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Inledning 
 
Föreliggande bok handlar om ett antal dilemman som lärare kan möta i sitt arbete i 
skolan. Dilemman som bland annat kan vara orsakat av de många förändringar 

som implementerats i utbildningssystemet, och de många krav som i samband 
med omställningarna ställts på lärarna. Elever, föräldrar, skolmyndigheter, politiker 
och medieoffentlighet konkurrerar om lärarnas tid och uppmärksamhet. Många 
nya arbetsuppgifter skall genomföras – utan att några av de tidigare göromålen tas 
bort. Lärarna står inför stora utmaningar när det gäller prioriterandet av tid, ar-
betsinsats och beslut kring vilka uppdrag som är viktigast att lösa, samt när och 

hur. Förmåga att hantera dilemman, göra motiverade val och lösa konflikter blir 
allt viktigare för lärare. 

I Dilemman i skolan – aktuella utmaningar och professionella omställningar har vi fokuse-
rat på en rad av dessa dilemman i förhållande till elever, föräldrar, kollegor, led-
ning, fackligt arbete och betygssättning. I några av artiklarna anläggs ett subjektivt 
perspektiv där enskilda lärares upplevelser och hantering av dilemman är i fokus. I 

andra kapitel diskuteras de strukturella ramar och förändringar som inverkar och 
påverkar lärararbete. Artiklarna handlar om lärares arbete i förskola, grundskola 
och gymnasieskola, och bygger på forskningsprojekt genomförda av forsknings-
gruppen ”Arbete i Skolan” vid Högskolan Kristianstad. Forskningsprojekten visar 
bland annat att en hel del av dagens lärare känner sig pressade av arbetsbelastning-
en i skolan, och statistik kring stress och sjukskrivning visar dessvärre samma 

mönster (Brante, 2008). Det är just därför vi anser att det är viktigt att sätta ljus på 
de förhållanden som kan framstå som betungande för lärarna, för att därigenom 
kunna diskutera hur dessa dilemman ska kunna hanteras på ett kompetent sätt av 
lärarna och de myndigheter som har ansvaret för skolans arbete. Internationell 
(Biesta, 2004; Nordenbo et al., 2008) forskning pekar idag på att det avgörande för 
elevers lärande är goda relationer till lärarna. Vi förmodar att lärare som har bra 

arbetsförhållanden, som trivs i sitt arbete med eleverna är av central betydelse för 
att skolan ska kunna uppfylla sitt mål. Därför hoppas vi att ”Dilemman i skolan” 
ska ge anledning till goda och konstruktiva debatter – inom lärarutbildningen, 
bland lärare och bland de skolpolitiskt ansvariga. 
 
Artiklarna i Dilemman i skolan är följande: 
Det första kapitlet Korstryck och kompetens – om konkurrerande välfärdsmodeller och nya 

krav på lärarprofessionen av Carola Aili och Katrin Hjort, handlar om förhållandet 
mellan den ökande belastningen i lärares arbete och de många förändringar som 

idag försiggår i de nordiska välfärdsstaterna. Artikeln bygger på ett antal danska 
och svenska forskningsprojekt i skolan, och resultaten pekar i motsvarande rikt-
ning: Välfärdsstatens traditionella förväntningar att de offentligt anställda ska ta sig 
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an de svaga, konkurrerar idag med nya krav om att lärare ska marknadsföra sig och 
sin skola, tillhandahålla tjänster till konsumenterna och demonstrera effektiviteten 

av sin arbetsinsats. De olika konkurrerande kraven står ofta i motsättning till var-
andra, så om lärare känner sig pressade har de en god grund för det. Oavsett hur 
läraren väljer att handla är det något som försummas. Idag ligger ett eget ansvar 
hos den enskilda läraren att prioritera. Idag är det ett individuellt ansvar för den 
enskilda läraren att axla och prioritera, men i framtiden är det snarare en utmaning 
för hela lärarkåren, dess profession och kompetensutveckling. 

Nästa artikel, där Eva Wennås Brante lägger uppmärksamheten på den individu-
elle läraren heter Lust att sluta – om livsberättelser från lärare som valt att lämna skolan. 
Eller rättare sagt, så handlar det om de lärare som faktiskt har valt att ta konse-
kvensen av en arbetssituation som de upplever som otillfredsställande. Det är 
därför de har lämnat läraryrket. Wennås Brantes artikel bygger på ett antal livsberät-

telseintervjuer med lärare som har lämnat skolan. Det är intervjuer som är bearbetade 

på ett specifikt sätt, de framställs som dikter. Dikterna ger en komprimerad bild av 
de många komplicerade upplevelser och känslor, som är kopplade till det svåra 
beslutet att lämna yrket. Ett beslut som är djupt personligt för den enskilde, men 
som också innehåller unisona drag. Förhållandet till kollegorna framstår som cent-
ralt för lärarprofessionen. Goda kollegor och en god kollegial gemenskap kan bli 
bron över många svårigheter. Men Wennås Brantes artikel visar också att när 

läraren upplever att kollegorna sviktar, så kan det vara droppen som får bägaren 
att rinna över – den sista avgörande händelsen som blir anledningen till beslutet 
om att sluta. 

Carola Aili, Agneta Ljung-Djärf och Charlotte Tullgren går i kapitel 3 Att göra 

alla nöjda – om ansvarsgörande i förskolearbetets lokale arbetsdelningsprocesser vidare med 
problematiken kring vad samarbete och arbetsgemenskap mellan kollegor betyder 

för professionen. Artikeln bygger på en undersökning kring vilka arbetsuppgifter 
som personalen i en förskola anser sig ha ansvar för, vilken kunskap de använder i 
hanterandet av göromålen, samt vad de menar är det direkta syftet med sitt arbete. 
Undersökningen visar att personalen i sin planering och arbetsdelning inte i någon 
särskild omfattning utnyttjar sig av teoretisk eller abstrakt så kallad professions-
kunskap, till exempel kunskap om barn och deras utveckling och lärande. Istället 

föredrar personalen så kallad lokal kunskap – som bygger på deras erfarenheter av 
konkreta personer och vad som brukar fungera för att alla ska vara nöjda. Att ge 
service till föräldrarna är ett viktigt mål för det pedagogiska arbetet, även om det 
kan stå i motsättning till andra professionella dagordningar, som till exempel det 
pedagogiska arbetet med barn. 

Kraven på kvalitetsutveckling av lärarnas arbete kan å andra sidan också pro-

blematiseras. Det gör Göran Brante i kapitel 4: Utveckling som pålaga – om diskrepan-

sen mellan att vilja och orka. Artikeln tar sin utgångspunkt i förhållandet att lärare i 
stigande grad upplever att deras arbete är belastande, och att stress och långtids-
sjukskrivningar är ökande. Artikeln utforskar några av de centrala grunderna till 
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denna utveckling, inklusive den permanentade förändrings- och utvecklingspressen på 
lärarna. Å ena sidan är det svårt att inte vara enig med de goda intentioner som 

ligger bakom talet om utveckling och demokratisering av skolan – individualisering 
av undervisningen och elevernas medinflytande. Å andra sidan är ramarna för 
lärares arbete under kraftig förändring. Målstyrning och marknadsplacering – 
kommunalisering och kommersialisering –förser lärarna med nya ”inre” och ”yttre” krav 
som inte nödvändigtvis understödjer deras möjligheter för att realisera skolans 
syfte. Lärarprofessionen är långt ifrån rustad att möta dessa utmaningar. 

Anders Eklöf tar i sin artikel tag i en av de centrala utmaningarna som är knutet 
till kvalitetsutvecklingen i skolan. Det är politiska beslutskrav som å ena sidan är 
mycket otydligt definierade och därför lämnar ett stort ansvar på lärarna att tolka, 
och som å andra sidan ständigt möter politisk kritik eller direkta angrepp i medier-
na. Lite mera flum och oordning tack – illustrationer av vad som är ett problem i skolan hand-
lar om de nya krav på projektarbete och självständigt lärande och består av en analys av 

hur eleverna i svensk gymnasieskola hanterar dessa krav. Analysen visar att skräm-
seltaktiken kring dessa arbetsformer som flum och oordning inte stämmer. Tvärt-
emot arbetar eleverna seriöst med mycket svåra problemställningar, som de hante-
rar i gemenskap genom avancerade förhandlingar och beslutsprocesser. Det är 
mycket krävande – för eleverna och för lärarna – eftersom de inte på förhand kan 
få exakt information kring vad som ska göras. Det innebär och leder till att elever-

na tillägnar sig förmågan att samarbeta, lösa problem och skapa nytt lärande, det 
vill säga precis de kvalifikationer som vi menar kommer att efterfrågas i framtidens 
kunskapssamhälle. 

Kapitel nr 6 presenterar ännu en av de stora utmaningarna, som är en del av ut-
bildningsreformerna, nämligen förändringarna i betygssystemet. Bengt Selghed analy-
serar i artikeln Ett omöjligt uppdrag – om lärares bedömningar och betygssättning det mål- 

och kunskapsrelaterade betygssystemet (G/VG/MVG) som under 1990-talet 
ersatte det gamla normrelaterade siffersystemet. Betygssystemet bygger på en 
konstruktivistisk kunskapssyn och intresserar sig för kvalitativa skillnader i kun-
skaper, men det är mycket arbetskrävande och svårt att hantera för lärarna. En 
ofta förekommande kritik är att tolkningen överlåtits till de lokala skolorna och 
lärarna och att betygsättningen därmed blir orättvis. Artikeln beskriver vilka strate-

gier som lärare använder för att hantera betygssystemet och vilka problem som är 
därmed uppstår. Många lärare upplever att de saknar professionella redskap och 
inte får tillräckligt stöd för att förstå och tolka styrdokumenten. Det är ingen lös-
ning att gå tillbaka till gamla tiders system eftersom man därmed riskerar att vända 
sig till icke-relevanta kunskaper.  

I kapitel 7 diskuteras att fusk till del kan sägas vara en möjlig följd av att vi har 

betygssystem. Det är främst i förhållande till olika tester genomförda för betygs-
sättning som dilemmat med fusk framstår som nödvändigt och intressant. Lars-
Erik Nilsson resonerar i kapitlet Fusk? Lärare i press mellan pedagogik och förvaltnings-

rätt hur fusk-diskussionen närmast lett till en kamp om vad som ska styra lärares 
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handlingsmöjligheter. Vilka hänsyn ska lärare utgå ifrån i sin relation till elevers 
handlande i fall som misstänks innehålla grader av fusk eller vilseledande? Pedago-

giska och kunskapsmässiga aspekter konkurrerar med förvaltningsrättsliga och 
byråkratiska regler, och den enskilde läraren befinner sig mitt emellan relationella 
och juridiska påverkansfaktorer. 

Forskningsanknytning ses som ett viktigt medel för att stötta lärares kompetensut-
veckling, för att de ska kunna hantera de många nya utmaningarna. Men vad inne-
bär forskningsanknytning egentligen? I kapitel 8 Vad är forskningsanknytning? – om 

forskning i lärares vardag och lärares forskning i vardagen förklarar Camilla Forsberg 
varför forskningsanknytning har kommit på dagordningen. Hon beskriver med en 
fallstudie bland aktiva lärare hur forskning kan bli uppfattad på lärarutbildningen, 
och hur lärare kan använda forskning i sin vardag. Artikeln pekar på några av de 
möjligheter som har ett samband med att lärare i stigande grad förväntas använda 

forskningsresultat och själv bidra med att utforska och utveckla sitt eget arbete med hjälp av 

vetenskapliga metoder. Artikeln belyser även en del av de problem en sådan praxis 
kan leda till och diskuterar vad som bör göras framöver.   

Till sist riktar sig Stefan Andersson i bokens nionde kapitel Skolan en lokal sam-

hällsinstitution – om ledning i korstryck mot ledningen av skolan som blivit så centralt 
på senare tid. Villkoren för skolverksamhet har förändrats radikalt i takt med de 
nya styrmekanisemer som New Public Management har blivit implementerade på 

utbildningsområdet, som i allt övrigt inom den offentliga sektorn. Definitionen av 
skolan har förändrats från en ”offentlig resurs till offentligt finansierad konkur-
rensutsatt marknadsaktör”. Andersson beskriver vilka institutionella krav och 
organisatoriska effekter denna nya situation implicerar för skolverksamheten. I 
förlängningen av detta, diskuterar artikeln vilka organisatoriska strategier som 
skolorna kan inrätta när de nya premisserna innebär att skolan ska konkurrera om 

eleverna, de offentliga resurserna och om professionell legitimitet. Okritisk anpassning blir 
vanlig via försök: att efterlikna organisationsmodeller som verkar framgångsrika 
hos andra (isomorfi); försök till att avskärma sig från förändringarna genom att 
”koppla” (delar av) organisationen ifrån det nya styrsystement; och försök på att 
utveckla strategiska ledningsmodeller som kan hantera de många dilemman som kors-
trycket placerat skolorna i. 
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PRIORITERINGSKOMPETENS 

 

- Konkurrerande välfärdsprinciper 
och nya krav på lärarprofessionen  

 

Carola Aili och Katrin Hjort 

 

Många undersökningar pekar på att lärare upplever en ökande arbetsbelastning. 

Forskning om lärares arbete har de senaste 30 åren beskrivit utvecklingen i termer 

av intensifierat arbete och ökad komplexitet. Stress som följd av hög belastning 

har länge rapporterats omfatta omvårdande professioner, och lärararbete omfattas 

i hög grad av detta problem. (Arbetslivsinstitutet, 2004; Gustavsson, Kronberg, 

Hultell & Berg (2007; Kyriaco, 1980; Sarfatti-Larsson, 1980; Troman & Woods, 

2000). Som förklaring har forskarna pekat på den aldrig sinande strömmen av 

reformer som drabbar skolan och som inte sällan kombineras med sparbeting. 

Reformer och nya sätt att organisera arbetet tycks, enligt forskningen, ha lett till 

ökade oklarheter kring lärares arbete (Brante, 2008) och till att det blir allt svårare 

för lärare att arbeta med en sak i taget (Brante, 2009). Ett oönskat intermittent, 

sönderhackat, arbete ökar pressen på lärarna (Aili, 2007).  

I denna artikel vill vi argumentera för hur man samlat kan förklara lärarnas pres-

sade arbetssituation. Vi vill se den ökade arbetsbelastningen i ljuset av förändring-

arna av de fält varinom skolan befinner sig. De otaliga reformer som drabbat 

skolan har i de nordiska länderna ägt rum inom ramen för specifika sätt att tänka 

och tala om välfärd. Även om vi idag ser liknande förändringar av skolan i stora 

delar av västvärlden, så sker förändringarna mot lokal nationell skolhistorik, som 

varierar. I de nordiska länderna har skolan växt fram inom ramen för det vi kallar 

välfärdsstaten (Briggs, 1961; Esping-Andersen, 1990; Rothstein, 1998). De föränd-

ringar som årtionden av skolreformer skapat, menar vi, har fått som konsekvens 

att det nu existerar fyra olika välfärdsstatsrationaliteter, som alla tar plats och 

tvingar sig på lärarna i konkreta vardagliga arbetssituationer vilka i sig skapar en 

ökande arbetsbelastning, vid sidan av de olika nya arbetsuppgifter som reformerna 

skapat för skolpersonalen. 

Den traditionella välfärdsstatsmodellen, som dels ska fungera som social kom-

pensation, dels garantera den sociala jämlikheten konkurrerar idag med nya sätt att 

förstå välfärd som social service och social investering. Det betyder, att lärarna 

konfronteras med flera olika konkurrerande krav om vilka arbetsuppgifter de ska 

utföra, vilka överordnade hänsyn som ska tas och vad som ska prioriteras när man 
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inte hinner med allt. Lärarna blir placerade i, vad man kan benämna som ett spän-

ningsfält eller snarare korstryck. Många och motsägelsefulla krav trycker lärarna 

mot olika håll samtidigt. Det ställer krav på att lärare utvecklar nya kompetenser 

och förmågor och på att lärarkåren utvecklar nya kunskaper. 

Artikeln bygger på empiriskt material från svenska och danska studier som ge-

nom observationer, intervjuer och enkäter har undersökt arbetet i förskola, grund-

skola och gymnasieskola . 

 

Förskollärare i korstryck 
Vi börjar med en illustration som vi skapat från studien i en dansk förskola, där vi 

låter en fiktiv förskollärare kallad Kirsten, svara på frågan om vad som är viktigast. 

  

Förskolelärare ”Kirsten”: Vad är viktigast? Att bli stå-

ende stilla på lekplatsen och hålla Jonas i handen medan 

han vaknar så stilla efter sin sovstund. Att ge sig tid till 

att prata med Sofies mamma om hennes nya arbete, när 

hon kommer och hämtar Sofie? Eller kanske är det 

bättre att använda tiden på att lägga fotona av bilderna 

barnen målat i konstverkstaden på nätet så att de kan 

dokumentera för föräldrarna hur de arbetar med lä-

roplanstema ”Kultur och Kulturella Uttrycksformer”?  

 

Men så är det ju också förberedelsen till skolstartssam-

talet, som ska föras med Joakims mamma i morgon. 

Schemat med, vad Joakim ”kan”, ”nästan kan” och 

”kan med hjälp” ska ju fyllas i. Förvisso är Joakim en 

stor och ansvarstagande kille och det är inte något tvi-

vel om att han kan starta skolan efter sommaren, men 

föräldrarna har rätt att få en bedömning av hans ut-

veckling. Som tur är står rektorn, Lisbeth för det rap-

portschema, som ska rymma förskolans handlingspla-

ner för de kommande 4 månaderna. Handlingsplanerna 

ska beskriva läroplansteman, ämnen, och aktiviteter 

samt uppsatta kvalitetsmål. Dessutom ska de innehålla 

en redogörelse för hur aktiviteterna ska dokumenteras 

och vilka utvärderingsmetoder som ska användas.  Som 

rektor är det ju hon som är ansvarig för utvecklingsar-

bete och utvärdering av läroplanen och för att doku-

mentera att de valda pedagogiska metoderna uppfyller 

uppställda mål. Scheman sänder hon in till kommunens 

konsulent, som samlar dem, så kommunen får ett un-

derlag för sin evaluering av de olika förskolornas arbe-
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te. Men visst en hel del av detta arbete vill ju rektorn 

också diskutera med oss i personalgruppen, så vi blir ju 

indragna i det, även om hon har huvudansvaret. 

 

Förskoleläraren Kirsten står i en situation, där hon ska lösa många olika arbets-

uppgifter på en gång och i hög grad är det hon själv som är ansvarig för att det blir 

gjort och att allt blir tillräckligt bra gjort. För det första ska hon ta sig an lille Jonas. 

Han är ofta ur gängorna, när han vaknar efter middagsluren, och om man inte tar 

lite extra hänsyn till honom, blir han sur och irriterad resten av eftermiddagen. Det 

är inte så bra, för då får han svårt med att bli indragen i de andra barnens lek och 

just han har stort behov av att bli en del av gemenskapen. Han talar inte så bra och 

är ett av de barn som blir hämtat sist om eftermiddagen. Så Kirsten försöker 

kompensera det med att ge honom lite extra trygghet och omsorg. Han kan då 

komma i form för att kunna ingå på samma villkor som andra barn i gruppen. 

Hon vill inte heller komma i en situation där hon riskerar att ödelägga en funge-

rande lek genom att försöka få de andra barnen att acceptera en avig Jonas.  

Men så är det också Sofies mamma. Kirsten vill gärna tala med henne. Hon är 

god och trevlig. Kirsten brukar dock undvika att tala med andra vuxna över huvu-

det på barnen. Det är att visa bristande respekt för barnen, som hon lärde på lä-

rarutbildningen, berättar hon och påpekar att hon också vet att det är viktigt att 

föräldrarna upplever en god service från förskolans sida, så hon är osäker på om 

hon ska prata med Sofies mamma när hon samtidigt är med barnen. Kirsten berät-

tar att många föräldrar pendlar till storstan för arbete och om föräldrarna väljer att 

ta barnen med till någon annan förskola längs med pendlingsvägen så riskerar den 

lilla förskolan på landsbygden att stängas, så det är viktigt att föräldrarna känner 

att personalen har tid för dem, menar Kirsten, och därför tycker hon att det är 

extra viktigt att berätta hur deras barn haft det under dagen eller att bara prata en 

stund om hur de har det. 

Till alla dessa avvägningar lägger sedan Kirsten också de många nya krav från 

kommunen om att dokumentera och evaluera förskolornas arbete med barnens 

lärande. De danska förskolorna styrs sedan 2004 av en lag om att de danska för-

skolorna ska ha läroplaner. Sedan 2007 är de danska förskolorna skyldiga, enligt 

särskild förordning, att dokumentera och utvärdera att de valda pedagogiska me-

toderna uppfyller de uppställda målen. För närvarande är det förskolan själv som 

formulerar läroplanen och det är föreståndaren som har ansvaret. Kommunstyrel-

serna godkänner och utvärderar arbetet med planerna. Kirsten måste hitta ”barn-

fri” tid för att förbereda skolstartsamtalet med Joakims mamma i morgon. Det kan 

bli svårt, för de är bara två vuxna kvar fram till stängningstid. Men det är nödvän-

digt, för förskolan måste i sin planering också skapa tid för möten med rektor, och 

arbetslagsledare om handlingsplaner och evaluering, så att institutionen kan do-

kumentera att den arbetar effektivt.  
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Denna ganska vanliga eftermiddag ska Kirsten alltså inte bara prioritera mellan 

konkurrerande arbetsuppgifter. Hon ska också hantera en räcka dilemman mellan 

konkurrerande principer för förnuft, som konkurrerar om att sätta dagordningen 

för hennes arbetsinsats. Vilken är den viktigaste hänsyn, hon ska ta? Hänsyn till 

”den svage” – det barn, som är mest utsatt? Hänsyn till barngruppens gemenskap? 

Hänsyn till föräldrarnas upplevelse av att få en god service? Hänsyn till kommu-

nens strävan efter att bevisa att förskolan är en god investering? Kirsten kan med 

andra ord sägas vara placerad i ett korstryck mitt emellan olika konkurrerande 

dagordningar för välfärdsarbetet. Hon kan inte göra allt samtidigt, men hon kan 

inte heller ignorera några av de krav, som riktas mot henne. Vad hon än väljer att 

göra, riskerar hon att det är något som hon inte gjort ”gott nog”.  

 

Konkurrerande välfärdsmodeller 
I de nordiska länderna kan vi i dag identifiera fyra olika konkurrerande förståelser 

för vad välfärd är och hur den ska organiseras. Den klassiska nordiska välfärds-

modellen bygger på två principer, den ena kompensatorisk, den andra kopplad till 

medborgerliga rättigheter och skyldigheter, lika för alla. Men denna modell kon-

fronteras i dag med de nya förståelser av välfärd som social service respektive 

social investering. (Andersen & Larsen 2004; Esping-Andersen, 1990; Pedersen 

2006; Petersen, Petersen, Holm & Petersen, L (Red.) (2007),  Principerna kan 

sammanfattas i följande rubriker: 

 
Klassiska väl-

färdsstatsprinciper

välfärd som
social kompetens

välfärd som
social garanti

välfärd som 
social service

välfärd som 
social investering

Nya principer för
organisering av välfärd

1
2

3
4

 
Principerna går att identifiera i reformarbete och politisk debatt som olika sätt 

att ”tala” om välfärd, och ute i verksamheterna som olika sätt att ”göra” välfärd. 

Det vill säga; verksamheterna får olika innehåll och form beroende på vilket sätt 

att se på verksamheten som personalen är en del av (Hjort, 2008; Knudsen, 2007). 

Det som intresserar oss här är vad som händer ute i verksamheterna. De skilda 

principerna representerar skilda grundidéer för hur kvalitet i skola, vård och om-

sorg ska förstås. Dessa idéer tar med nödvändighet plats också i det vardagliga 

arbetet för olika yrkesutövare eftersom de inte kan utdgå att förhålla sig till dem. 
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Vi ska nu titta närmare på hur de skilda välfärdsprinciperna kan komma till uttryck 

i förskola och skola, för att sedan ge ytterligare en konkret illustration från vardag-

ligt lärararbete. 

Välfärd som social kompensation. Den kompensatoriska principen har inneburit att 

samhället ställt upp för de mest behövande. Historiskt sett genom till exempel 

fattigstugor och nödhjälpsarbete. I skolans historia genom särskilda insatser som 

”stödundervisning”. I modern tid har det inneburit att förskola erbjuds till barn, 

även då föräldrarna inte arbetar. Det gäller barn som identifierats ha särskilda 

behov av den pedagogiska miljö förskolan erbjuder för att kunna utvecklas väl, till 

exempel för att kompensera för bristande språkutveckling. Skolan har under lång 

tid haft i uppdrag att identifiera barn i behov av särskilt stöd och ge dem det sär-

skilda som behövs. Sett ur ett lärarkompetensperspektiv ställer den kompensato-

riska rationaliteten krav på kompetenser i och förmåga att identifiera barn i behov 

av särskilt stöd, samt att lärarna har en uppsättning metoder att sätta in för olika 

typer av behov. Kvalitet blir att så långt som möjligt nå de behövande och att 

dessa så långt det är möjligt får samma förutsättningar som andra när det gäller att 

utveckla de kunskaper skolgången ska föra med sig. 

Välfärd som social garanti. Den andra delen av den klassiska välfärdstatsmodellen 

bygger på tanken att med medborgarskapet följer en rad rättigheter och skyldighe-

ter och skolan är den institution i de nordiska länderna som ska garantera att alla 

medborgare har de kompetenser som krävs för att utnyttja och uppfylla sina rät-

tigheter och skyldigheter. Den obligatoriska skolplikten finns inte endast som en 

rättighet, utan också som en skyldighet mot samhället. En bra skola för alla barn 

blir ett av de mest centrala fundamenten i ett demokratiskt samhälle i synnerhet 

när detta är kopplat till idéer om välfärd som en fråga om allas lika rättigheter och 

allas skyldighet att bidra till det allmännas bästa . Barnbidrag till alla, förskola för 

alla, behörighet till högskolestudier för alla som har en gymnasieutbildning, gratis 

tandvård för alla barn, är några exempel på välfärd som social garanti. Med garan-

tiprincipen följer också idéer om särskilda pensum av kunskaper som varje ung 

människa ska få ta del av och därför behövs läroplaner och kursplaner Sådant alla 

ska ha rätt att kunna något om och få bli en del av, ingen ska få stängas ute. Den 

medborgerliga rationaliteten innebär krav på att lärare har kompetenser i att tillför-

säkra alla elever ”kunskaper och färdigheter” samt ”främja deras harmoniska ut-

veckling” (2§ Skollagen) Principen ställer också krav på att innehållet i kunskaper-

na och färdigheterna går att slå fast, liksom att det går att definiera vad en harmo-

nisk utveckling är samt att lärare har kompetenser att i undervisning  skapa detta 

lärande och denna utveckling hos eleverna. Kvalitet blir att alla medborgare får del 

av det som gemensamt definierats som eftersträvansvärt. 

Välfärd som social service. Vi har det senaste decenniet sett hur nya sätt att tala om 

den offentliga verksamheten tagit plats när det gäller offentlig drift och finansie-

ring av utbildning, vård och omsorg. Välfärd blir, inom en individualiserad kon-

kurrensmodell, den service individen önskar sig, vilket inte nödvändigtvis behöver 
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betyda det som utifrån systematiskt uppbyggda och granskade kunskapssystem är 

bäst, utan det som garanteras utifrån en sådan princip är att kunderna får det de 

gillar eller tycker bäst om. Med elevpeng ska föräldrar kunna köpa den skola de 

önskar sina barn, på samma sätt som de väljer förlossningssjukhus, familjeläkare, 

tandläkare med mera. Rationaliteten bygger på att det råder konkurrens mellan 

olika enheter, att kunden kan urskilja skillnader mellan enheterma och därmed kan 

göra sitt val. Det finns inga kopplingar till idéer om ansvar för helheten eller för 

det allmännas bästa. Det innebär att servicen i denna mening bäst utvecklas på 

större orter där det finns plats för flera olika skolor som kan konkurrera. Det kan 

också innebära att det som gynnar några skolor, klasser eller barn, missgynnar 

andra, utan att detta görs till ett problem. Viktig lärarkompetens blir att kunna 

avläsa och möta kundens specifika behov, att kunna ge just den service som just 

denna kund önskar. Det blir ytterst kunden som avgör vad som är kvalitet. De 

professionella tenderar att skapa specifika kundgrupper som den blir särskilt skick-

liga att tillmötesgå. När idéer om välfärd är att ”service” styr, blir nöjdhetsutvärde-

ringar betydelsefulla, liksom ranking. Det är denna rationalitet som till exempel gör 

det möjligt för några kommunpolitiker att driva frågan om elevens rätt att betyg-

sätta läraren, så som skett i Sverige. Välfärd som social service bygger på en indi-

vidcentrerad konkurrensmodell, där skola, vård och omsorg, i första hand är ”ser-

vice” man köper och inget vi bygger upp i ömsesidig hänsyn tillsammans för att 

utveckla det demokratiska samhället. I sådana konkurrensmodeller tenderar kun-

den alltid att ha rätt till det den önskar (se kapitel 9). 

Välfärd som social investering. Den fjärde principen fungerar som en nationalstatlig 

konkurrensmodell. Här är fokus inte på konkurrerande skolor, utan på konkurre-

rande nationer. När nationer konkurrerar på en global marknad behövs effektiva 

skolor som producerar rätt slags kompetenser för att nationens forskning och 

industrier ska kunna hävda sig. Nationalstaten uppfattas som en verksamhet där 

medborgarna investerar i välfärd för att stärka landets chanser att konkurrera på 

den globala marknaden (Hjort, 2008; Pedersen, 2006). Det innebär i förlängningen 

utökade krav på dokumentation och evaluering. Det innebär krav på kunskaper 

om vad som är bästa möjliga arbetsmetoder, i skolan t.ex. krav på evidensbaserad 

pedagogik. Arbetet ska göras synligt och begripligt för externa instanser, som 

föräldrar, förvaltning, politiker och media (Moos, 2003). Det var tydligt i den 

danska förskolan, att tiden för de nya arbetsuppgifterna skulle tas direkt från sam-

varon med barnen. Konkurrensen om lärarnas arbetstid visar sig också på andra 

sätt. När lärarna – som i den danska gymnasieskolan efter gymnasiereformen från 

2005/2007 – ska arbeta i ämnesöverskridande team, så är det svårt att hitta tid för 

att mötas även om lärare, både i Sverige och i Danmark har avsatt tid i tjänsten för 

planeringsmöten (Bøje, Hjort, Larsen & Raae 2008).  

För att sammanfatta, med de två sist nämnda principerna ställs de offentliga or-

ganisationerna inför nya krav som går utöver det klassiska välfärdsstatsuppdraget.  

–”hänsyn till de svaga” och ”hänsyn till medborgarskapet” . De nya principerna 



 14 

innebär att välfärdsstaten också ska ge ”service” enligt den enskilde individens 

specifika önskningar respektive ”investera” skattemedlen i effektivaste metoder 

för skola, vård och omsorg, vilket ställer krav på noggranna uppföljningar och på 

evidensbaserad verksamhet. Det ligger en motsättning mellan de två nya princi-

perna. I den fjärde principen är det det vi kan ”bevisa” gynnar utbildningssyste-

mets produktion av framstående elever och den kompetens som behövs i spets-

forskning och för produktutveckling, vilket inte nödvändigtvis sammanfaller med 

det barn och föräldrar gillar mest. 

I korstrycket mellan dessa fyra välfärdsprinciper befinner sig läraren, liksom 

många andra professionella. Ingen av de fyra principerna, eller det ”förnuft” de 

representerar, kan lärarna bortse ifrån. Det handlar inte om antingen eller, utan om 

både/och. Läraren ska kunna hantera det hela, även om det är svårt och även om 

de olika principerna i konkreta situationer strider mot varandra eller om de olika 

principerna skapar en aldrig sinande ström av arbetsuppgifter. Vi ska illustrera 

korstycket från de fyra principerna med ytterligare ett exempel. Det är från en 

svensk skola och vi ska nu tillfoga en analys av vilka kompetenskrav de fyra olika 

principerna ställer krav på. 

 

Klasslärarens korstryck 
Följande exempel kommer från ett arbetsseminarium där lärare tillsammans med 

forskare ska analysera situationer som skapar stress eller en känsla av press. En 

lärare, vi kan kalla henne Magda, berättar om hur en 9-årig elev haft med sig en 

lapp hemifrån där det stod något i stil med: ”Min dotter tycker inte om att få vat-

ten i ögonen och behöver därför inte duscha efter idrotten”. Läraren tycker situa-

tionen som uppstod blev svår på flera olika sätt. 

Läraren Magda berättar om hur kravet att duscha efter idrotten länge ingått i ett 

tänk kring hur alla barn gemensamt ska fostras i hygien och den ”goda” vanan att 

duscha efter idrotten.  Hon berättar om sina tankar kring den gemensamhetskänsla 

som att duscha tillsammans kan skapa och hur barnen tränas i att göra saker till-

sammans, vänta in varandra, hålla reda på sina egna och andras saker och förhålla 

sig till egna och andras kroppar. Men vad händer om ett barn plötsligt har lov att 

klä på sig med en gång och lämna omklädningsrummet? Vad händer om fler barn 

kommer och inte vill duscha? Läraren berättar om hur många olika tankar for runt 

när flickan stod där framför henne. Hon insåg samtidigt det problematiska i att 

försöka tvinga henne.  

Det går att argumentera för att det finns inslag i Magdas sätt att resonera att 

duschningen är något alla ska ta del av därför att det för med sig något gott (ut-

ifrån en rad skäl som säkert kan ifrågasättas och diskuteras). Vi kan argumentera 

för att läraren här talar utifrån det vi kallar välfärd sett som social garanti - eleven har 

rätt till samvaro och lärande i omklädningsrumssituationen, precis som alla andra 

barn, men samtidigt ställs läraren Magda i situationen att hantera familjens krav på 

inflytande och individuell hänsyn (utifrån en rad skäl som säkert också kan ifråga-
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sättas och diskuteras), det vill säga hon förväntas agera utifrån den princip vi kallar 

välfärd som social service.  

I diskussionen som uppstod i lärargruppen under seminariet påpekar flera vikten 

av att kolla upp så att det inte handlar om något annat. De menar att lappen kan 

ha tillkommit för att flickan blivit retad. Omklädningsrum är platser där kränk-

ningar och mobbning kan förekomma och lärargruppen pekar på att Magda kan-

ske bör kolla upp så att inget sådan ligger bakom. Magda menar att det absolut 

inte kan vara fallet. Hon har inga tecken på att det skulle kunna vara en möjlighet, 

så just det avskrev hon i situationen ganska snabbt. Hon tänkte snarare lite tvärt-

om, om flickan inte är med kan det hända att hon bli retad för det. 

När lärarkollegerna för in tanken på mobbing och att detta barn kanske behöver 

särskilt bemötande så talar de inom den rationalitet vi kallar välfärd som social kom-

pensation. Det faktum att flickan inte vill vara med i duschen skulle kunna vara 

tecken på att flickan är i behov av särskilt stöd. När detta avvisats som möjlighet 

av läraren som berättar om situationen, så uppstår en diskussion kring hur svårt 

föräldrar har att sätta gränser och ställa krav på sina barn. Alla tycks eniga om att 

vid 9-årsålder bör barn ha lärt sig hantera vatten i ögonen. Som ett led i utveck-

lingen att lära sig hantera sin kropp och tolka olika signaler, så bör en 9-åring inte 

längre skrämmas av att det kanske svider lite. Men vilket ansvar ska skolan och 

läraren i så fall ta för denna utvecklingspsykologiska aspekt och vad är föräldrarnas 

ansvar? En annan lärare frågar om vi egentligen vet något om detta, om det finns 

någon forskning som man kan luta sig mot om man skulle påpeka för föräldern att 

det är bättre att vi jobbar med att få flickan att klara av vatten, än att vi hjälper 

henne dra sig undan utmaningen? Lärargruppen gör här överväganden som faller 

inom ramen för det vi kallar välfärd som social investering. Lärarna resonerar med 

andra ord kring frågor om vad som är bästa och effektivaste sätt att hantera situa-

tionen så att barn överhuvudtaget utvecklas optimalt? Men också så att man inte 

hotar den optimala situationen för just denna klassen som helhet vad det gäller 

duschningsfrågor. 

-Men vad ska Magda säga till flickan? undrar forskaren, när diskussionen kring 

vad som är bäst ur ett utvecklingspsykologiska perspektiv lagt sig. -Ska Magda 

säga: ”Detta får jag ta upp och diskutera med mina kolleger, med tillägget: ”tillsvi-

dare slipper du duscha, eller med tilläget: tillsvidare måste du duscha?” -Eller ska 

hon säga: ”Jag hjälper dig duscha så att du inte får vatten i ögonen, eller: ”jag ska 

se till att någon inte stänker på dig medan du duschar?” De flesta lärarna i gruppen 

menar att de i samma situation sagt ”okej, du slipper idag, men sen måste jag fun-

dera och vi får prata mer om det sen”, vilket också var vad som Magda hade gjort.  

Exemplet med lappen om duschning visar hur lärare använder kompetenser i 

flera olika områden för att kunna göra pedagogiska överväganden och att lärarna 

också aktualiserar möjligheten att vetenskapligt underbygga sitt handlande. Det 

innebär att vi kan argumentera för att situationen aktualiserar de olika välfärds-

principerna och att det ställer krav på specifika kompetenser. Situationen kräver 
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också kompetenser i att prioritera och avväga mellan vilka principer som ska vara 

styrande, både i den akuta nu-situationen, men också i det eventuellt fortsatta 

hanterandet av ärendet.   

Som en epilog till denna berättelse kan vi berätta att det bland svenska skolskö-

terskor numera förekommer att man rekommenderar att elever som idrottar på 

fritiden inte ska behöva duscha. Detta mot bakgrund av att allt fler barn får hud-

problem av det myckna duschandet. En del skolor har därför numera som policy 

att elever som går från skolan direkt till träning och har idrott sista timmen, inte 

behöver duscha. Det innebär att en annan profession än lärarprofessionen agerar i 

frågan om att duscha eller inte duscha i skolan, men då utifrån medicinska per-

spektiv istället för pedagogiska och utvecklingspsykologiska. Agerandet kan sägas 

ske utifrån ett kompensatoriskt perspektiv. Även de juridiska professionerna har 

arbetat med frågan om att duscha i skolan eller inte. Det förekommer rättsfall där 

kommuner bedömts ha undandragit sig från sina skyldigheter, när de ”befriat” 

elever från idrotten på grund av att de mobbas i omklädningsrummet. Domstolar-

na menar att lagarna ska tolkas så att en skola inte bara kan agera mot mobbing-

soffret, utan ska agera mot mobbarna. Lösningen bör inte vara att den mobbade 

ska undvika sådant som normalt ingår i skolans verksamhet, till exempel att inte 

delta i idrotten eller inte byta om och duscha med de andra. Kommuner har till-

dömts betala skadestånd, då detta ansetts bryta mot lagarnas intentioner. 

Exemplet visar att många principfrågor kan väckas hos en lärare av en liten lapp 

om duschningen som ett barn har med sig till skolan. Den lilla lappen kan vara 

upprinnelsen till allt från en snabb lösning till mycket arbete över lång tid. Den 

oändliga raden av situationer av denna typ, med konkurrerande krav och dilem-

man, är starkt bidragande till den arbetsbelastning som lärare upplever och sanno-

likt en rad andra yrkesgrupper också. 
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Korstryck - konkurrerande krav på lärarprofessionen 
De fyra olika principerna ställer olika former av kunskaper och förmågor i för-

grunden. Dessa kompetenser och förmågor sammanfattas i tabellen nedan: 

 
Krav som riktas mot lärares

kunskaper och förmågor
inom de nya principerna för

organisering av välfärd

Kunskaper för att urskilja barn 
med särskilda behov och för-
måga att utforma lärararbetet
specifikt utifrån barnets 
specifika omständigheter

Kunskaper om vad föräldrar och 
barn efterfrågar. Förmåga att 
uppträda förtroendefullt och 
vara serviceinriktad.

Kunskap om vad som är 
generella kunskaper som 
alla behöver. Förmåga att 
utforma lärararbetet så att 
alla behandlas lika.

Kunskaper om vad som är 
effektivaste metoden och 
kompetenser i att göra utvär-
deringar och att dokumentera.

1 3
2 4

Krav som riktas mot lärares
kunskaper och förmågor 
inom de klassiska välfärds-
statsprinciperna

 
 

En lärare ska inte bara kunna bedriva arbete inom de fyra områden som översik-

ten visar. Läraren behöver också en femte förmåga, nämligen att hantera själva 

korstryckssituationen. Vi kan kalla denna kompetens för prioriteringskompetens. 

Förmågan att göra en professionell prioritering och omprioritering baserad på 

erfarenhet, evidens och etik, inklusive att motivera sina val för kollegor, ledning 

(administration) och för elever och föräldrar. Det kan handla om att prioritera det 

ena på bekostnad av det andra eller att bara prioritera i vilken ordning arbetsupp-

gifterna ska göras, vad som är viktigast att börja med. Prioriteringskompetens är 

det lärare tvingas att utveckla, som vi illustrerat med våra exempel, men frågan är i 

vilken mån den också bör göras till föremål för utbildning och ingå som ett kom-

petensområde i utbildningen av lärare. Insikter i de korstryck olika välfärdsprinci-

per för med sig, bör rimligen hjälpa lärarna i sin metareflektion kring arbetsbelast-

ning och prioriteringsfrågor. Vi ska kort diskutera tre centrala områden som sådan 

prioriteringskompetens kan behöva grundas i och som har beröring med våra olika 

studier.  

Arbetsorganisering och arbetsplanering. Arbetsökning och ökningen av antalet ratio-

naliteter som man ska arbeta utifrån ställer krav på nya sätt att organisera arbetet. 

Lärare måste skaffa sig mer tid för de nya uppgifterna och balanserandet av de 

olika kraven bör rimligen sätta spår i hur arbetet bedrivs och vilka diskussioner 
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lärarna behöver driva för att fatta beslut om prioriteringar. Vad kan vi då se i den 

forskning vi bedrivit? 

Vi har i vår forskning sett en rad olika sätt att hantera situationen. Vi har försökt 

urskilja övergripande mönster och argumenterar för att det är poängfullt att tala 

om två idealtypiska strategier. Den ena strategin kallar vi den gränsupplösande och 

den andra den gränsförnyande. Den gränsupplösande strategitypen låter vi beteckna 

de försök att lösa upp traditionella gränser för arbetsdelning mellan personer, tid 

och rum, som vi kan iaktta i de olika studierna. Kraven på att kunna arbeta gräns-

löst eller flexibelt, ställer krav på förmåga till kreativitet, förmåga att hantera oklar-

heter och förmåga att hela tiden förhandla om vad som ska göras och hur. Denna 

strategi var den dominerande i den danska gymnasieskolan just efter reformen 

2005. I det svenska tidsgeografiska projektet visar det sig att lärares arbete ofta 

måste vara gränsupplösande eftersom det ofta händer oplanerade saker. Lärare är 

ofta uppfinningsrika när de ska hantera sådana oplanerade, men inte alltid ovänta-

de händelser, till exempel när en idrottslärare ska hantera stöld i ett omklädnings-

rum (Aili, 2008). Vi visar också hur välfärd som social service innebär krav på 

marknadstänkande, t.ex. krav på att sälja och marknadsföra sin skola. Det blir en 

uppgift som tar plats på föräldramöten och annan kommunikation med föräldrar. 

Det blir en arbetsuppgift som handlar om att framträda offentligt eller i media. 

Helt konkret kan det innebära att en bildlärare lämnar pågående undervisning för 

att göra ett reportage till skoltidningen, när en före detta elev kommer på oväntat 

besök och läraren bestämmer sig för att göra en intervju och ta några bilder. Ett 

reportage som kan antas uppfattas som viktigt för att marknadsföra skolan utåt. 

Reportaget prioriteras i denna situation som viktigare än att vara närvarande i 

klassrummet (Hermansson, 2005). Exemplet säger inget om prioriteringen var rätt 

eller fel, men det var en prioritering och sådana prioriteringar och omprioriteringar 

fyller lärarnas arbetsdagar, inte alltid som aktiva val men som reaktiva i relation till 

att läraren blir avbruten i sitt arbete (Aili 2007). 

Den gränsförnyande idealtypen låter vi beteckna processer då man inför nya 

gränser för arbetsdelning och fördelning av ansvar och sedan försöker arbeta efter 

dessa för att klara den nya situationen. Från de danska studierna kan vi se hur 

detta tenderar innebära att vissa lärare tar på sig mer ansvar för den överordnade 

planeringen, medan andra arbetar mer i direkt kontakt med barn och elever. Det 

öppnar för en arbetsdelning efter kompetens och intresse – pedagogerna kan 

arbeta med det de har bäst kompetens i. Det öppnar också för kamp om olika 

eftertraktade arbetsuppgifter. Flera pedagoger vill ansvara för samma arbete och 

det kan bli konflikter. Det kan också uppstå en kamp om att slippa vissa mindre 

attraktiva arbetsuppgifter, sådana som i den refererade danska forskningen be-

skrivs som rutinartade och mindre kompetenskrävande. Givetvis kan denna kamp 

om arbetsuppgifter försiggå även i mer gränsupplösta arbetssituationer, men san-

nolikt mera osynliggjord, eftersom den inte finns uttalad på någon agenda. Den 

gränsförnyande strategin blir i dag mer vanlig i den danska gymnasieskolan och 
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börjar också utvecklas inom förskola och grundskola. Vi kan inte göra entydiga 

uttalanden från de svenska studierna, utan kan snarare konstatera att det ofta är 

fråga om parallella processer och att visst gränsförnyande kan urskiljas både på 

individnivå och på grupp- och organisationsnivå. Vi fann att lärare omprioriterar 

själva, till exempel ger färre prov för att få mera tid, men också att de jobbar geo-

grafiskt mer utspritt, som rättar prov i väntrummet på vårdcentralen eller helt 

enkelt jobbar mer på kvällar och helger. Vi fann också flera exempel på samarbete 

för att vinna effektivitet, till exempel matematiklärare som turas om att göra pro-

ven för att inte alla ska behöva konstruera prov till sin klass. Vi fann också exem-

pel på där man har ambitionen att konstruera proven tillsammans, men när tiden 

inte räcker till rationaliserar man och låter en lärare ensamt göra detta (Aili, 2007; 

Hermansson, 2005). Vi fann också många exempel på att lärare har många funder-

ingar på var deras ansvar egentligen slutar och vad som egentligen är föräldrarnas 

ansvar, men däremot så fann vi mycket få konkreta exempel på att man faktiskt 

ålägger föräldrar arbete, utan i regel tycks man välja att vara ”service”-inriktad och 

bygga förtroende genom att ta på sig ansvar (se kapitel 3). 

Det är svårt att uttala sig generellt om för- och nackdelar kring idealtyperna. De 

får olika konsekvenser i olika kontexter och kan skapa spänningar kring vad det är 

att vara professionell, Day med flera (2007) visar att det finns ”some strengths in 

teachers' views on their professionalism” (s 249). Sådana spänningar kan uppstå av 

samtidiga processer av gränsupplösning och gränsförnyelser. Processerna kan 

skapa möjligheter att utveckla nya arbetsformer och kompetensutveckling, men 

kan också ge känslor av ambivalens och osäkerhet. Processerna kan skapa en ökad 

byråkrati som ibland reducerar osäkerhet, ibland skapa ny osäkerhet. Lärare och 

skolledare behöver uppmärksamma dessa konsekvenser och bli varse hur olika sätt 

att organisera lärares arbete får olika konsekvenser. Yrkesskicklighet i processer 

där den ena eller andra idealtypen dominerar kan komma att definieras olika. Kun-

skaper kring arbetsorganisering och dess relation till hur de olika välfärdsprinci-

perna hanteras, via gränsupplösning eller gränsförnyelse är ett centralt område för 

lärare att utveckla kunskaper om och här har forskningen ett ansvar att bidra. 

Kunskapsutveckling och vetenskap. När lärarna konfronteras med konkurrerande ar-

betsuppgifter och konkurrerande rationaliteter, så innebär detta i förlängningen att 

de också måste ställa olika kunskaper mot varandra eller i vart fall måste de låta 

olika kunskaper hamna i förgrunden respektive bakgrunden i olika situationer. 

Lokal kunskap (Garfinkel,1967; Geertz, (1983)  är den kunskap som skapas eller 

upprätthålls lokalt där vi verkar i olika sammanhang. I rationaliteten välfärd som 

social service, blir en särskild form av ”lokal kunskap” mycket central.  Som exempel 

kan det bli viktigt att känna föräldrarna och att veta vad de uppskattar. Samtidigt 

är kunskaper om specifika barns behov viktiga. Sådana behov kan kanske varken 

barnen själva eller föräldrarna formulera, utan det ligger på den professionellas 

ansvar inom rationaliteten välfärd som social kompensation, till exempel som Kirsten 

visar i sin omsorg om lille Jonas. Förmåga att identifiera barns behov, oavsett 
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barnets förmåga att själv explicit formulera det, är förmågor som vetenskaplig 

kunskap om barns utveckling kan bidra med, men Kirsten måste också ha kunska-

per om Jonas och hans omständigheter. För att kunna urskilja legitima och rele-

vanta aspekter av till exempel barns sociala och kulturella omständigheter och för 

att kunna bedöma konsekvenser av olika handlingar måste lärarna också ha ett 

mer generellt och abstrakt vetande om barn och deras utveckling. Vetenskaplig 

kunskap erbjuder ett sådant legitimt vetande, till exempel i form av utvecklings-

psykologi och didaktik. För att kunna urskilja relevanta aspekter för kvalitetsarbe-

tet måste lärarna ha mycket goda kunskaper kring hur man kan bedöma pedago-

giska insatsers effekter och för att kommunicera planering och utvärdering måste 

man kunna urskilja logiken i kommunens sätt att fungera för att på ett adekvat sätt 

kommunicera sina verksamheters kvaliteter och utmaningar.  

Lärarnas behov av generellt och abstrakt vetande täcker sålunda in flera kun-

skapsområden och vi har särskilt pekat ut att de olika välfärdsstatliga rationalite-

terna sätter olika typer av vetande i förgrunden samt skapar behov av vetande om 

själva korstryckssituationen, den femte kompetensen. Den gamla diskussionen om 

att lärarna själva, genom sin utbildning ska vara kvalificerade för utvecklings- och 

forskningsarbete är aktuell även i detta nya korstryck. Ska lärarna forska eller ska 

de vara skickliga i att ta del av forskning? Ska lärarutbildningen vara forsknings-

förberedande eller forskningsinformerande? (se kapitel 7) Är det möjligt att via 

forskningen nå fram till en form för evidensbaserad ”best practice”, det vill säga är 

det möjligt att bevisa att några arbetsformer är mer effektiva än andra – och ska 

detta i så fall diktera lärarnas val av arbetsmetoder? (Hjort, 2009). Är det så att säga 

möjligt att få fram forskningsresultat som kan bevisa vad som är de rätta priorite-

ringarna för förskolläraren Kirsten att göra? Eller för klassläraren Magda? Det är 

kanske möjligt att evidensbasera undervisningen av engelskans ing-form, men kan 

man evidensbasera hanterandet av en lapp om att en elev inte behöver duscha? 

Skulle samma lösning kunna vara den rätta för en rad andra lärare och elever i 

liknande situationer?  

Etisk reflexion. I professionsteorier beskrivs professioner i regel som fackgrupper 

med ett särskilt vetande och en särskild vilja eller känsla för att uträtta något gott. 

De bemästrar ett komplicerat arbete, som kräver erfarenhet och professionell 

bedömning av det unika fallet eller situationen, så kallat diskretionärt arbete. Det 

är arbete som inte kan styras av färdiga regler och som därför också innebär risker 

för att man i efterhand gör fel. Det är också karakteristiskt för professioner att de 

utvecklat ett professionellt etos, en etisk förpliktelse, en bekännelse att arbeta för 

klientens bästa. Läkarna har till exempel lovat att sträva efter att rädda liv och 

advokaterna att försvara klienten. Det professionella etoset ska säkra professio-

nens kollegiala självkontroll inåt och den sociala legitimiteten utåt (Abbott, 1998; 

Dahlberg & Moss 2007; Hjort, 2005). Lärare ska arbeta för elevens utveckling och 

lärande, men vad som är ett gott lärararbete för utveckling och lärande kan bli 

olika saker beroende på vilken välfärdsrationalitet man utgår ifrån.  
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Traditionellt har lärarna, som en av välfärdsstatens medarbetare, hämtat sin legi-

timitet i det klassiska välfärdsetoset: Allt det bästa till alla. Det är ett etos som kan 

diskuteras och det är också ett etos, som blir diskuterat idag, när de klassiska prin-

ciperna utmanas av de nya välfärdsprinciperna. Med marknadifiering av villkoren 

för driften av skolan, så tränger nya krav fram i förgrunden. De olika förskolorna 

och skolorna ska vara attraktiva, vilket enligt de danska studierna tenderar betyda 

att Allt det bästa till alla förändras till Alla de bästa eleverna till oss och därtill tenderar 

skolaktörerna sträva efter billigast möjliga koncept. 

 
Krav som riktas mot lärares

kunskaper och förmågor
inom de nya principerna för

organisering av välfärd

Kunskaper för att urskilja barn 
med särskilda behov och för-
måga att utforma lärararbetet
specifikt utifrån barnets 
specifika omständigheter

Kunskaper om vad föräldrar och 
barn efterfrågar. Förmåga att 
     uppträda förtroendefullt och 
          vara serviceinriktad.

Kunskap om vad som är 
generella kunskaper som 
alla behöver. Förmåga att 
utforma lärararbetet så att 
alla behandlas lika.

          Kunskaper om vad som är 
       effektivaste metoden och 
    kompetenser i att göra utvär-
deringar och att dokumentera.

Prioriterings-
kompetens

1 3
2 45

Krav som riktas mot lärares
kunskaper och förmågor 
inom de klassiska välfärds-
statsprinciperna

 
Behovet av etisk och demokratisk analys ökar i korstryckssituationen. Ett stort 

behov av tid för reflektion, där lärare kan diskutera sina erfarenheter och överväga 

hur de bäst ska hantera sina dilemman uppstår, vilket exemplet med läraren Magda 

från den svenska kommunen visar. Både hon och hennes kollegor hade behov av 

tid för att diskutera igenom fallet. 

 

Vems är problemet? 
När vi ser lärares arbete i ljuset av de aktuella förändringarna i välfärdsstaten kan 

vi få en samlad förklaring på varför lärare i stigande grad upplever sitt arbete som 

intensivt och komplext. Men om kraven motsvarar lärarnas förmåga att utöva 

kontroll över sitt arbete så borde en sådan arbetssituation inte orsaka stress. Men 

lärarstress har också pekats ut som ett demokratiskt problem, eftersom pressade 

och stressade lärare betyder sämre undervisning och därmed sämre möjligheter för 

eleverna (Brante, 2008; Nordenbo, Larsen, Tiftikçi, Wendt & Østergaard, S (2008).  

Jensen 2009, COWI 2009). Vårt försök att koppla lärares arbetssituation till den 

nya samhällsstrukturen, med flera motsägelsefulla principer för välfärd erbjuder en 
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förklaring till varför allt fler blir så pressade av arbetsbelastningen att de drabbas 

av stress och stressrelaterade sjukdomar samt att andelen som lämnar eller önskar 

lämna läraryrket ökar. Men analysen pekar också på en möjlig utväg ur situationen. 

Om arbetsbelastning och stress inte i huvudsak är ett personligt problem och 

lösningen är inte att enskilda personer lämnar yrket eller går stresshanteringskur-

ser, utan om problemet i huvudsak ska förstås som en systemkonsekvens så öpp-

nas också möjligheten att hantera situationen på systemnivå. Problemet riktar 

därför främst krav mot de myndigheter, politiker och väljare, som har det över-

ordnade ansvaret för lärarnas arbetssituation.  

En medvetenhet om de fyra välfärdsstatliga rationaliteterna och utvecklingen av 

den femte kompetensen – prioriteringskompetensen, bidrar till att lärare lättare 

kan reda i sin arbetssituation, men mer avgörande är att också ansvariga utvecklar 

en förnuftig arbetsorganisation som passar för den typ av arbete som läraryrket 

karaktäriseras av.  
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Lust att sluta   

- en livsberättelseintervju med en  
lärare som lämnat skolan 
 

Eva Wennås Brante 

 
Var en duktig skoltjej. 

Aldrig känt att lärare  

skulle jag vilja bli. 

En slump. 

Tror aldrig att jag förstod 

vad det skulle innebära 

att bli lärare 

 
”... man får inte ens tycka att någonting är kul och brinna för det utan att man blir 

nedtryckt i skorna”, säger Lena, en lärare som lämnat yrket efter ca 10 år som 
verksam inom det.  

Andelen av svenska lärare som uppger att de överväger att lämna läraryrket har 
från 2003 till 2006 stigit från ca 1/4 till 1/3 (Skolverket 2004; 2007). Läraryrket är 
ett yrke som har visat sig vara utsatt för höga sjukskrivningstal, speciellt vad gäller 
långa sjukskrivningar (Gustavsson, Kronberg, Hultell & Berg, 2007). Men varför? 

I detta kapitel kommer en lärare som lämnat yrket till tals, i syfte att ge en beskriv-
ning av hur läraryrket kan uppfattas. Bakgrunden till kapitlet är ett antal intervjuer 
med lärare som alla har lämnat skolan. I intervjuerna visade det sig att de alla hade 
varit ambitiösa, velat arbeta mycket och satsa på sitt jobb, även om de naturligtvis 
berättar om det på olika vis och via sin egen historia. Att Lenas berättelse är utvald 
här beror på att hon mycket ingående berättar om förhållandet till sina kollegor. 

Att ha kollegor och vad det innebär att vara en kollega, både ur positiv och negativ 
synvinkel, tas även upp i de andra berättelserna. Just i det inledande citatet ovan är 
det en negativ aspekt av att ha kollegor. Lena känner av Jantelagen. Hon ska inte 
brinna om inte de andra brinner. Det blir kollegors avståndstagande som så små-
ningom gör att hon lämnar yrket, snarare än det vardagliga, stundtals tunga arbe-
tet. Kollegialitet är sällan ett samtalsämne, när vi diskuterar lärares arbetsglädje, 

därför sätts det fokus på det här. Men även om förhållandet till kollegorna är den 
droppe som får bägaren att rinna över för Lena och får henne att ta det slutliga 
beslutet att lämna skolan, så kommer hon i sin berättelse också in på flera andra 
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förhållanden som har betydelse både för hennes till- och frånval av arbetet som 
lärare. Att stå inför ett beslut att eventuellt lämna sitt yrke kan upplevas som ett 

dilemma. Eventuell vantrivsel med arbetsuppgifter vägs mot trivsel med kollegor 
som i sin tur vägs mot exempelvis ekonomiska åtaganden; utbildningen har kostat 
att gå igenom och hur blir privatekonomin om man lämnar sitt jobb? Med andra 
ord finns det en mängd faktorer att väga in för att fatta ett beslut kring det yrke 
man en gång har valt. 

Läraryrket har genomgått stora förändringar under de senaste 20 åren och där-

med har även kraven på vilka områden lärare ska behärska och arbeta med föränd-
rats. Däremot är det inte lika tydligt vad denna förändring innebär i lärares prak-
tiska yrkesutövning. ”Det nya” i läraryrket består inte bara av ett ökat antal (och 
delvis nya) arbetsuppgifter, det rör sig också om lärares bild av det yrke de träder 
in. Om man vill förstå läraryrkets ”kris” är det därför relevant att fråga sig vilken 
förförståelse läraren har för sitt yrke? Hur väl stämmer förförståelsen överens med 

vad han eller hon sedan upplever att yrket går ut på? När läraren önskar att lämna 
arbetet, beror det då på att utbildning och verksamhet stämmer dåligt överens eller 
är det helt enkelt ett resultat av en längtan att byta inriktning i livet. Det är relevant 
att fråga sig vari den för lärare särpräglade kunskapsmassa, som skall utgöra en 
kärna i lärarprofessionen, egentligen borde bestå. Och det är – som detta kapitel 
visar - relevant att diskutera vilket stöd lärare kan ge varandra i processen att förstå 

och utveckla sitt yrke. Om bristen på stöd är en av orsakerna till att så många lärare 
säger sig vara beredda att lämna yrket, så är detta en viktig problemställning som 
skolor och lärarutbildningar bör bli bättre på att hantera. 

Lenas berättelse pekar på flera centrala bevekelsegrunder för hennes val att sluta 
som lärare: hennes förförståelse av yrket, den kunskapsmassa hon bygger sitt 
arbete på, relationerna till eleverna – och inte minst viktigt – relationerna till kolle-

gorna. När man sammanför Lenas berättelse med vad Hatch & Wisniewski (1995) 
kallar de stora berättelserna i samhället om läraryrket, så är det tydligt att de stora 
berättelserna inte passar som förklaringsmodeller till Lenas situation. Däremot 
visar en jämförelse mellan hennes berättelse och vad som enligt Brown, Green and 
Lauder (2001) kännetecknar ett identifierbart yrke samt vad Abbott (1988) karak-
täriserar som professionellt arbete att den utbildning hon har fått inte i tillräckligt 

stor grad har förberett henne för yrkesutövningen och att den skola hon arbetar i 
inte har stöttat henne tillräckligt. Här finns ett utvecklingsuppdrag för både skola 
och lärarutbildning.  

Men innan presentationen av Lena behövs en kort redogörelse för den forsk-
nings- och framställningsprocess som legat till grund för insamling och bearbet-
ning av data. Som tidigare nämnts kommer Lenas berättelse från en serie livsberät-

telseintervjuer med lärare.  
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Socialkonstruktionism som perspektiv 
Livsberättelserna är behandlade inom ramarna för ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv, vilket ansluter sig till en syn på kunskap som något skapat i sociala 
sammanhang samt att kunskap kring en fråga kan ta sig olika former och uttryck 
(Gergen, 1999; Karlsson, 2006). Inom perspektivet återfinns även åsikten att en 
del forskningsfrågor besvaras bäst genom en subjektiv historia (Plummer, 2001) 

och då syftet här är att få veta hur en lärare upplevt sitt yrke och vilka skäl läraren 
har haft för att byta jobb, så är det rimligt att fråga den individen hur hon/han har 
upplevt det. Genom att en människa ombeds berätta om sitt liv, får hon ett ut-
rymme att formulera sig som oftast inte sker i vardagligare sociala interaktioner. 
Lärarna har olika skäl för sitt beslut och var och en berättar sin unika historia 
vilken hjälper oss att förstå hur det kan vara att arbeta som lärare idag.  

Det som bland annat skiljer livsberättelser från annan kvalitativ forskning är 
möjligheten att synliggöra det komplexa i ett liv (Hatch & Wisniewski, 1995). När 
människor får möjlighet att mera fullödigt uttrycka sig omkring sina liv, sina val 
och sina avgöranden tonar en sammansatt bild fram och det ges en möjlighet att 
upptäcka variationer. Det är olika individer som kommer till tals, inte en klump av 
människor. Att vi vänder oss till individer för att höra deras egna berättelser om 

sina liv innebär att uppmärksamheten har riktats mot fragment av livet och att 
mindre delar och detaljer av vardagsliv studeras (Fontana, 2003). Därav följer att 
”sanningar” omfattar mindre delar av livet och kan uppfattas som relativa. Det 
finns inte, enligt Lieblich, Tuval-Mashiach and Zilber (1998) ”neither a single, 
absolute truth in human reality nor one correct reading or interpretation of a text” 
(sid 2). 

 

Livsberättelser som metod 
Tidigare fanns uppfattningen att intervjuaren var en objektiv person som enbart 
registrerade den intervjuades uttalanden på ett neutralt vis, idag talas det mer om 

att intervjuare och intervjuad tillsammans skapar samtalet och därmed berättelsen 
(Mishler, 1995). Det betyder inte att intervjuaren är huvudpersonen, men att inter-
vjuaren inte kan bortse från att vad hon/han säger, gör och tänker faktiskt påver-
kar resultatet, genom hela forskningsprocessen. Ett sätt att hantera det är att för-
söka återge så noga som möjligt de överväganden forskaren har gjort i sitt arbete 
(Bourdieu, 1999). 

Berättelserna analyseras här i flera steg enligt en modell av Pérez Prieto (2007). 
Det första steget är att skapa en profil av intervjupersonen, en nedbantning av 
berättelsen till ca en A4. Den ska ligga så nära intervjupersonens egna ord som 
möjligt, små delberättelser och motsägelser ska vara med. Därefter identifieras 
eventuella ”turning-points” samt teman i berättelsen. Forskaren arbetar vidare 
med delberättelserna för att låta dem speglas i hela berättelsen och temana, för att 

på så vis tydligare förstå berättelsen. Till sist ställs livsberättelsen i relation till 
andra berättelser, det som ofta beskrivs som life-history, det vill säga att man går 
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bortom det personliga och försöker placera in berättelsen i en bredare kontext 
(Hatch & Wisniewski, 1995). Som en utvidgning av Pérez Prietos arbetssätt har 

steg ett här blivit att skapa ett poem av berättelsen, som en form av profil. Lenas 
berättelse, som ni strax möter, har bearbetats och presenteras här i form av ett 
poem (Gubrium & Holstein, 2003).  

 

Poem som form 
En livsberättelseintervju tenderar att bli relativt lång och utskriften omfångsrik. På 
något vis måste materialet bearbetas så att det blir läsbart. Flera tillvägagångssätt är 
möjliga och vanliga; att varva citat med mera berättande text, att skriva om och 
göra en förkortad version i första person, att presentera teman från flera intervjuer 
exemplifierade med flera röster samt flera alternativ. Ett kanske inte fullt så vanligt 

förfarande är att arbeta med poem, men det föreslås av Gubrium och Holstein 
(2003) som ett alternativt sätt att bearbeta och framställa berättelserna och har 
prövats av bland annat Ely (2007) och Larsen (2003). Här följer en kortfattad 
beskrivning av hur arbetet med att mejsla fram poemen från intervjuutskrifterna 
har gått till:  

En berättelse kan vara yvig, hoppa i tiden, bestå av stakningar och upprepat tal. 

Ett sätt att renodla berättelsens röst är att ta bort mycket av dylika omtagningar 
och föra ihop det sagda, göra ett koncentrat av det, för att sedan återigen bryta 
sönder meningarna i syfte att än tydligare få syn på vilka ord och uttryck som finns 
i berättelsen. I berättelserna har ord och uttryck som uttrycker känslor eller ord 
som målar upp bilder sparats, då de fångar en nerv i berättelsen. Ord som på nå-
got vis markerar tid behövs också för att ge poemet känslan av att berättelsen 

flyttar sig i tiden. Ordföljden är inte ändrad men i och med att en hel del text har 
tagits bort så uppfattas yttrandena eventuellt annorlunda. Hur raderna bryts styrs 
dels av vad som har uppfattats som väsentligt för berättaren och vad som därmed 
har lyfts fram i berättelsen, dels av en känsla för språket. En del rader har förts 
samman där berättaren talar om samma saker men som inte sagts i den ordning de 
nu återfinns i poemet. Kronologin i poemen är med andra ord förtydligad gent-

emot intervjutillfället. Syfte med hela förfarandet är att ge berättelserna en ny 
tydlighet, ungefär som när man ställer in skärpan vid fotograferande.  

 

Turning-points 
Inom livsberättelseforskningen är turning-points ett ofta använt analysverktyg. En 
turning-point symboliserar en vändpunkt i en berättelse, ett ’före’ och ett ’efter’ en 
händelse som ges betydelse av den berättande och som på något vis bidrar till en 
förändrad identitetsupplevelse. Ett sätt att identifiera turning-points enligt Bruner 
(2001) är att vara observant på användandet av mentala verb. När berättaren när-
mar sig en turning-point i berättelsen markeras det just ofta genom användandet 

av uttryck som ”då tänkte jag” och liknande.  Berättaren kan också markera med 
ordvalet att det är en brytpunkt till exempel ”ända tills den stora skrällen” eller 
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”ända tills den dagen det slog om”. Om en sekvens i berättelsen inleds på det viset 
så spetsar intervjuaren öronen och uppmärksamheten skärps. Vad hände och vad 

förändrades? Bruner (2001) menar vidare att just vid turning-points frigör männi-
skor sig från sin historia och markerar en skillnad mellan nu - jagets medvetenhet, 
och då - huvudpersonens medvetenhet.  

Hodkinson och Sparkes (1997) skiljer mellan strukturella, påtvingade och själv-
initierade turning-points i arbetslivet. De strukturella sker vid exempelvis pen-
sionsavgång, de finns inbyggda i samhällstrukturen; de påtvingade kan ske vid 

övertalighet eller nedläggning av en arbetsplats; de självinitierade sker till följd av 
en persons eget handlande, vilket är påverkat av en mängd faktorer i personens 
eget liv. Lenas beslut kan ses som självinitierat, med den definitionen. Men Hod-
kinson och Sparkes betonar också att människor gör karriärbeslut inom ”horizons 
for action” (sid 34), med det uttrycket menar de att individen inte har ett oändligt 
antal möjligheter. Personens habitus (bakgrund) och arbetsmarknaden gör att 

personen ser ett begränsat antal valmöjligheter. Även utbildningens innehåll på-
verkar vad en individ uppfattar som möjligt att göra i ett yrke.  

 

 
Här följer nu Lenas berättelse, bearbetad till ett poem 

 

Lenas två världar 

Var en duktig skoltjej. 

Aldrig känt att lärare  

skulle jag vilja bli. 

En slump. 

Tror aldrig att jag förstod 

vad det skulle innebära 

att bli lärare. 

 

Så ung,  

jobb på en gång, 

välartade barn, 

studieintresserade.  

Så häftigt!  

 

Bestämde oss för att flytta, 

fick världens struligaste klass,  
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det var… den var helt… ja, den värsta pedagogiska utmaningen...  

En timme,  

varje förmiddag, 

för att gå in i klassrummet.  

Undervisade inte mycket,  

lyssna, respektera varandra, vänta på sin tur. 

Tog knäcken av mig.  

Vad hade jag egentligen valt?  

 

Hade någon konstig världsbild,  

alla uppfattade skolan som jag,  

En chock,  

inte riktigt förstått på något sätt. 

 

Jättetungt. 

Det sociala 

tar så mycket energi,  

för mycket tid och energi, 

tärande, ingenting som var närande 

 

Glädjen.. vad tyckte jag var glädjen med att jobba,  

Arbetslagen!  

Planera, använda läroplanen, 

det här teoretiska,  

gillade det akademiska,  

förbereda sig väl till lektioner,  

inte kul att bli ifrågasatt  

varför man inte får gå in med skorna på i klassrummet. 

Jag tror nog att jag är en bra lärare,  

när jag är där 

men när jag kör hem så känns det, 

nej det här vill jag inte… 
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tar vilket jobb som helst,  

bara jag får äta lunch på stan.  

 

En händelse;  

heldag hela kommunens lärare,  

jag som gruppledare,  

var påläst,  

vad kul det här ska bli! 

hade glömt  

igen  

de andra.. 

åkte hem, bara grät, som en galning, 

nu är det banne mig nog!  

aldrig stött på sånt motstånd,  

Jag ville mer. 

 

Jag måste bort härifrån, den här miljön,  

jag måste… jag går under om jag inte får komma bort!. 

 

Den här hösten  

såna dära klara, kalla dagar med löv,  

kände jag en sån lättnad,  

tacksamhet 

över att jag fick komma ifrån skolan.  

Det går inte att beskriva i ord, alltså.  

 
Egentligen tror jag aldrig att jag förstod 
vad det skulle innebära att bli lärare. 
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Lenas förförståelse av läraryrket 
Lena säger ”Egentligen… så tror jag liksom aldrig att jag förstod vad det skulle 

innebära att bli lärare”, det vill säga att hennes bild av vad yrket skulle innehålla 
och omfatta var ofullständig och kanske ytlig och nu, när hon tittar tillbaka, så kan 
hon se att hon valde lärarbanan på fel premisser. Hade yrket varit så som hon 
tänkt, då hade hon kanske stannat i det. Läraryrket har så gott som alla haft kon-

takt med och det borde finnas en utbredd förförståelse kring vad det innebär. Men 
vad innebär den förförståelsen? I Lenas fall var den uppbyggd kring hur hon själv 
hade varit som flicka i skolan. För som Lena berättar så var hon en duktig skoltjej 
som ”tyckte det var jättekul i skolan”. Den bilden fungerade att använda som 
modell när eleverna var ungefär som hon hade varit. Det var mer eller mindre det 
som mötte henne i hennes första tjänst. Den var på en skola med en rektor som 

hade använt resurserna till att göra små undervisningsgrupper. Lena säger att ”då 
funkade det man hade lärt sig på sin utbildning, fungerade faktiskt i praktiken för 
att jag bara hade 16 barn och i ett ganska bra upptagningsklimat, med välartade 
barn som var ... studieintresserade”. 

Det är enkelt när det finns en klar och tydlig bild av vad ett yrke är, när det finns 
en utbildning som är uppbyggd för att individer sedan ska kunna utföra det yrket 

och när det finns en möjlighet att skapa en social identitet kring yrket. Ju tydligare 
avgränsat och utmejslat ett begrepp är desto lättare är det ju att förstå. Samma sak 
borde gälla för ett yrke, utövarna slipper då fundera över och lägga energi på att 
tänka ut vad yrket egentligen går ut på. Lena känner igen sig i de studieintresserade 
barnen och allt rullar på. Men säg det liv som bara flyter på i ett spår, Lenas familj 
bestämmer sig för att flytta och tillvaron förändras. Hon tar en tjänst i en årskurs 

tre, dels för att skolan är geografiskt nära hemmet och dels med motiveringen att 
hon behöver lära sig att se de elever som på högstadiet inte är så framme kun-
skapsmässigt. Lena har en insikt i att hon behöver utveckla sin förmåga att hand-
leda alla typer av barn. ”Det är mycket lättare att rikta sig till elever som är duktiga 
och så. De här liksom som strular och så, de kände jag att jag hade ingen riktigt 
koll på”. Det som händer sedan kan kanske bäst beskrivas som en så kallad verk-

lighetschock. Det tar ”en timme varje förmiddag åt att bara kunna gå in i klass-
rummet” och det blir inte mycket av undervisning i ämnen utan fokus ligger på att 
lära barnen ”att lyssna på varandra, respektera varandra, vänta på sin tur”. Helt 
plötsligt går arbetet ut på att lära ut social kompetens och det blir det ”sociala 
runtomkring” som varje dag handlar om.  

Lenas inledande kommentar att hon nog inte visste vad det innebär att vara lära-

re har mera med den här delen av hennes yrkeshistoria att göra än den med de 
välartade barnen. Hennes bild av yrket ruckas i och med mötet med den nya klas-
sen och hennes utbildning är i otakt med det som krävs på fältet. Hon uttrycker 
det som att ”jag tyckte ju inte att jag undervisade i början. Jag tyckte bara, alltså, de 
två första åren, att jag ägnade mig åt nån social kompetens på nåt sätt”. Det blir ett 
brutalt uppvaknande för Lena, som har valt yrket för att hon gillar vissa ämnen 



 33 

och trott att ”alla tycker det är roligt med historia ...jättekul med Karl den tolfte”. 
Att undervisa är det hon har tänkt sig att göra, och av hennes uttalande ovan går 

det att förstå att undervisning för henne är liktydigt med undervisning i ett ämne. 
Lena blir tvungen att omvärdera sin bild av sitt yrke - ”vad hade jag valt?”  

Vad innebär det att vara lärare? Vad utbildas man till? Om det jag har som 
föreställning att jag ska göra, inte alls stämmer med det jag sen sätts att göra, hur 
har då utbildningen hjälpt mig? De lärarna som har blivit intervjuade har antingen 
haft ett ämnesintresse eller en önskan att undervisa vilket har lett dem in i 

läraryrket. 
 

Lenas kunskapsområde och ämnesintresse 
När Lena berättar om sina studier till lärare så yttrar hon bland annat ”kan det vara 

så här kul att studera på universitet!?”. De akademiska och teoretiska inslagen är 
något som tilltalar henne, hon söker intellektuella utmaningar i det hon gör och 
blir uttråkad om det är för låg nivå på det stoff som ska förberedas. Det är lätt att 
ana besvikelsen när hon säger om sin nya arbetsplats ”Att förbereda sig väl för 
avancerade frågor, det var fullständigt onödigt, för det kommer aldrig att hända”. 
Det kunskapsområde som ämneskunskaperna tillhörde är det hon har studerat och 

det som har lockat henne in på lärarbanan, de områden där hon så småningom 
upptäcker att hon behöver kunskaper tilltalar henne inte alls. Nu är Lenas berättel-
se unik för Lena och alla lärare hade inte reagerat som Lena, somliga hade säkert 
blivit stimulerade av utmaningen som det innebar att få en grupp att fungera och 
några andra hade med största säkerhet redan haft den erforderliga kompetensen. 
Men det intressanta är det Lena faktiskt berättar och vad det visar att hennes ut-

bildning har innehållit eller i varje fall vad hon har tillägnat sig av utbildningen. 
Hennes intresse för ämnet och hennes kunskaper i ämnet räcker inte för att hante-
ra vardagen. 
 

Lenas relationer till elever och kollegor 
För Lenas del blir det relationsarbetet som överskuggar de närmaste åren. På sin 
första arbetsplats har hon upplevt att det hon lärt sig på lärarutbildningen fungera-
de och att hon ”sysslade med ungefär det jag hade lärt mig” men på den nya ar-
betsplatsen krävs det helt nya kompetenser, till exempel blir hon tvungen att ”läsa 
mer böcker om klassrumssituationen”. Det är ett socialt arbete, som hon varken 

känner sig rustad kunskapsmässigt för eller motiverad att utföra: ”jag tycker inte 
det är kul att bli ifrågasatt varför man inte får gå in med skorna på i klassrummet”. 
Det går inte att styra undan från relationsarbetet med eleverna, prio ett blir att ”få 
gruppen att fungera som en bra grupp” vilket Lena upplever som att ”det tog för 
mycket tid och energi”. Klassen beskrivs av Lena som ”världens struligaste” och 
de två första åren som år ”när alla bara skrek och gapade och hoppade”. Stäm-

ningen hemma hos Lena påverkas också av att hon inte mår bra på sin arbetsplats 
och Lena berättar att ”barnen klagade mycket på att de tyckte jag var sur och 



 34 

jobbig, och min man också”. Så småningom känner Lena att arbetsklimatet i klas-
sen blir bättre och det blir möjligt att ”kunna ägna sig åt en elev i taget … och se 

hur de växer liksom” men Lena, som har sökt stimulans i ämnen och som gillar en 
akademisk prägel på diskussionerna, känner fortfarande en frustration, ”det räcker 
inte hela tiden”. Det är inte bara relationerna med eleverna som Lena kämpar 
med. De närmsta arbetskamraterna fungerar allt bra med, de ser henne som en 
resurs och Lena berättar att de ger henne mycket uppskattning av arten ”Åh, va 
roligt att du vill göra det här, och åh, va bra det blir” men däremot skär det sig 

rejält med kommunens högstadielärare. Lena blir ombedd att leda en arbetsgrupp 
under en studiedag, hon känner sig äntligen stimulerad och som om hon hittat 
”någonting. ...närande”. Lena berättar själv om händelsen: 

”Och jag var jätteglad, för att det innebar liksom att jag fick förebereda mig för 
något annat, jag hade förberett mig så in i bomben, jag var påläst, och jag kände 
”Wow, vad kul det här ska bli!” Jag hade bara glömt bort en sak igen. Att de andra 

kanske inte tycker det är lika kul som jag tycker att det är. Så att … jag skulle näs-
tan säga att jag blev lite utmobbad i den gruppen. För det första så tror jag inte att 
de gillade att det var en liten sketen mellanstadielärare som kom och var grupple-
dare, utan det ska ju vara en högstadielärare som är det. Och sen så gjorde jag en 
massa såna tabbar som jag kanske nu i efterhand har sett. Och då kände jag när jag 
åkte hem så bara grät jag som en galning och kände att ”Nu är det banne mig nog. 

Det här utsätter jag mig inte för fler gånger minsann. Här, man får inte ens tycka 
att någonting är kul och brinna för det utan att man blir nedtryckt i skorna. ”Det 
var … och den kvällen så när jag somnade. Herregud, det här med friår kanske.”  

Just den här händelsen med de avståndstagande högstadiekollegorna blir drop-
pen som får bägaren att rinna över för Lena och vid intervjutillfället säger hon att 
det enda som eventuellt skulle kunna få henne att gå tillbaka till läraryrket är tan-

ken på loven och att det vore bra för hennes egna barn att få ha sin mamma 
hemma under dem. 

 

Lena och de stora berättelserna i samhället  
Synen på läraryrket som ett kall: ett yrke man har känt att man bara vill ha och där 
man kan tänka sig att jobba mer än man får betalt för, kan tjäna som ett exempel 
på en så kallad ”stor” berättelse om läraryrket. Om vi försöker ställa Lenas berät-
telse i kontrast till den berättelsen så syns det snabbt att den inställningen inte alls 
präglar hennes berättelse. Lena verkar mera ha snubblat in i yrket, hon vill dessut-
om gärna byta tjänst för att få upp lönen. Hon uttalar sig också om kvinnor som 

utför ideellt arbete och tar avstånd från den synen på läraryrket.  
En annan stor berättelse är den om den utbrända läraren, läraren som går under 

av alla krav som ställs på honom/henne. Den här berättelsen är vanlig bland lärare 
och de flesta lärare kan mer eller mindre känna igen sig i den och berätta en ver-
sion av den. Lenas berättelse är inte ett renodlat exempel på ”utbränd lärare”. Det 
är inte en mängd krav som hon möter utan framför allt ett som hon inte kan han-



 35 

tera. Det som drabbar henne är mera av en social kollision. Hon flyttar från me-
delklassområde i storstad till mera utpräglad arbetarklassområde på landsbygd. 

Om något mera än ett exempel på en lärarbana så är hennes berättelse ett exempel 
på en klass-konflikt. Lena verkar inte tänka i de termerna, utan talar mera om att 
alla hjälps åt att hålla nere varandra i landsbygden, att det inte är okey att vara 
duktig där. Men varför? Den frågan ställer hon sig inte, åtminstone inte i intervjun.  

Brown et al (2001) beskriver hur det i Tyskland finns en vedertagen norm för 
alla identifierbara yrken; de kännetecknas av att det finns en för yrket tillämplig 

systematiskt organiserad kunskapsmassa [Wissen], en uppsättning praktiska fär-
digheter [Können], samt den sociala identiteten en individ erhåller efter att ha 
tillägnat sig ovanstående. Den identiteten bekräftas genom en examen som funge-
rar utan att ifrågasättas av arbetsgivare. Det är möjligt att påstå att samtliga dessa 
tre delar som utgör ett yrke är problematiska för Lena: den kunskapsmassa hon 
har tillägnat sig på utbildningen fungerar inte i alla skolmiljöer; hennes praktiska 

färdigheter omfattar först och främst ämnena hon undervisar i, övriga praktiska 
färdigheter som att upprätthålla ordning i ett klassrum, lösa konflikter, motivera 
studieointresserade barn med mera känner hon sig handfallen inför; hennes bild av 
vad det innebär att vara lärare genomgår en förändring som leder till att hon ställer 
sig frågan vilket yrke hon har valt och hon vill till sist inte ha det kvar. 

 

Lena är inte ensam 
Lena är inte den enda av de intervjuade lärarna som pekar på att förhållandet till 
kollegor är centralt för lusten att stanna kvar i arbetet som lärare. Hur ensamt 
läraryrket än har varit eller åtminstone har beskrivits att vara, så är individen ändå 

en del i ett kollektiv. Läraren har arbetskamrater vilka i allra högsta grad är väsent-
liga för deras välbefinnande eller brist på välbefinnande. Flera av lärarna har 
mycket gott att säga om sina kollegor. Men flera berättar också att problem i rela-
tionen till deras kolleger var medverkande till deras frånval av yrket. En av inter-
vjupersonerna beskriver till exempel hur hon på grund av tystnadsplikt gällande 
elever kom i kläm mellan sina kollegor och skolans rektor. En annan berättar 

begeistrat om glädjen i den kollegiala gemenskapen, men också om hur han upp-
levde att de individuella lönerna slog sönder den gemenskapen. En tredje lärare 
berättar i sin tur hur det gick upp för henne att hon började föredra samvaron och 
diskussionerna med kollegor framför samvaron med eleverna. Hon sökte stimu-
lansen i det vuxna samtalet och motiverade mottagare för det hon vill förmedla. 
Hennes avgörande kom en kväll när hon skulle planera för Franska revolutionen 

än en gång: ”Så bara kände jag att: Nej, nu är det så att vi ska köra revolutionen. 
Och jag kunde inte motivera mig för att tycka att det var kul överhuvudtaget.” 
Eleverna kunde inte ge henne den stimulans hon sökte och hon slutade utan att 
vara bitter, mera konstaterande att det här inte passar mig längre. 

Detta säger mycket om vad som är viktigt att sträva mot när man organiserar 
lärarutbildning och lärararbete. För yrkesgrupper, som skall utföra professionellt 
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arbete, dvs. kunskapsbaserat arbete där problemlösning och hantering av atypiska 
tillfällen är i fokus framstår den kollegiala gemenskapen som central (Abbott, 

1988; Hjort, 2008). Det är av stor vikt att de professionella har möjlighet att ut-
veckla en gemensam kunskapsbas och inom den gemensamma begrepp, så att det 
blir möjligt för dem att analysera och utvärdera de många svåra problem de dagli-
gen konfronteras med. Det är av stor vikt att de har utrymme till att planera, ut-
veckla och utvärdera sitt arbete – både individuellt och gemensamt. Och det är av 
stor vikt att de ges en möjlighet att bygga upp och utveckla en kollegial kultur, 

som inte endast består av en nödvändig arbetsfördelning och kvalitetskontroll, 
utan som också rymmer möjligheter att diskutera vad som skall uppfattas som 
överordnade – socialt och etiskt – fenomen i lärararbetet. Får lärare möjligheter att 
diskutera det så kommer även oenigheter och svårigheter att komma till ytan. 
Detta innebär nya utmaningar för lärarutbildningen. 

 

Utmaningar för lärarutbildningen 
Om vi återvänder till vad som krävs för att fungera som lärare i dag i svensk skola, 
så ser den för yrket tillämpliga systematiskt organiserade kunskapsmassan helt 
olika ut för skilda lärarkategorier. För ämneslärare verkar den vara fokuserad kring 

huvudämnet, medan den för lärare för de yngre barnen spretar åt flera håll, med 
mera fragmentariska ämnesdelar. Det är möjligt, och har föreslagits av bland annat 
Carlgren och Marton (2000), att kunskap om undervisande och lärande skulle 
kunna utgöra den efterfrågade systematiskt organiserade kunskapsmassan.  

Utifrån den berättelser vi här har fått höra skulle slutsatsen kunna dras att det 
varken är ämneskunskaper eller didaktiska kunskaper som efterfrågas i första 

hand, utan snarare en relationell kompetens. Det bekräftas när vi jämför med den 
forskning som finns kring hur relationsarbete och sociala delar av yrket slukar 
mycket av arbetstiden; samtidigt är den relationella kompetensen av  avgörande 
betydelse för elevernas utbyte av undervisningen. (Acker, 1999; Gannerud, 1999; 
Nordenbo et al., 2008).  Undersökningar från så skilda länder som Portugal (Lima, 
2007), England (Travers & Cooper, 1996), Marocko (Benmansour, 1998) visar att 

lärare rankar mötet med studieomotiverade elever som en av de högsta stressfak-
torerna. Kunskapsmassan och de praktiska färdigheterna har såklart berörings-
punkter. Om den systematiskt organiserade kunskapsmassan inte innehåller kun-
skap kring hur lärare ska möta individer med låg studiemotivation, så kan man 
knappast förvänta sig att alla lärare har välutvecklade praktiska färdigheter i det.  

Det är således en diskrepans mellan vad lärare utbildas till att klara av gentemot 

vad som behövs för att utföra yrket.  Med andra ord så borde lärare antingen 
utbilda sig för att klara av relationsarbetet och omsorgen, det vill säga utbildningen 
bör då drastiskt förändras, eller så ska lärare inte syssla med att lösa elevers pro-
blem utan ägna sig åt att undervisa, något som utbildningen förhoppningsvis har 
förberett dem på. Med en utbildning som förberedde läraren för de arbetsuppgif-
ter som finns och för de relationer som bör byggas och vårdas, skulle risken för att 



 37 

läraren hamnar i ett dilemma kring att sluta som lärare eller fortsätta som lärare 
minska. Det skall poängteras att de båda ovan nämnda alternativen kring vad 

utbildningen bör innehålla kan ses som möjliga, men inte det som vi har idag, att 
vi utbildar lärarstudenter i ämnen, lite pedagogik och sen förväntar att de ska kun-
na hantera komplicerade relationer samt sociala interaktioner.  
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ATT GÖRA ALLA NÖJDA  

– om ansvarsgörande i förskolearbe-
tets lokala arbetsdelningsprocesser 

 

Carola Aili, Agneta Ljung-Djärf, Charlotte Tullgren 

 
Arbetsdelningsprocesser förekommer i en rad olika sammanhang i förskolan. Ett 
sådant sammanhang är då personalen gör överväganden i diskussioner under mö-
ten. Sådana övervägande kan handla om hur arbetet fördelas eller bör fördelas: 

internt mellan medarbetarna; i relation till andra såsom föräldrar, kollegor på andra 
avdelningar eller andra förskolor och till ledning. Arbetsdelning handlar om vad 
som ska göras och hur det ska utföras. Det handlar också om vem som kan göras 
ansvarig för hela arbetsfältet eller arbetsuppgifter inom fältet, i det här fallet för-
skolefältet.  

Frågor om vad som lokalt upprätthålls som förskolepersonalens kärnarbete och 

om vad personalen lokalt gör sig ansvariga för, är viktiga att ställa i relation till att 
förskolans verksamhet idag utmanas i flera bemärkelser. Förskolan har exempelvis 
genom förändringar i huvudmannaskapet flyttats från Socialstyrelsen till Utbild-
ningsdepartementet och blivit en del av det samlade svenska utbildningssystemet. 
Verksamheten styrs idag av en läroplan och har fått benämning förskola, istället 
för att som tidigare kallas daghem. Samtidigt har nya begrepp kommit att användas 

som beskrivning av förskoleverksamheten, till exempel undervisning, lärare och 
elev. Närmandet till skolan har därigenom också utmanat vad som traditionellt 
betraktats som förskoleverksamhetens kärna (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994), 
något som stundtals omtalas som en befarad skolifiering av förskolans verksamhet 
(Lidholt, 2001). Det har också inneburit att personalen i förskolan givits ett tydli-
gare lärandeuppdrag, vilket kan öppna för att de gör sig ansvariga för sådant som 

matematikinlärning och läsutveckling. 
Förändringstendenser pågår dessutom i riktning mot en professionalisering av 

arbetet i förskolan, till exempel genom förvetenskapligandet av kunskapsbasen 
bland annat via en akademisering av lärarutbildningen (Selander, 1989; Falkner, 
1997; Wingfors, 1999). Det är dock inte självklart vilka kunskaper som akademise-
ringen ska handla om. De kunskapsområden som är relevanta för förskolepersonal 

innehåller flera nya sätt att se på barn (Hultqvist, 1990; 2000; Dahlberg, Moss & 
Pence, 2002) och barns vardag i förskolan (Ljung-Djärf, 2004; Tullgren, 2004). 
Olika kunskapsperspektiv får olika arbetsuppgifter att framträda som viktiga. 
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Parallellt med denna kunskapsutmaning har förskolan utmanats av marknadsut-
sättningen. Föräldrar har fått ökade möjligheter att själva välja vilken förskola 

deras barn ska placeras på. Detta har inneburit krav på enskilda förskolors profile-
ring och marknadsföring (se kapitel X). Föräldrars ökade engagemang och infly-
tande kan innebära ett ifrågasättande av förskolepersonalens yrkesroll (Falkner, 
1997), något som också kan utmana läraryrkets huvudsakliga funktioner och pro-
fessionella identitet (Falkner, 1997; Gars, 2002; Persson & Tallberg Broman, 
2002). Kundifiering av barn och föräldrar innebär också ett nytt villkor av betydel-

se för personalens agerande (Hjort, 2005).  
Vi vill här beskriva hur förskolepersonal förhandlar kring vilket arbete som ska 

utföras, av vem och hur det ska genomföras och besvara frågan: 
  

Vilken kunskap används när förskolepersonal gör sig ansvariga 
för ett område eller en arbetsuppgift?  

 

Studiens empiriska material  
Två ordinarie planeringsmöten är inspelade på två olika avdelningar vid en fristå-
ende förskola. Mötena hålls en gång varje vecka och samtliga personer som ingår i 

respektive arbetslag deltar. Mötena följer delvis en dagordning, men även nya 
frågor ges plats under mötets gång. På respektive avdelning arbetar tre förskollära-
re och en barnskötare. I personalens resonemang görs ingen gång åtskillnad mel-
lan personalkategorierna de benämns därför här med den gemensamma beteck-
ningen personal. Drygt tre timmar mötestid har spelats in via bandspelare och 
därefter transkriberats och analyserats. 

 

Resultat 
Många av diskussionerna under mötena handlar om att organisera verksamhetens 
innehåll, att organisera den fysiska miljön så att den är säker och estetiskt tilltalan-

de, att hantera föräldrars kritik och önskemål, att upprätthålla goda relationer med 
kollegorna på den andra avdelningen samt att organisera tiden på ett bra sätt. När 
förhandlingar uppstår kring vad som är ett bra innehåll så underbyggs argumenta-
tionerna ofta med lokal kunskap. Det är kunskap som bygger på personalens erfa-
renheter av specifika personer och vetskapen om vad som fungerar för den en-
skilde individen. Vi menar att det tycks som om strävan efter nöjdhet hos den 

enskilde är en övergripande rationalitet i dessa förhandlingar. 
 

Att organisera verksamhetens innehåll 
Under planeringsmötena diskuterar personalen arbetsuppgifter som ska utföras 

och det innehåll som uppgifterna planeras ha. De talar om vad som görs, bör 
göras eller ska göras. Arbetsuppgifterna har olika grad av självklarhet. Vissa ar-
betsuppgifter ifrågasätts inte. Ett exempel på en självklar arbetsuppgift är samling. 
Om samlingen ska hållas eller ej diskuteras inte. Detta kan naturligtvis bero på att 
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frågan är diskuterad och beslutad vid tidigare tillfällen eller att personalen uppfat-
tar det som en självklar del av arbetet. Däremot diskuteras samlingens innehåll, 

vilka danser och sånger som ska väljas, och om det är lämpligt att vara utomhus 
eller inomhus. Dessa diskussioner är i regel framåtsyftande, men i diskussionerna 
blickar personalen kontinuerligt tillbaka för att aktualisera tidigare erfarenheter. 
Tillbakablickarna som görs handlar såväl om vad som uppskattats av enskilda barn 
som om vad som uppges ha fungerat bra för hela barngruppen. Dessa övervägan-
den kan betraktas som en form av fortlöpande utvärdering. Att barnen är nöjda 

och glada och inte är ledsna framförs som argument för framtida sångaktiviteter.  
När personalen föreslår eller argumenterar för ett visst innehåll, en viss sång el-

ler lek, så används på samma sätt återkommande exempel från tidigare situationer 
med utgångspunkt i vad som gjort barnen på förskolan glada och nöjda: ”Alla är 
jättelyckliga när de får sjunga … sjunga är fantastiskt. De är glada då, inte ledsna”. 
Däremot framförs inga argument med referens till barns lärande och utveckling. 

På samma sätt gör sig personalen på ett till synes självklart sätt ansvariga för att 
organisera barnens utevistelse, rörelseaktiviteter och olika former av estetiskt verk-
samhet. Vad som görs till föremål för övervägande är utfallet vid tidigare tillfällen 
och huruvida barnen kan förväntas tycka att det är roligt eller inte. De argument 
som används för att motivera förslag och beslut om vad som ska göras hämtas 
oftast från lokal kunskap om såväl barngrupp som enskilda barn.  

När det gäller arbetsuppgifter som personalgruppen själva gör sig ansvariga för, 
berörs sällan frågan om vem som ska göra vad. De kommer exempelvis fram till 
att de ska göra en lek där de behöver ett långt snöre eller rött plastband, men de 
bestämmer inte vem som ska se till att det finns med på samlingen. De bestämmer 
inte heller vem det är som ska introducera leken för barnen. Detta kan förstås på 
flera sätt. Rollerna är kanske givna och alla vet möjligen av erfarenhet vem som 

kommer att göra vad. Det kan också vara så att fördelningen av vem som gör vad 
sker senare, utanför mötet eller att arbetsfördelningen är gjord sedan tidigare.  

 

Att organisera den fysiska miljön så att den är säker 
och estetiskt tilltalande 
Analysen visar att personalen också gör sig ansvariga för organisering av den fysis-
ka miljön i vissa aspekter. Detta gäller såväl inomhus som utomhus. Vad som görs 
till föremål för övervägande är till exempel att tillgodose att miljön är säker för 

barnen: 
 

Excerpt 1 
- Jag tänker på den, är det ett elskåp, det som står där inne där de sätter sig och 

ska sälja glass. 

- Ja, och sparkar med fötterna. 
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- Ja där ramlade ju Arvid, på den svarta plåten. Den är jättevass i kanterna om 

man inte kunde fixa något där. 

- Alltså på blecket till fönstret? 

- Där de sitter och slår med fötterna så att det låter som det åskar. 

- Den de sitter på. 

- Jaha! 

- Där är vassa kanter. De små är där och går nu, de har ju sett det, så de är också 

där inne och rotar. 

Genom att föra upp frågor om barnens säkerhet kopplat till förskolemiljön gör sig 
personalen ansvariga för att miljön är eller görs säker. Men ansvaret för den fysis-
ka miljön innefattar också ett ansvar för att miljön är estetiskt tilltalande. Persona-
len ägnar till exempel en förhållandevis lång tid under mötet åt att diskutera hur 
förskolans rabatter ska ordnas så att de blir mer estetiskt tilltalande. 

 

Excerpt 2 
- Man river upp allting där och börjar från början, för den ser ju förskräcklig… 

- Men lökarna… 

- Sätta lökarna längst ut eller nånting. 

- Fast de är så fina det tycker jag också men att man hade haft nåt grönt där el-

ler nånting. 

- Ja. 

- Satt lite kärleksört, de kommer tidigt på våren och håller på hela hösten sen. 

- Ja. 

- Sen tänkte jag sätta lite ringblommor och blåklint där för de blommar ju hela, 

de försvinner ju inte. 

- Nä. 

- Vinbärsbuskar är ju roligt också… 

- Ja, man kan ju klippa dem lite.  

Personalens ansvar för miljöns säkerhet och estetik framträder som självklart. 
Även i samband med diskussioner kring organisering av den yttre miljön hämtas 
argument ur lokal kunskap om vad som av enskilda individer betraktas som sä-

kert/osäkert eller vackert/fult. I de överväganden som görs sker fortlöpande en 
värdering av hur den yttre miljön fungerar i relation till den verksamhet som be-
drivs. På samma sätt som är fallet när personalen diskuterar organisering av verk-
samhetens innehåll lyfts specifika händelser fram som får tjäna som exempel på 
vad som eventuellt behöver förändras och förbättras.  
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I excerpt 3 gör personalen sig ansvariga för att ordna miljön på bästa sätt med 
hänvisning till barns möjligheter till lek. De gör sig således ansvariga för att organi-

sera miljön men ansvaret för att utföra det praktiska arbetet kan tilldelas andra, till 
exempel vaktmästaren eller fastighetsägaren men också föräldrarna som förväntas 
måla och göra i ordning under en kommande renoveringsdag. Personalens ansvar 
för estetiken begränsar barnens möjligheter att bidra vid organiseringen av miljön. 
Exempelvis menar personalen att barnen inte kan hjälpa till och måla om på toa-
letten eftersom det inte blir så fint som när de vuxna målar:  

 

Excerpt 3 
-Vi pratade om våra toaletter för när jag bytte glödlampor där så var det inte 

jättefräscht kan jag säga. Det var rätt läskigt (skratt). Så sa vi att vi kanske ska ta 

ner det som är på toaletterna och göra om dem. 

- Mm 

- Att göra dem fina, men att vi vuxna gör dem fina, inte barnen. De kan hjälpa 

till att måla så, men det är kanske vi som gör de. Snygga så. Så hade jag en tanke 

på en röd och grön. Att det kan vara rena färger, det är rätt snyggt, effektfullt 

på nåt vis. 

Hur det snygga prioriteras framför att barn kan tycka att det är roligt eller kan lära 

sig något genom att hjälpa till att måla visas i excerpt 3. På samma sätt tycks inte 
barnen heller involveras i samtalet om hur rabatten ska planteras eller buskar ska 
klippas. 
 

Att hantera föräldrars kritik och önskemål 
Organisering av föräldramöten är ett exempel på hantering av föräldrarna som 
personalen gör sig ansvariga för på ett självklart sätt. Under diskussioner kring hur 
framtida föräldramöten ska organiseras värderas och bedöms tidigare möten. 
Argument som grundas i erfarenheter och händelser vid andra föräldramöten 
används som underlag för beslut.  

Excerpt 4 
- Får de då en positiv bild av att vara på ett föräldramöte så kanske de går... 

- De går på ... 

- De går på fler genom åren också 

- Det är jätteviktigt 

- Tänk när det blir galet första föräldramötet 

- Ja, 
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- Ah, det var så tradigt så jag kommer aldrig att gå dit igen. Och så har man då 

alla åren framför sig. 

- Men så är det ju ibland. Vissa föräldramöten kan man ju nästan komma hem 

och känna ”ah”, men alltså nu är ju inte alla likadana men ändå så traggar man 

sig dit nästa gång med.  

- Nej, men jag ska säga att jag vägrade gå på utvecklingssamtal. 

- Ja 

- Ja, jag sa det till Sven, jag går inte dit. Jag gör det inte. Du får gå dit. Jag går 

inte dit. 

- Mmm 

- Ja, han fick gå dit denna gången. Jag har gått på de flesta innan. Men jag me-

nar, sånt, jag tror att våra föräldrar längtar efter att få gå på utvecklingssamtal 

och de, de längtar, ja de kanske inte längtar efter föräldramöte det är väl för 

mycket sagt. Men förhoppningsvis tycker man inte att det är tradigt. 

Om föräldrarna får ”en positiv bild av att vara på ett föräldramöte så kanske de 
går på fler föräldramöten under åren”, något som personalen menar är mycket 
viktigt. De gör sig också ansvariga för att serva föräldrarna med information och 
skriftlig dokumentation så att ingen ska behöva agera sekreterare under mötet. De 
gör sig dessutom ansvariga för att mötet inte tar för lång tid i anspråk utan att 

båda avdelningarnas möte kan ligga på samma kväll eftersom föräldrar som har 
barn på båda avdelningarna då måste ordna barnvakt två kvällar istället för en. 
Personalen gör sig ansvariga för att föräldramötet inte är ”tradigt” utan trevligt 
och lättsamt så att föräldrarna vill komma tillbaka vid nästa möte. 

Frågor som handlar om vad personalen är ansvariga för och vad som är föräld-
rarnas ansvar reses vid flera tillfällen under de studerade mötena. Vilka arbetsupp-

gifter som kan komma ifråga är avhängigt vad personalen ser sig som ansvariga 
för. Det händer därför flera gånger att deltagarna ägnar tid åt att reda i olika an-
svarsfrågor där det inte är givet vem som ska göras ansvarig för uppgiften och 
därmed blir det också oklart vem som ska göra vad. Dessa utmaningar i att hantera 
arbetsfördelning innebär ibland att personalen ägnar sig åt metareflektion kring det 
egna ansvarets gränser. Ett sådant behov att utreda gränser uppstår när personalen 

blivit utskälld av en mamma (Lisa) för att hennes barn haft smutsiga blöjor. Per-
sonalen resonerar då och prövar sitt respektive föräldrarnas ansvar, men resonerar 
också kring huruvida det är möjligt att ha total kontroll, särskilt när det finns 
många arbetsuppgifter som pockar på personalens uppmärksamhet samtidigt: 
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Excerpt 5 
- När jag kommer ut och har bytt på båda två då kommer Josefin springande 

mot mig för då har hon trillat och slagit sig så tar jag henne och sitter med hen-

ne och då kommer hennes pappa och jag vet att hon skulle gå hem halv 4 där-

för kan jag komma ihåg att det var vid den tiden med. Och jag säger liksom till 

Lisa då att vi bytte på båda två när klockan var halv 4 så att, och sen har vi ju 

inte sprungit och tittat i deras blöjor för de har ju lekt och varit självgående här 

och här har varit fullt av föräldrar och telefonen ringde i ett och  

- Mmm, jag var inne och bytte på en annan 

- Ja, du var inne och bytte på nån annan. Och som Josefin hon slog sig, då satt 

jag ett tag med henne och Mimmis mamma kom och ville ändra med schemat 

och så där så det gick i ett i ett liksom. 

När personalen diskuterar den aktuella händelsen prövas olika sätt att förstå blöjsi-
tuationerna och blöjbarnsbeteende och personalens reella möjligheter att alltid ha 
rena blöjor på barnen. Personalen menar att de hade mycket att göra, flera föräld-
rar kom och skulle hämta sina barn samtidigt som någon av personalen skulle gå 

hem. Dessutom menar personalen att de precis hade kontrollerat barnens blöjor. 
Personalen uttrycker att ”vi bytte ju då eftersom man har bytt en gång så ska man 
ju inte behöva gå och titta igen efter en kvart ju”. De diskuterar då ifall pappan 
kan göras ansvarig för det som inträffat eftersom ”många gånger när pappa kom-
mer så vill inte han gå in och byta utan han tar dem med sig hem och sätter dem i 
bilen och i bilstolen och jag menar då är det ju inte konstigt att de blir röda” sen 

tilläggs ”men det kände jag att det kan jag ju inte stå och säga till henne”. 
Också mamman kan eventuellt göras ansvarig eftersom hon är, som personalen 

uttrycker det, en ”hetsig kvinna”. I diskussionen prövas alternativa sätt att fördela 
ansvarsfrågan. Trots att personalen övervägt att lägga ansvarsfrågan på pappan, 
eftersom han faktiskt tog hem barnet med den smutsiga blöjan, så bestämmer de 
sig slutligen för att det faktiskt är deras ansvar att hantera problemet. 

I hanteringen av blöjfrågan så tar de på ett självklart sätt på sig ansvaret för att 
hantera frågan och föräldern så att de upprätthåller goda relationer till föräldrarna. 
Detta trots att personalen är ense om att den konkreta ansvarsfrågan inte självklart 
är deras och att det finns ”fakta” som skulle kunna ändra mammans bild av orsa-
kerna.  

I detta ansvar ingår att det finns gränser för vad som kan sägas eller inte sägas 

till föräldrarna, till exempel som när personalen i excerptet ovan säger att ”det 
kände jag att det kan jag ju inte stå och säga till henne”. Personalen tar slutligen ett 
beslut om hur de framöver oftare ska kontrollera barnens blöjor, eller som perso-
nalen uttrycker det att ”springa där och titta i deras brallor så mycket vi kan, orkar 
och hinner”. Att det viktigaste är ”hur vi bemöter föräldrarna, och sen får vi 
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se…”. Angående farhågan att detta kommer att innebära att barnen blir störda i 
sin lek säger personalen ”alltså lite grand, för de är ju så pass stora så de sätter ju 

igång att leka”. Men denna farhåga hanteras som underordnad det personalen 
uppfattar som föräldrarnas önskemål. Betydelsen av att hantera föräldern på ett 
bra sätt betonas. Till exempel beröms en av kollegorna för att hon inte gått i för-
svar utan hanterat föräldern på ett sätt som skapar en fortsatt god relation. 

 

Excerpt 6 
- En viktig sak i detta tycker jag är hur du bemöter henne. Att du inte går i så 

försvar. Utan du, jag tycker att det är jättebra.  

[…] 

Det är ju en sån grej som jag tycker att vi ska lära oss i detta också att, att man 

får aldrig gå och säga att ”Vi gör precis allt vi kan, vi kan inte göra mer”, utan 

precis som Astrid gör, alltså så att, ja alltså ”Jag håller med dig. Jag får be om 

ursäkt för detta. Så här vill vi så klart inte göra, det finns en massa förklaringar 

till att det har blivit så här men jag ska ta itu med problemet”. Då är det inget 

bekymmer. 

Hantering av föräldrar, såväl i grupp som enskilda, framträder som en förgivetta-

gen del av arbetet. Vad som kontinuerligt övervägs är emellertid hur personalens 
hantering av föräldrar ska ske på ett sätt som skapar en god relation till föräldrarna 
och som dessa också känner sig nöjda med. 
 

Att upprätthålla goda relationer med kollegorna 
Personalen gör sig också ansvariga för att hantera sina kollegor på den andra av-
delningen på ett tillmötesgående sätt som skapar goda relationer till kollegorna. 
Analysen visar att förhandlingar kring sakfrågor där personalgrupper tycker olika 
tycks handla om överväganden om att vidmakthålla en god relation till dessa andra 
personalgrupper. Vad som görs till föremål för övervägande är till exempel hur 

personalen ska hantera den andra avdelningens frågor på ett sätt som visar på en 
vilja att tillmötesgå önskningar och förslag utan att det innebär alltför stora upp-
offringar i relation till barnen och verksamheten på den egna avdelningen. Ett 
sådant exempel inträffar när personalen diskuterar den andra avdelningens öns-
kemål om att cyklarna inte ska tas fram förrän efter att samlingen avslutats efter-
som barnens koncentration blir störd: 

 

Excerpt 7 
- För det enda jag kan tänka mig om man ska vara lite tillmötesgående för dem, 

det är att man, alltså att man gör det under en vecka, alltså under en eller två 

veckor. Och att man tänker att under tisdagar och torsdagar att vi delar upp 



 47 

oss, alltså i de grupperna som vi målar och att någon går iväg. Alltså att vi tän-

ker på det i vår planering, för då har vi ändå varit lite tillmötesgående för dom. 

Men alltså att det får vara under en kortare tid. 

- Mmm. 

- Ser om det hjälper .. 

- Alltså, ja alltså om man tänker att vi gör det nu på torsdag och så nästa vecka 

och sen så vill vi kunna öppna sen igen. För då kan vi ju planera in det nu. Allt-

så att man kan göra lite såna grejor, menar då har vi ju ändå varit … 

- Och provat. 

- Och provat, då är vi ju inte helt motstridiga. 

Eftersom de stora barnens samling störs när de små barnen cyklar utanför önskar 

personalen på avdelningen med de stora barnen att cykelförrådet ska hållas stängt 
under tiden då samlingen pågår. Personalen provar olika argument till exempel att 
det är viktigt för de små barnen att cykla och att de har så roligt när de cyklar. 
Slutligen beslutar de sig dock för att tillgodose kollegornas önskemål och frågan 
avgörs med en kompromiss som kan innebära att kollegorna blir nöjda. 

I en annan situation föreslår personalen på den andra avdelningen att föräldra-

mötena i fortsättningen inte ska läggas efter varandra samma kväll eftersom det är 
svårt att hinna säga och göra allt som planerats och kvällen blir lång för de föräld-
rar som har barn på båda avdelningarna. Personalen som får förslaget tycker att 
det är bra att ha båda föräldramötena samma kväll och argument som framförs 
handlar till exempel om att föräldrarna då bara behöver ordna barnvakt en kväll. 
Personalen som får förslaget tycker inte att det är bra eftersom den disponibla 

tiden för föräldramötet då upplevs bli för kort. Trots detta tillmötesgås kollegorna 
genom ett förslag om att sätta upp en lapp där föräldrarna får kryssa i vad de tyck-
er. Hantering av kollegerna är en självklar del under mötet och beslutet som fattas 
handlar genomgående om hur man kan vara tillmötesgående.  

 

Att organisera tiden på ett bra sätt 
I förhandlingarna om arbetet förekommer flera gånger samtal som rör tidsfrågor. 
När ska något göras? Hur lång tid får det ta? Diskussionerna handlar om att be-
stämma såväl långvariga som kortvariga rutiner för när en viss arbetsuppgift ska 
påbörjas och avslutas samt hur ofta den ska återkomma och i vilka perioder. I 

excerpt 8 nedan ser vi att dessa beslut grundar sig på en rad överväganden. I ex-
emplet diskuteras hur de ska foga in reflektionstid. De har redan tidigare bestämt 
att de ska försöka få fram tid för gemensam reflektion. 
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Excerpt 8 
- Vi kanske kan sitta mellan nio och tio och så kan ni ta nästa vecka. Man be-

höver ju inte ta varje vecka 

- Ja det kan man göra så 

- En timme varannan vecka? 

- Jaha, där har du skrivit så 

- Ja 

- Nästa vecka har de ju inte kommit heller så vi kan ju börja där. 

- Mm 

- Det kan vi ju göra 

- Vi sa ju att vi inte skulle ha reflektionstid den dagen vi hade storsamling 

- Då blir det varannan vecka 

- Och då börjar vi nästa vecka 

- Precis 

Innehållet i arbetet, reflektionen, görs inte till övervägande i dessa situationer. Det 
är däremot tidpunkten som görs till föremål för överväganden och om vilken det 
fattas beslut. Gemensam reflektionstid för lärarstudenterna är en ny aktivitet som 
personalen försöker finna lämpligt utrymme för, det vill säga med vilka intervaller 
träffarna ska ske och vilket omfång i tiden varje träff ska ha. Personalen gör också 
organisering och innehåll i lärarstudenternas praktik till sitt ansvarområde, till 

exempel introduktion samt att ge utrymme och möjlighet att ta ansvar.  
Vid ett annat tillfälle diskuteras och planeras bemanningen under en kommande 

renoveringsdag som arrangeras tillsammans med föräldrarna. Också här planeras 
bemanning och tider med utgångspunkt i vad som passar den enskilda kollegans 
behov.  

 

Excerpt 9  
- Ja, jag kan komma nio och så får jag se när jag går hem 

- Jag kan med komma nio 

- Då får jag väl komma tolv då för någon måste ju vara här på eftermiddagen 

- Nio tio elva tolv. Man får till tolv, ja. 

- Ska jag skriva tolv? 

- Det får jag väl göra. 

- Du kan skriva tolv på mig också 

- Nio till tolv. Det får bli tolv till tre, då 

- Jag kan, eventuellt… 
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- Skulle det vara att det kör ihop sig kan jag komma elva istället för jag har inget 

den dagen 

-Nej, 10.35 till 11.05 är det ju så det går bra, det är lugnt. Det går jättebra. 

Utanför dagordningen kommer vid några tillfällen kommer frågor som rör arbets-
tider och ledighet upp. Någon i personalen önskar vara ledig och det blir upp till 

gruppen att bevilja ledigheten. 
 

Excerpt 10 
- Då hade jag tänkt att jag skulle vilja vara ledig någonting litet. Skulle det gå att 

lösa? 

- Ja det går säkert.  

- Vi kan sätta upp en liten lapp på dörren med. 

- Ja vi kan göra det. 

- Tisdag förmiddag så ska miljötanten komma ut till oss. Jag tänkte bara… 

vecka 44 

- Där ja (bläddrar i papper, en almanacka?) 

- Men vi är ju här men då men vi är ju lite… 

- Då behöver jag kanske inte ta ledigt då 

- Nä 

- På onsdagen hade jag tänkt  

 

Tidshanteringen i det analyserade materialet handlar om när olika aktiviteter ska 
ske och hur de kan samordnas med andra aktiviteter, individuell tid för enskilda 

barn, personalen eller lärarstudenter samt hur gruppens gemensamma tid ska 
användas och organiseras. Tidshanteringen tar sin utgångspunkt såväl i andra 
aktiviteter som är planerade och pågår i verksamheten som i enskilda personers 
behov. 
 

Nöjdhet som övergripande rationalitet 
Under de studerade mötena fylls de kommande dagarnas verksamhet med ett 
tänkt innehåll och konkreta arbetsuppgifter. I texten har vi lyft fram vad som 
upprätthålls som förskolepersonalens ansvarsområden. Under mötena gör sig 
personalen ansvariga för att organisera verksamhetens innehåll samt att organisera 

den fysiska miljön så att den är säker och estetiskt tilltalande. De gör sig också 
ansvariga för att hantera föräldrar och kollegor samt att organisera verksamheten i 
tid. Dessa arbetsuppgifter gör sig personalen ansvariga för på ett, till synes, själv-
klart sätt. När personalen gör anspråk på ett arbete antar vi att de också gör an-
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språk på att ha kunskaper om detta område, till exempel vad som är ett bra inne-
håll i verksamheten, vad som kan innebära skaderisker i miljön samt hur föräldrar 

ska bemötas och så vidare. Vi antar att det ligger underförstått sådana kunskapsan-
språk, även då det inte uttalas. 

Arbetets karaktär tycks också innebära att personalen tar hänsyn till förskolans 
och avdelningens specifika omständigheter och situation, till barngruppens och 
individuella barns situation. De utför vad som i professionsteoretisk forskning och 
i forskning om ”human service organisations” kallas för diskretionärt arbete, det 

vill säga arbete med att hantera och fatta beslut i enskilda fall och enskilda situa-
tioner där professionell kompetens är tänkt att komma till användning (Hasenfeld, 
1983; Aili, 2002; Aili & Nilsson 2007; Nilsson, 2007).  

Ibland utmanas sådant som framstår som självklara arbetsuppgifter och behov 
av att utreda gränser för det egna ansvaret uppstår. Ett sådant behov att utreda 
gränser uppstår till exempel när personalen blivit utskälld av en mamma för att 

hennes barn haft smutsiga blöjor. Personalen resonerar då och prövar sitt respek-
tive föräldrarnas ansvar, men resonerar också kring huruvida det är möjligt att ha 
total kontroll. Vissa arbetsuppgifter görs till gråzonsarbete, det vill säga görs till 
föremål för överväganden på ett sätt som innebär att också andra kan tänkas göras 
ansvariga för området eller frågan. Detta till trots så tar personalen på sig ansvaret 
för uppgiften, i det här fallet att ha en utökad kontroll på vissa barns blöjor så att 

respektive förälder känner sig nöjd.  
Samma sak händer när den andra avdelningen ber om att cykelförrådet ska hål-

las låst under vissa tider. Personalen tar på sig ansvaret att hantera frågan så att 
kollegorna blir nöjda, ”så är vi ju inte helt motstridiga”, ”vi går ju med på att pro-
va” och ”vi är ändå lite tillmötesgående”, är exempel på hur personalen till slut 
väljer att kategorisera sig själva. Detta tycks vara verksamma argument i förhand-

lingarna kring vad som ska beslutas. Genom att återkommande upprätthålla an-
svarsgörandet på ett sätt som innebär att ”inte vara helt motstridiga” skapas triv-
samhet, glada barn och nöjda föräldrar som upplever att personalen lyssnar på 
dem. För att uppnå detta används lokal kunskap om vad som gör barnen glada, till 
exempel vilken sång de tycker om att sjunga, vad föräldrarna önskar eller vad 
kollegorna förväntas uppfatta som inte helt ”motstridigt”. De argument som an-

vänds i ansvarsgörandet förefaller i mycket hög grad ha nöjdhet som övergripande 
rationalitet.  

Studien antyder därmed att förskolan som institution skapar en förskoleprofes-
sion där lokal kunskap och förmåga att ”göra kunderna nöjda” utgör viktiga an-
svarsområden för personalen. Vi skulle kunna hävda att personalens förhandlingar 
under mötet delvis ger uttryck för att de befinner sig i ett dilemma, men inget 

tyder på att de själva hanterar frågorna som om de var olösliga dilemman. Stora 
delar av det vi kallar arbetets kärna verkar relativt befriade från korstryck. Andra 
områden är uttalade korstrycksområden och det tycks vara där olika former av 
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”vetande” tycks stå i motsättning till framförallt vetande om vad som gör folk 
nöjda.  

Vad kan vi säga om de tre utmaningar vi inledningsvis skisserade i kapitlets bör-
jan, det vill säga: förskolans förändrade uppdrag, kraven på förvetenskapligande, 
och marknadsutsättningen? Dessa utmaningar är inte teman som personalen själva 
tar upp eller använder som perspektiv på de frågor som behandlas, men vi kan 
argumentera för att det finns spår av perspektiv som vi skulle kunna säga innebär 
att lärande, vetenskap och ”kundgörande” är aspekter som kommer till uttryck i 

förhandlingarna. Det vi kan konstatera är att förhandlingarna ser olika ut beroende 
på vad det är som diskuteras. När personalen diskuterar målning av toaletterna 
eller farliga kanter på ett elskåp så prövas inga utvecklingspsykologiska aspekter, 
vilket det däremot gör när de diskuterar om de ska låsa cykelförrådet eller inte. Att 
personalen diskuterar lärande relativt lite i vårt material kan givetvis å ena sidan 
hänga ihop med att just de punkter som finns på dagordningarna faktiskt inte 

inbjuder till det. Å andra sidan är det svårt att se vad som hindrar personalen från 
att lyfta aspekter som rör lärande, till exempel just när man diskuterar uppfräsch-
ningen av toaletterna. En likhet mellan argumenteringen runt de olika beslut som 
ska fattas är dock strävan efter att göra omgivningen nöjd. Konsensuskultur har 
länge varit diskuterad i studier av skolan (Newmann & Oliver, 1967; Ekholm, 
Blossing, Kåräng, Lindvall & Scherp, 2000). Organisationsforskare har uppmärk-

sammat att strävan efter konsensus tendera att leda till stereotypisering av andra, 
begränsad utforskning av alternativ och sämre kvalitet i beslutsfattandet (Turner & 
Pratkanis, 1997). I de här diskuterade arbetslagsmöten, har vi valt att tala om strä-
van efter ”nöjdhet”. Detta för att markera att det i första hand är omgivningen 
som ska vara nöjd. Begreppet konsensuskultur har främst fokuserat strävan efter 
att hålla personalen enig och undvika konflikter, även om begreppet också kan 

innefatta strävan efter konsensus med föräldrar och barn. Till skillnad från tidigare 
studier av konsensuskultur så menar vi att våra iakttagelser av nöjdhetssträvande 
även väcker frågor om marknadsutsättning och kundgörande av föräldrar och 
barn. Intresserar man sig för förskolan som en välfärdsinstitution, så hjälper be-
greppet nöjdhet oss att se hur personal prioriterar just nöjdhet bland olika möjliga 
överordnade principer. Mikrokontexten vi studerat kan vara ett uttryck för vad 

som händer lokalt i vardagsarbetet, när social service blir överordnad andra närva-
rande välfärdsprinciper (se kapitel 1). Det vi pekar ut här som möjliga konsekven-
ser tyder på att vi behöver fler studier av vad som händer när pedagogisk verk-
samhet får som överordnad rationalitet att göra alla nöjda. 
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Förändring som pålaga 

- diskrepansen mellan att vilja och 

orka 

Göran Brante 

Lärare av idag upplever i stigande grad stress (Arbetsmiljöverket, 2006), är överre-
presenterade när det gäller långtidssjukskrivningar (Gustavsson, Kronberg, Hultell 

& Berg, 2007), upplever ett lågt handlingsutrymme och kontroll över sitt arbete 
(Carlgren & Nilsson McPherson, 2002; Gustavsson et, al., 2007) och ger i stigande 
grad uttryck för att de önskar byta yrke (Skolverket, 2004; 2007). Men vad är grun-
den för dessa känslor och upplevelser? Beror det på personliga orsaker, dålig 
utbildning, eller är det dåliga relationer till elever, kollegor (se kapitel 2), skolled-
ning eller elevernas föräldrar? I detta kapitel kommer jag att argumentera för att de 

väsentliga grunderna för lärares situation och känslor, är förändringar i läroplaner-
na och lärarnas hastigt förändrade arbetsvillkor. Dessa förändringar har medfört 
att lärararbetet stadigt blivit mer komplext och intensifierat, och därmed mer krä-
vande för lärarna att hantera och bemästra. 
Jag kommer i det följande att först diskutera några av de skrivningar som ingår i 
läroplanerna för förskolan (Lpfö), den obligatoriska skolan (Lpo) och de frivilliga 

skolformerna (Lpf). De uttrycker alla å ena sidan en positiv vilja till utveckling och 
förändring av skolan, men å den andra sidan utgör de också avsevärda hinder för 
traditioner och etablerandet av rutiner, som kan antas oundgängliga för att avlasta 
lärare i deras arbete. Därefter kommer jag att diskutera de många förändringar i de 
generella villkoren för lärararbetet som har implementerats under de senaste 20 åren 
och vad de kan innebär för lärares upplevelse av press och stress.  

Läroplanerna för svensk skolverksamhet är målstyrda. Läroplanernas mål uttrycks i 
mål att sträva mot och mål att uppnå. Läroplanerna är normativa eftersom de 
fokuserar ett antal värden för skolverksamheten. Läroplanerna är lagar att utgå 
ifrån för lärares tänkande och handlande inom skolverksamheten, de uttrycker vad 
skola och lärare ”skall” genomföra i den dagliga verksamheten. De tre läroplaner-
na som omfattar det svenska utbildningssystemet för barn mellan 0-19 år, innehål-

ler skillnader som främst är kopplade till den olika utveckling som barn i skiljda 
åldrar kan sägas besitta. Trots åldersadekvata skillnader i läroplanstexterna finns 
det ett grundläggande gemensamt sätt att diskutera fenomen som anses vara av 
betydelse för barns utveckling och lärande, samt för skolverksamheten som sådan. 
Det är till exempel att verksamheten ska bygga på: återkommande förändring och 
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utveckling; att innehållet i värdegrunden är ett grundläggande förhållningssätt som 
ska genomsyra verksamheten och relationerna mellan de verksamma aktörerna 

inom skola och barnomsorg; att det enskilda barnets individuella anspråk iakttas; 
och att barnet ska ha ett inflytande över verksamhetens innehåll, arbetssätt och 
genomförande. Jag antar att många lärare upplever dessa läroplanskrav som kom-
plexa att förhålla sig till (Brante, 2008), och att läroplanskraven därigenom kan bli 
en grogrund för stress, alienation i förhållande till arbetet och även en önskan om 
att byta yrke (Skolverket, 2007; se kapitel 2).  

Förutom läroplanernas direktiv har sedan början av 1990-talet ett stort antal skol-

förändringar genomförts, i direkt eller indirekt samband till de nya läroplanerna, 
vilket på olika sätt påverkat lärares arbete. Förändringar som också är komplexi-
tets- och intensitetsskapande för läraryrket (Brante, 2008). Förändringarna är ut-
manande både ifråga om innehåll, antal och den korta tid under vilken de imple-
menterats.  

Min argumentation är alltså, att dessa två fenomen, det vill säga: 1) vissa grundläg-
gande bestämmelser i läroplanerna; samt 2) de konkreta förändringarna i arbets-
förhållanden och arbetsvillkor, dels har en inverkan på läraryrket som sådant och 
dels är en grund till att lärare uttrycker ett missnöje kring sin arbetssituation (se 
Brante, 2008 för en mer omfattande diskussion kring lärares aktuella arbetssitua-
tion).  

 
Belastande krav i läroplanerna 

De gemensamma grunderna till den ökande belastningen på lärarna kan systemati-
seras som: a) det permanenta förändringskravet; b) kravet på självreflektion; c) 
kravet om att utveckla eleverna, inte bara kunskapsmässigt, utan även i förhållande 
till värdegrundsdirektiven; d) kravet på elevers inflytande; och e) kravet om att 

individualisera undervisningen. Dessa krav kan å ena sidan upplevas och värderas 
positivt av lärarna, men å andra sidan verkar de samlat både traditionshävande och 
rutinhindrande. De citat som presenteras kommer främst från Lpf, men har en 
motsvarighet i de andra läroplanerna om inte annat anges. 
 

Utvecklingsorientering 
Läroplanerna framhäver det berättigade kravet att utveckling kräver förändring 
och poängterar att:  

För att en skola ska utvecklas måste den fortlöpande ifrågasätta sina under-
visningsmål och arbetsformer, utvärdera sina resultat och pröva nya metoder 
(Lpf 94, s. 7).  

Det handlar alltså om att som lärare ifrågasätta det man gör och att ständigt försö-
ka tänka nytt. Det är å ena sidan självklart för många lärare att reflektera över det 
man genomfört, och å andra sidan är det naturligtvis svårt och påfrestande för den 

enskilde att ständigt tänka och göra nytt. Att fortlöpande arbeta mot förändring på 
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den enskilda skolan och i sitt arbetslag är också svårt, speciellt eftersom det finns 
mål och riktlinjer i läroplaner, kursplaner, lokala arbetsplaner och i läromedel som 

lärare måste förhålla sig till. Till dessa allmänna mål och riktlinjer ska de egna 
målen, arbetsformerna, metoderna och resultaten ställas. Förändringstanken lyfts 
också eftersom samhället och arbetslivet som sådant kommer att utvecklas, och att 
det därigenom kan ställas krav på lärare att de ska hjälpa eleverna att utveckla 
beredskap för framtiden. Det innebär att lärare ska hålla sig ajour med ämnet eller 
verksamhetens innehållsliga förändringar och utveckling, samt att lärare ska vara 

medvetna om och agera i förhållande till de förändringar som uppenbaras i sam-
hället i stort och även de förändringar som man ”kan anta” ska komma. Det före-
kommer att lärare har elevernas framtid i åtanke när de diskuterar vad undervis-
ningens mål är (Brante, 2010, in press).  

Det är ett rimligt anspråk att lärare ska vara förändringsbara och utvecklingsbe-
nägna. Samtidigt är det definitivt inte ett lätt uppdrag, utan ett krav som fordrar en 

hög medvetenhet, kontinuerlig fortbildning både inom pedagogiskt-didaktiska 
tankegångar som ämnesbundna, och som borde innebära en arbetssituation som 
innefattar både enskild och kollegial reflektion kring verksamheten som en sche-
malagd aktivitet. Det är också ett dilemma som inrymmer begreppet rutin. Dewey 
(1991) framhåller vanans och rutinens vikt för lärare, som en grund för stabilitet, 
professionalitet och kontinuitet. Det är trots allt så att rutinisering kan sägas vara 

nödvändigt för professionellt arbete i avlastningssyfte. Rutinen har även en pro-
blematisk sida då det finns tecken på att den dagliga verksamheten i klassrummen 
präglas av ett traditionsbundet arbetssätt (Brante, 2002; Englund, 2006). Men för 
lärare är det utmanande, svårt och kanske provocerande att de fortlöpande ska 
utveckla och förändra sin verksamhet, oavsett hur positiv man ställer sig till ut-
vecklingstanken. Känslan av att det man åstadkommer, inte riktigt duger, kan 

smyga sig in och leda till frustration och vanmakt. 
 

Värdeorientering  
En annan förändring som läroplanerna framhäver är att skolan som institution ska 

förmedla och förankra värdegrunden hos eleverna. Värdegrunden har sin utgångs-
punkt i ett demokratiskt-humanistiskt förhållningssätt där ”människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” (Lpf 94, 
s. 3). Det uttrycks genom: 
 

Skolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta 
vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i 
praktisk vardaglig handling. (Lpf 94, s. 12) 

  
Det är normativa utgångspunkter som ”skolan skall gestalta och förmedla” (Lpf 

94, s. 3) och det borde vara svårt att bortse från för den enskilde läraren. Denna 
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normativa skrivning har fått omfattande konsekvenser för läroplanstexten, än så 
länge främst i Lpfö och Lpo, där ”normer och värden” lyfts fram innan ”kunska-

per” i Lpo 94 respektive innan ”utveckling och lärande” i Lpfö 98. I den första 
utgåvan av Lpo 94, utgiven 1994, var kunskaper före normer och värden i texten, 
men i och med 1998 års utgåva har ordningen förändrats till fördel för normer och 
värden. En sådan förändring av texten kan knappast vara vare sig omedveten eller 
oreflekterad av våra beslutsfattare. Det innebär, eller borde innebära, att för den 
enskilde läraren har normer och värden en större betydelse vid planeringen av 

innehåll och arbetsformer än kunskaper i dess traditionella betydelse. Lärares 
professionella kunskapsobjekt är därmed förskjutet, åtminstone för lärare inom 
den obligatoriska skolan. Hur man ska förstå och efterleva denna skrivning kan 
diskuteras. Det är en stor skillnad mellan en lärare i samhällskunskap, vars ämnes-
grund till stor del handlar om företeelser som ligger nära värdegrunden. Men hur 
förhåller sig till exempel en matematiklärare, eller en slöjdlärare till värdegrundens 

tvingande text?  
 

Elevinflytande 
Med utgångspunkt från värdegrunden öppnar sig ytterligare en förändring i läro-

planen, det är kravet på inflytande som eleverna ska ha över verksamheten. Detta 
inflytandekrav uttrycks på följande sätt i de tre läroplanerna: 
  

Läraren skall 

se till att alla elever oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funk-
tionshinder får ett verkligt (reellt, Lpo 94) inflytande på arbetssätt, arbets-
former och innehåll i undervisningen (så långt lika, tillägg i Lpo) samt se till 
att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad (Lpo 94, s. 13; Lpf 
94, s. 14) 

Alla som arbetar i förskolan skall 

se till att alla barn får möjlighet att efter ökande förmåga påverka verksamhe-
tens innehåll och arbetssätt och delta i utvärderingen av verksamheten (Lpfö 
98, s. 11). 

 
Det är alltså tydligt att lärare och arbetslag ska ge varje barn och elev inflytande 
över verksamheten, och det gäller ner till 1-åriga barn. Det här implementeras 
naturligtvis på skiljda sätt inom de olika verksamheterna och nivåerna inom sko-
lan. Det går att konstatera att inflytande inte är enkelt eller något som säkert kan 

påstås finnas i svenska klassrum (SOU 1996:22; Skolverket, 2004; Myndigheten för 
skolutveckling, 2007). Skolverket (1998a) poängterar att endast tolv procent av 
lärarna anser att elevernas inflytande över arbetet på lektionerna skall öka. Lärare 
på studieförberedande program, som till exempel samhällsvetenskapligt och na-
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turvetenskapligt program, tror i lägre grad än alla andra lärargrupperingar att elever 
klarar av det ansvar som krävs för ökat inflytande. Ämneslärare framhåller även 

problemet med att eleverna ska ha inflytande över innehåll och arbetsformer med 
utgångspunkt i att de inte har några kunskaper inom området (Brante, 2010, in 
press). Skolverket (2004; 2007) menar att det är små skillnader över tid i fråga om 
elevers uppfattning om hur mycket inflytande de har. Samtidigt framhålls att det 
finns en viss antydan till att elever i de högre skolåren upplever sig få ett ökat 
inflytande över vissa områden. Läraren är av tradition ledaren i klassrummet. Lära-

ren har makt i förhållande till eleven både när det gäller definitionsrätt och besluts-
rätt i mötet (Hasenfeld, 1992; Persson, 1994). Det måste anses svårt att på ett 
genomgripande sätt släppa en position som är starkt kulturellt förankrad. Än svå-
rare kan det vara för förskollärare att agera så att mycket små barn får en möjlighet 
att påverka verksamheten. Även om det är svårt, och även om det är förståligt, är 
det fortfarande så att läroplanstexterna framhåller att det är så det ska vara.  

 

Individualisering 
En ytterligare traditionshävande förändring är att läraren ska individualisera verk-
samheten i förhållande till varje elev, vilket uttrycks genom att läraren i undervis-

ningen ska ”utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter 
och tänkande” (Lpf 94, s. 11; Lpo 94, s. 12). Lpfö 98 är inte lika starkt riktad mot 
att verksamheten ska utgå från varje enskild elev, även om det poängteras att varje 
elev ska erhålla ett antal färdigheter och förmågor. Att ”Skolans uppgift är att låta 
varje enskild elev finna sin unika egenart” (Lpf 94, s. 3; Lpo 94, s. 3), framhäver 
tydligt att det är den enskilda eleven som ska utgöra skolans och lärarens utgångs-

punkt i verksamheten. Traditionellt bygger klassrumsverksamhet på att ett kollek-
tiv ska möta kunskaper för att bli förberedda för ett samhällsliv. Det uppstår en 
ytterst komplicerad situation om läraren, med upp till 30 individer i klassen, ska ta 
hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkan-
de. Det kan väl gå an om man som traditionell klasslärare möter samma elever fem 
dagar i veckan och den mesta tiden av dagen. Samtidigt framstår kravet som be-

tydligt mer komplicerat för till exempel en lärare i religion inom skolår 10-12, som 
kan möta upp till 280 elever per termin under ett par timmar i veckan. Att lärare 
ska ha insyn i varje enskild elevs liv, bakgrund, historia och tänkande är ett när-
mast oöverstigligt krav. Att man som lärare utarbetar rutiner, skapar kategorise-
ringar bland elever och går genvägar är inte underligt (om man nu gör det). 
 

Traditionshävande och rutinhindrande 
De ovan diskuterade förändringarna i läroplanerna kan samlat betecknas som 
traditionshävande och rutinhindrande direktiv från läroplanen (och implicit av 
regering och riksdag) mot lärarna. Den traditionella skolverksamheten provoceras 

genom: att moraliska värden har börjat fokuseras i förhållande till ”kunskaper”; att 
läraren förväntas ha den enskilde eleven som utgångspunkt när verksamheten 
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planeras, vilket innebär att läraren måste skapa en annorlunda relation till sina 
elever för att få de insikter som krävs; att läraren även ska ge inflytande till elever-

na över verksamhetens innehåll och arbetsformer, vilket leder till att lärarens 
maktposition i klassrummet är utmanad. Samtidigt förväntas lärare vara kritiska till 
sin egen planerade verksamhet, vilken kan antas i någon mån vara internaliserad 
och därmed mer eller mindre självklar. De rutinkritiska aspekterna på verksamhe-
ten inbegriper även att framtiden, som få människor har någon starkare relation 
till, ska planeras åtminstone för elevernas vidkommande.   

Tabell 1 

Fem direktiv för förändring av skolan

Traditionshävande

Traditionshävande

Traditionshävande

Rutinhindrande

Rutinhindrande

Ämneskunskap inte mer värda än moraliska värden

Läroplanen föreskriver att lärare ska 
ifrågasätta den egna verksamheten

Läroplanen föreskriver krav på 
förändring av verksamheten

Elevinflytande över skolverksamheten

Elever ska individualiseras

Källa: Brante, 2008, s.92

1
2
3
4
5

  
Jag menar att förändring i grunden är gott. En förändringsbenägen lärare visar ett 

medvetet och reflekterande förhållningssätt gentemot sin egen verksamhet, men 
det är inte konstigt om det upplevs som komplext av den enskilde läraren. Som 
professionell tillåts man helt enkelt inte att vara nöjd med det man gör. Dessa krav 
innebär dessutom att man kan ana att de styrande inte finner verksamheten till-
fredsställande.  

Jag förmodar också att de flesta lärare i grunden är positiva till förändringar, 

men det går även att anta att så genomgripande och kanske utmanande föränd-
ringskrav leder till osäkerhet. Det är också möjligt att tänka sig att även om man är 
positiv till förändring som sådan, så framstår de aktuella förändringarna som 
främst besvärande. Och för det tredje kan man tänka sig att enskilda lärare tycker 
om förändringarna, men inte anser sig själva ha anledning att göra några större 
förändringar då man personligen inte har de problemen i sin verksamhet. Skolver-

ket (2006) visar till exempel att 25 % av lärarna anser att elevmedverkan i plane-
ringen av verksamheten inte inverkar på elevernas studieresultat. Att elevernas 
medverkan i planeringen skulle få inverkan på studieresultaten är självklart som jag 
ser det, om det inverkar på ett positivt eller ett negativt sätt är däremot en empi-
risk fråga. 
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Situationen tycks alltså vara så att lärare är medvetna om läroplanstexterna, sam-
tidigt som de inte anser sig ”hinna” eller ”vilja” efterfölja dem (Brante, 2010, in 

press). Det är inte omöjligt att lärare därigenom upplever en osäkerhet i förhållan-
det mellan direktiv och praktik. På gränsen mellan beprövad verksamhet och cen-
trala och lokala direktiv kan yrket sägas vara präglat av en ”säker osäkerhet” (Stat-
tin & Talib, 2010). 

 

Belastande förändringar i villkoren för lärararbetet 
De läroplaner som för tillfället gäller, är unika i den meningen att de arbetades 
fram under tre regeringar och dessutom togs i konsensus av Riksdagen. Det var 
Göran Persson (s) som utbildningsminister som inledde ett arbete, som genomar-
betades med Beatrice Ask (m) som utbildningsminister och som sedan togs av en 

enig Riksdag med Göran Persson som statsminister. Under arbetet med de nya 
läroplanerna planerades även andra förändringar av skolverksamheten, varvid vissa 
förändringar kom innan och andra efter implementeringen av de nya läroplanerna. 
Det är tolv förändringar som kommer att diskuteras. Den tidigaste är från 1991 
och den senaste kan fortfarande sägas vara aktiv. Vissa av förändringarna är direkt 
kopplade till 1994 års läroplaner, andras koppling är inte lika tydlig. Vad som går 

att fastslå är att det under de senaste 20 åren genomförts en mängd genomgripan-
de förändringar inom skolområdet. 
 
• När de nya läroplanerna var sjösatta blev det upp till den enskilda skolan att 

skapa lokala skol- och kursplaner. Tankar om decentralisering och lärares 
medverkan som praktiker ledde till att uppgiften föll på lärarna. Det tilldela-
des viss tid för att genomföra detta, åtminstone på vissa skolor. Uppgiften var 
dock något nytt som lärare aldrig inbegripits i tidigare, så arbetet präglades av 
osäkerhet och meningsmotsättningar.  

• Redan under 80-talet hade arbetslagstanken för lärare börjat diskuteras och 
även prövas på en mängd skolor. En mer organiserad arbetslagsverksamhet 
kom till under senare delen av 90-talet, delvis organiserad utifrån tanken på 
karriärtjänster och differentierade arbetsuppgifter för lärare i ett samarbete 
mellan facket och kommunförbundet (Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund 
& Svenska Kommunförbundet, 1996). En konsekvens av arbetslagen blev att 
vikariefrågan skulle lösas inom arbetslaget (Carlgren & Nilsson McPherson, 
2002), vilket i sin tur ledde till att den enskilde kände skuld gentemot kolle-
gorna vid frånvaro (Aili & Brante, 2004). 

• 1991 genomfördes kommunaliseringen av offentlig skola. Det var en stark 
proteststorm bland lärarna inför reformen. Bland annat lämnade samtliga de-
legater vid en fackförbundskonferens lokalen när Göran Persson, dåvarande 
utbildningsminister, skulle tala inför församlingen. Konsekvenserna blev 
många och hade främst en ekonomisk bakgrund. Skolverket (1998b) framhål-
ler att det fanns brister i den kommunala styrningen. Den framstod som ett 
tillfälligheternas spel, där politikerna inte styrde verksamheten, utan snarare 
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reagerade på vad som hände inom verksamheten. De ekonomiska resurserna 
minskade dels genom minskade statliga anslag, men även på grund av till ex-
empel interndebitering av lokalhyra vilket ledde till mycket höjda utgifter för 
skolan (Richardson, 1999; ”Marknadshyran”, 1997). Antalet lärare inom sko-
lan minskade (Gustafsson, 2005), och skolhälsovården drabbades i form av 
färre skolpsykologer, skolkuratorer och skolsköterskor (Arvastsson & Ehn, 
2007). 

• Valfrihetsreformen tillkom 1992. Den offentliga skolan fick konkurrens av de 
så kallade friskolorna och det kan ses som både positivt och negativt av en-
skilda lärare på en ort. Reformen har i viss mån lett till en ökad segregering 
(Gustafsson, 2005), genom att det främst är vissa grupper som har kunskapen 
och intresset av att välja skola. Samtidigt har vi en ökande bostadssegregering, 
främst i de större städerna, vilket ytterligare spär på skolsegregeringen. 

• Den skolpeng som tilldelades varje enskild elev som en följd av valfrihetsre-
formen har lett till en ökande konkurrens mellan skolor. Det har i sin tur lett 
till att managementtankegångar blivit ett ökande inslag i skolverksamheten. 
Det finns exempel på skolor som diskuterar verksamheten i namn av lönsam-
het och resultat (se Anderssons kapitel). Man kan drastiskt uttrycka det som 
att skolan blir ett företag, eleverna råmaterial och en ny dagordning där andra 
anspråk än kunskaper kommer på skolornas agenda (Biesta, 2004). Under 
2008 såldes John Bauer-koncernen till ett danskt investmentföretag (”I en 
klass för sig”, 2009). Det har blivit en affärsidé hos riskkapitalbolag att köpa 
och driva friskolor i Sverige, så det är en lönsam verksamhet.  

• I mitten av 90-talet infördes differentierade löner för lärare. Rektor fick posi-
tionen som lönesättare och det infördes lönekriterier som skulle vara en ga-
rant för att ”duktiga” lärare fick högre löner än de mindre dugliga. Konse-
kvenserna blev bland annat minskat samarbete mellan olika lärarkategorier, 
men i många fall även bland lärare i allmänhet på en lokal skola. Man kan på-
stå att en inställsamhetens och tystnadens kultur uppstod. 

• Det gamla kvartssamtalet ersattes av utvecklingssamtalet som specificerad 
arbetsuppgift för lärare. Ett utvecklingssamtal ska vara ett trepartssamtal, som 
inte bara förbereds på skolan utan även i hemmet, och vid mötet ska inte lära-
ren ha en självklar ledarroll. Ett utökat kollegialt samarbete krävs inför samta-
len kring varje elevs utveckling och prestationer. En konsekvens är att lärare 
lägger mindre komplicerade planeringar i fråga om undervisningen under den 
tid av terminen då utvecklingssamtalsveckorna ligger (Aili & Brante, 2004). 

• 1994 beslutades om den kursutformade gymnasieskolan. Den ökade valfrihe-
ten för eleverna i fråga om kurser inom gymnasieutbildningen ledde åtmin-
stone inledningsvis till en skepsis från lärarhåll. Det kan konstateras att det 
finns en viss tendens till att reformen lett till ett ökande engagemang för ele-
ven.  

• Ett kriterierelaterat betygssystem infördes 1995. Det blev å ena sidan upp till 
lärarlag och ämnesgrupper att framställa lokala betygskriterier utifrån de cen-
trala direktiv som gavs. Å andra sidan var lärarna tvungna att förändra sitt sätt 
att tänka kring betygssättning, jämförelsen mellan elever var inte längre accep-
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tabel. Det nya betygssystemet är komplicerat och Selghed (2004) har visat att 
lärarnas bedömningar till del går emot de centrala intentionerna. Inom kort 
införs återigen en ny betygsskala, vilket kommer att innebära en revision av 
gällande kursplaner och betygskriterier (Selghed, 2007; se kapitel 6).  

• Grundskolans stadieindelning avskaffades 1998. Istället talar man för tillfället 
om vilket skolår en viss elev går i. Lärare skulle följa klassen under en längre 
tid och tillfälligtvis fick vi en lärarutbildning som riktades sig mot dels skolår 
ett till sju, respektive skolår fyra till nio. Denna reform kan inte sägas ha blivit 
genomförd i praktiken överallt, då många skolor hade kvar konstruktionen 
med låg- respektive mellanstadieundervisning. Inom en del kommuner pröva-
des också åldersbefriad skola.  

• Lärares anställningsvillkor förändrades genom införandet av arbetsplatsför-
lagd tid. Förtroendearbetstiden, som innan reformen innebar all tid förutom 
undervisning och obligatorisk mötestid, minskades. Eftersom lärarnas fritt 
disponerade tid sjönk till 10 av veckans 45 arbetstimmar kan man påstå att 
samhället därigenom visade att förtroendet för lärarna var minskande. Initialt 
fick reformen konsekvensen att många lärare inte hade någon egen arbets-
plats, möjligen förutom gymnasielärarna. 

• För närvarande prövas eller införs så kallad avreglerad arbetstid. Det innebär 
att lärares reglerade undervisningsskyldighet avskaffas, lärare kan därigenom 
få undervisa fler timmar i veckan. Det har bland annat inneburit att lärare får 
kraftiga arbetstoppar under delar av en termin, och att planeringstid, efterar-
betestid och tid för återhämtning har minskat (Aili, 2007; Aili & Brante, 
2007). 

• Från och med höstterminen 2011 införs många nyheter. En ny reviderad 
läroplan för förskola, grundskola, gymnasieskola och lärarutbildning kommer 
att implementeras. Det blir även ett nytt betygssystem för grund- och gymna-
sieskola, där betyg kommer att användas från skolår 6. I grundskolan införs 
låg- mellan- och högstadierna igen, i gymnasieskolan skiljer man åter på yrkes- 
och högskoleförberedande program, lärarutbildningen får ett utseende mot-
svarande det som fanns fram till 1988. (Information finns på Skolverkets 
hemsidor, där det också går att ladda ner pdf-filer som täcker det mesta av de 
nyheter som är på gång.) 

 

Diskussion 
Det är ett stort antal förändringar som presenterats, förändringar både i läroplan 
och i det konkreta lärararbetet, och förändringarna är inte negativa i sig. Det är 
dock möjligt att tänka sig att många av förändringarna upplevs som komplexa och 
stressande. Theorell (2006) understryker till exempel att samhälleliga faktorer kan 
få biologiska resultat i form av stress och sjukdom, och Kecklund, Dahlgren och 

Åkerlund (2002) framhåller vikten av att kunna påverka sin arbetssituation för att 
undvika stress. Att lärare upplever känslor av otillräcklighet och stress är kanske 
inte konstig, särskilt som det inte erbjudits lämpliga möjligheter för dem att verka 
utifrån förändringarna, att införliva dem, och att det inte skjutits till tillräcklig tid 
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för att implementera och genomföra dem. Nu får vi även se vilka konsekvenser de 
nya förändringar som börjar gälla från och med höstterminen 2011 får för läraryr-

ket. Det är fler grupper av lärare som ska sätta betyg, alla lärare som tidigare satt 
betyg ska sätta sig in i ett nytt betygssystem (se kapitel 6), det kommer både nya 
läroplaner och kursplaner för de olika skolformerna och stadierna (jag förmodar 
att vi ska sluta använda begreppet skolår från och med 2011) inom den svensk 
skola. Det blir ett stort arbete att implementera och införliva alla dessa nyheter för 
lärarna, fast de har ju gjort det förut (se den första punkten på sidan 60).  

Konkret kan man alltså påstå att det genom alla dessa förändringar uppstått nya 
relationer för lärarna, inom kollegiet, gentemot rektor och i förhållande till elever-
na. Det har uppstått ett antal nya arbetsuppgifter (utvecklingssamtal, betygs- och 
kursplaneskrivande, socialt arbete i förhållande till elever). Eftersom de nya ar-
betsuppgifterna inte tilldelats detaljerad tid innebär det att för den enskilde läraren 
kan situationen bli mer problematisk både arbetstidsmässigt och känslomässigt. 

Lärare upplever även ett ökande antal formella möten som tar tid, att olika prak-
tiska sysslor är viktigare än interaktionen med eleverna, att de beslut som tas inte 
har sitt ursprung i behov hos praktikerna, att de nya arbetsuppgifterna leder till 
stress och att tidspressen leder till förlust av den väsentliga informella kontakten 
med kollegor (Carlgren & Nilsson McPherson, 2002). Lärare hävdar att fokus i 
läraryrket har förflyttats från undervisning till annat (Aili & Brante, 2007). Det 

tycks råda en motsättning mellan läroplanernas intentioner och lärares uppfattning 
om möjligheten att kunna leva upp till dem. 

Det är inte svårt att tänka sig att dessa förändringar har lett till en känsla av att 
yrket har blivit komplexare och intensivare. Inte heller att den höga förändrings-
takten som konsekvens kan leda till känslor av förändringströtthet och motstånd 
mot ytterligare förändringar. De förändringar som genomförts sedan början av 90-

talet kan alltså sägas leda till osäkerhet och stress.  
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Lite mera flum och  

oordning tack!  

Några problembilder  
 
Anders Eklöf 
 
Inför de två senaste valen i Sverige har skola och utbildningspolitik klassats som 
en av de viktigaste valfrågorna (DN, 2010). Under mandatperioden 2006 - 2010 
lades och antogs ett antal genomgripande förslag om en förändrad utbildningspoli-
tik. De handlade bland annat om en ny gymnasieskola, ett nytt betygssystem, infö-
rande av ordningsbetyg, tidigare betygssättning och en ny lärarutbildning. Utbild-
ningspolitiska förändringar av den magnituden handlar inte bara om organisation 
utan grundar sig i föreställningar om lärande, om vilket samhälle vi befinner oss i 
och hur man bäst säkrar de kompetenser som just det samhället behöver. Med 
utgångspunkt i empiriskt material från en svensk gymnasieskola ämnar jag föra en 
diskussion kring ett nytt sätt att analysera elevers arbete och ställa den bilden mot 
den krisbild som haft stor betydelse i den politiska retoriken. 

Bildsekvensen nedan är inledningen till den omdiskuterade serien Klass Nio A 
som sändes i svensk TV under 2008. Samtidigt som en av ”superpedagogerna” 
läser upp resultatet från ett diagnostiskt prov så rullar svarta rutor med vit text in 
och ger fakta kring den så kallade krisdrabbade svenska skolan.  

Programserien tjänar som ett exempel på hur mediabilden av den svenska sko-
lan kan se ut, men också som ingång till en diskussion om hur medialiseringen 
(Fairclough, 2000) av den svenska skolan påverkar alternativt påverkas av den 
politiska retoriken och i förlängningen politikens utformning.  

I media beskrivs ofta den svenska skolan som en skola i kris. Svenska elever 
pluggar minst i västvärlden och inget annat land har lika mycket problem med 
skolk och för sena ankomster hävdades inför valet 2006 (Folkpartiet, 2006). En 
enkel sökning på skola och kris under det senaste året ger ett stort antal träffar. 
Rubriker som ”Svenska elever halkar efter” (SDS, 2009; Skolverket, 2009), 
”Svenska elever har blivit sämre” (NRT, 2009) förekommer. Till mediabilden av 
skolans kris kan man också koppla pressmeddelanden och rapporter från regering-
en. Samtidigt som förslag till reformer och förändringar presenteras saluförs också 
en bild av vad som uppfattas som problem. Föräldrarna har för lite information, 
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 kunskapskraven är för låga, fler nationella prov behövs, lärarutbildningen har för 
låg kvalitet, och skolk och frånvaro följs inte upp. 

 

 

 
Likartade krisbeskrivningar har dominerat mediabilden under en längre tid. I sin 

avhandling Kunskapens fanbärare analyserar Martina Wiklund (2006) skoldebatten i 
DN under 90-talet. Wiklund beskriver två tydligt diskursiva sätt att benämna skola, 
utbildning och utbildningspolitik. Hur man väljer att tala om skolan innebär att 
vissa aspekter hamnar i förgrunden och blir självklara, medan andra aspekter ham-
nar i bakgrunden, förtigs och blir omöjliga eller otänkbara att diskutera. Enligt den 
ena diskursen, som jag väljer att kalla moderniseringsdiskursen, ställs bilden av ett 
mer traditionellt kunskapsförmedlande mot en beskrivning där läraren har en mer 
handledande funktion och förväntas stödja eleven i deras självständiga arbete och 
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 kunskapsbygge. Den andra diskursen, som jag kallar traditionsdiskursen, och som 
enligt Wiklund i stigande grad har kommit att dominera medierna, beskrivs 
primärt som en väg för att utveckla skolan i positiv riktning, eller kanske snarare 
för att återupprätta en skola som tidigare funnits. Den diskursen ”konstrueras i 
termer av (återgång till) kunskapsrespekt, traditionella värden och tydliga krav” 
(Wiklund, 2006, s.166). Denna linje har speciellt efter regimskiftet i Sverige 2006 
manifesterat sig i politiska förslag som försöker förändra den förda skolpolitiken i 
riktning bort från den ”flummiga linje” (moderniseringsdiskursen), vilken beskrivs 
som skyldig till den problematiska skolpolitiska situationen. Ordet flummig an-
vänds ofta när skolans brister skall kritiseras, men begreppet flum definieras aldrig. 
Det blir snarare ett samlande begrepp för det man inom traditionsdiskursen op-
ponerar sig mot, det man vill förändra. Företrädarna för förändringslinjen fram-
ställs som modiga och klarsynta, de som vågar ta tag i det som är de verkliga pro-
blem som skapats genom decennier av ”flummig” skolpolitik (Wiklund, 2006). 

 
Olika didaktiska positioner 
Om man tittar närmare på dessa skolpolitiska diskurser så kan de beskrivas i ter-
mer av olika syn på vad lärande är och skall vara. Beck & Paulsen (2009) identifie-
rar ett antal didaktiska positioner vilka de funnit i en studie av 2000 danska gym-
nasielärare. Två av kategorierna knyter de till en form av objektivism som betonar 
att eleverna skall ta till sig existerande vetande genom en tillägnelseprocess, anting-
en individuell eller kollektiv. I den andra ändan av skalan finner vi lärare som, i 
Beck och Paulsens terminologi, ansluter sig till en social konstruktivism som prio-
riterar att eleverna skall skapa ny kunskap genom kollektiva lärprocesser. De skall 
tänka nytt och annorlunda. Detta nytänkande utvecklas bäst om eleverna arbetar 
tillsammans. Mellan dessa grupper placerar Beck och Paulsen mer eller mindre 
socialt orienterade pragmatiker som betonar både tillägnandet av kunskap och 
skapandet av nytt vetande. 

Denna kategorisering kan användas för att diskutera de två diskurser som Wik-
lund identifierar. De värden som prioriteras inom de objektivistiska kategorierna 
överensstämmer väl med de värden som förknippas med traditionsdiskursens 
förändringslinje. På det sättet kan skillnaderna mellan de olika diskurserna också 
knytas till en diskussion mellan två olika didaktiska positioner som handlar om 
individuell reproduktion som den ena polen och kollektiv produktion av vetande 
som den andra polen.   

Vi kan på så sätt närma oss och försöka förstå elevernas arbete utifrån de be-
skrivna diskurserna och de didaktiska positioner som kan knytas till dem. Vad är 
det vi kan se om vi studerar hur eleverna arbetar självständigt med problemlösning 
i grupper? Är det som sker flummigt eller kan vi i förlängningen av ett socialkon-
struktivistiskt sätt att se på lärande beskriva det som ett lärande och som kun-
skapsaktiviteter vilka i allra högsta grad har relevans i förhållande till det komman-
de samhällets kompetenskrav, som dessa beskrivs av bland annat Ananiadou & 



69 

 Claro (2009) och Wolters (2010). Då blir det farligt att lättvindigt döma ut dessa 
aktiviteter som ”flummiga”. Vi riskerar att hamna i den paradoxala situationen att 
den förda skolpolitiken pekar mot det förgångna istället för mot framtiden och 
dåligt förbereder för nya krav vi kan ställa på skola och lärande. 

 
Är egenarbete lika med flum? 
Jag har i denna artikel valt att diskutera kring det som i debatten ofta kallas för 
eget arbete, eftersom just projektarbetsformer och elevernas egenstyrning ofta har 
lyfts fram som exempel på det flummiga och kravlösa i den krisdrabbade svenska 
skolan. Politiker har i debattartiklar och tv-program till exempel hävdat att elevers 
valfrihet är delar av förklaringen till att skolan gått bakåt de senaste 20 åren (DN, 
2009; Kvällsöppet, 2008). 

Att arbetsformer som utgår från ”eget arbete” och ”eget skrivande” ökar i om-
fattning i skolan har beskrivits av många (N-E. Nilsson, 2002, 2004; E. Österlind, 
1998; K. Österlind, 2005). Liknande tendenser diskuteras också internationellt där 
olika former av självständigt arbete (self-regulated work) ofta kopplas samman 
med kompetenser som anses nödvändiga i 2000-talets skola (Ananiadou, 2009; 
Dede, 2007; Wolters, 2010). Det vanliga är att eleverna producerar någon form av 
text. En större del av elevernas arbetstid går i de här arbetsformerna åt till att på 
egen hand försöka skapa mening i de uppgifter och instruktioner som lärarna ger 
(Vinterek, 2006). 

Min utgångspunkt här är studier av gymnasieelever som arbetar i den kurs som 
brukar kallas för projektarbete (PA 1201, nationell kod) och som syftar till att 
eleverna skall tränas i att planera, strukturera och ta ansvar för ett större moment 
(Skolverket, 2001). Genom att gå in i en närmare analys av hur elever uppfattar 
och hanterar problem och dilemman i projektarbetet vill jag lyfta fram drag som 
kan vara väsentliga för en diskussion om lärande och arbetsformer och som lyfter 
frågan om vad vi riskerar att förlora om vi dömer ut vissa arbetsformer som tillhö-
rande ”det flummiga”. 

I min forskning har jag följt arbetet och gjort videoupptagningar på en svensk 
gymnasieskola, totalt 12 klasser under tre års tid. I ett antal texter har jag och mina 
kollegor tittat på olika aspekter av det arbete som eleverna utför när de arbetar 
under de specifika former som PA 1201 utgör. Det har rört hur de tvingas hantera 
risk och osäkerhet (Nilsson, Eklöf & Ottosson, 2007); hur de arbetar för att struk-
turera materialet (Nilsson, Eklöf, & Ottosson, 2008); hur de förhåller sig till in-
struktioner (Eklöf & Nilsson, 2009); och hur de förstår genrebegreppet (Eklöf, 
Nilsson & Ottosson, 2009). I samtliga texter trycker vi på hur komplicerat det 
arbete studenterna tvingas att utföra i grunden är och hur svårt det är för lärare att 
få syn på, eller för elever att synliggöra, dessa bakomliggande kvalitativa aspekter. 
Tonvikten har hela tiden legat på hur eleverna i slutet av gymnasietiden klarar av 
dessa fria arbetsformer, vad som görs till svårigheter och hur eleverna i interaktion 
löser upp de svårigheter de ställs inför. Nedan kommer jag att lyfta några exempel 
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 från mina observationer som underlag för reflektioner kring mediabild, utbild-
ningspolitik, kompetenskrav och nya dilemman som lärare har att hantera. 

 
Syfte, huvudfråga och? 
Det första exemplet är ett utdrag där en elevgrupp arbetar med att skriva slutet på 
sitt projektarbete. De har skrivit en text som beskriver syfte och frågeställning: 
 

Det vi framför allt vill uppnå med vår rapport är att besvara de 
underfrågor vi ställde oss. När vi valde frågor utgick vi ifrån vad 
vi själva ville ha reda på och lära oss mer om. Syftet med vår rap-
port är att ta reda på vad idrottsanorexi är, vilka faktorer som 
spelar störst roll. 
 

 

Ett samtal utspinner sig sedan mellan Malin och Anders som sitter närmast da-
torn och Sara som sitter utanför bilden inledningsvis. Malin reagerar på den skriv-

ning de gjort i sitt inledande stycke i 
projektarbetet. De har skrivit att 
syftet med arbetet är att besvara de 
frågor som de har ställt sig. Instruktionen de har att följa för inledningen lyder; 

 
Inledning (Bakgrund, Syfte, Problemformulering, Metod, Materi-
al, Avgränsningar) 
I inledningen presenterar du bakgrunden till arbetet och beskriver 
det område/ämne som rapporten handlar om och vad du vill 
uppnå eller undersöka. Varför intresserar du dig för just detta? 
Vad är det för problem du undersöker i rapporten? Vilka frågor 
förväntar du dig att få svar på genom din undersökning? Försök 
vara så konkret som möjligt. Här presenterar du även din huvud-
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 fråga eller hypotes. För att kunna besvara den ställer du även upp 
ett antal underfrågor som du sedan besvarar i din resultatdel.  
Under rubriken syfte anger du vad ditt mål med uppsatsen är, vilka 
resultat ämnar du få fram genom din undersökning (Mall för rap-
portskrivning vid X-skolan 2006, min kursivering).  

 
Eleverna har skrivit en text som tar fasta på det mer formalistiska, att det är viktigt 
att besvara sina frågor, och på det sättet gjort en text som innehållsmässigt blir 
tom. Vid genomläsningen noterar Malin detta och försöker diskutera en formule-
ring som kan leda dem fram mot det som är deras verkliga problemställning, frå-
gor kring idrottsanorexi och vilka faktorer som påverkar när anorexi utvecklas. 
Anders reagerar inledningsvis inte på Malins funderingar utan fyller på med att 
efter underfrågorna så kommer huvudfrågan. När Malin i nästa bildruta utvecklar 
sitt resonemang kopplar Anders på och förstår att ett syfte i grunden handlar om 
att förklara vad man vill göra, inte bara skriva ner frågorna igen. 

Avsnittet pekar mot hur komplicerade uppgifter eleverna tvingas att lösa när de 
arbetar på detta sätt. Det är en stor utmaning för eleverna att omvandla instruk-
tionerna till praktisk handling. Liksom det är svårt för lärarna att skriva instruktio-
ner som blir överblickbara för eleverna (Lillis & Turner, 2001). I den inledande, 
mer allmänna delen av instruktionen lyfts huvudfråga/hypotes och underfrågor 
fram. I den avslutande delen talas det om mål och resultat. Vad genren att skriva 
en inledning innebär är inte klar för eleverna. Swales (2004) talar om hur genres 
blir occluded, det vill säga dunkla eller omöjliga att se igenom. Vad som skiljer syfte 
och mål från de frågor som exemplifieras i beskrivningen av vad som skall ingå i 
bakgrunden blir otydligt för eleverna. Vi kan se hur instruktionerna görs till före-
mål för förhandling innan de kan fylla den funktion de är avsedda att fylla.   

Exemplet ovan kan å ena sidan tyckas vara ett trivialt samtal, men å andra sidan 
visas den typ av förhandlingar och avancerade beslutsprocesser som oavbrutet 
pågår när eleverna har att genomföra ett kollektivt skrivandeprojekt. Inramningen 
(Goffman, 1986) eleverna gör, bestämmer vilka handlingsalternativ som står öpp-
na för dem. Friare arbetsformer, där studenterna själva skall fatta många olika 
typer av beslut innebär att de utsätts för osäkerhet och risker. Olika sätt för ele-
verna att minimera osäkerheten är att försöka hålla sig till enkla tumregler eller att 
slaviskt hålla sig till instruktionernas bokstav. Satta att ensamma omvandla lärarnas 
instruktioner till praktisk handling löper eleverna alltid risken att fokusera för 
starkt på olika typer av formella krav. Om den kollektiva processen fungerar lyckas 
eleverna diskutera sig fram till en definition av uppgiften som skapar möjligheter 
för dem att lösa uppgiften på ett tillfredställande sätt och att kunna gå vidare. Den 
typ av arbete som eleverna tvingas att genomföra här och de problem de försöker 
hantera blir emellertid väldigt sällan synliga för lärarna, eftersom de inte har insyn i 
hela processen (Nilsson et al., 2007). 
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Hon skulle haft ett högre betyg! 
I nästa exempel får vi följa fyra elever som befinner sig steget innan Malin och 
Anders från förra exemplet. Här har eleverna precis börja skriva på avsnittet som 
skall utgöra deras analys. De diskuterar hur de olika delarna av arbetet skall kopp-
las ihop till en enhet. 
 

 
 
Initialt måste de komma till någon gemensam inramning kring vad en analys är för 
någonting. Inledningen är väldigt trevande, pojken i svart tröja, Rasmus, börjar 
med en oavslutad fråga, som flickan vid tangentbordet, Marie, följer upp med 
ytterligare en oavslutad frågefras. När flickan i linne, Felicia, föreslår att det är 
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 frågorna som utgör grunden för analysen hakar pojken i vit tröja, Jan, på, ”ja typ 
frågorna”. Ungefär samtidigt hävdar Rasmus att det är inledningen som är nyck-
eln. Marie är fortfarande inne på frågorna, men ansluter sig till Rasmus ”Jo det är 
sant” man skall koppla till frågorna. Jan är fortfarande inte övertygad utan föreslår 
att man skall läsa där ute, i det här fallet gå till de instruktioner som lärarna har 
skrivit för att kontrollera. Marie bekräftar detta genom att fråga om det är ”Att 
tänka på när du skriver eller”, vilken är en av de instruktionstexter som lärarna har 
lagt ut på nätet till eleverna.  

Precis som i det förra exemplet visar detta hur lätt det är att göra förgivettagan-
den kring ord som analys, resultat och diskussion. Exemplet ovan visar att elever-
na får lägga en betydande möda på att förstå och skapa mening kring sådana be-
grepp för att överhuvudtaget kunna komma igång med sitt arbete. Även detta 
avsnitt belyser hur svårt det är att tolka instruktioner och att föreställningen om 
styrning med hjälp av skriftliga instruktioner är problematisk eftersom dessa aldrig 
är transparenta för de som skall använda sig av dem. Trots dessa svårigheter lyckas 
eleverna inte bara producera de texter som de förutsatt sig, utan också behandla 
det innehåll som deras texter faktiskt rör sig kring. De lägger fram produkter av 
god (eller åtminstone varierande) kvalitet. Den mängd arbete och kring vad stora 
delar av detta arbete har kretsat hamnar – som nämnts - allt för ofta i det fördolda 
för lärarna.  

När jag vid ett tillfälle visade filmsekvensen som strippen ovan är gjord ifrån för 
lärarlaget, kommenterade en av lärarna den ena flickans arbete med orden ”Hon 
skulle ha haft ett högre betyg!”  

 
Sammanfallit eller sammansmält? 
I det tredje och sista exemplet ser vi två flickor Eva (vit tröja) och Ida (mörk tröja) 
som befinner sig i skedet att de skall slutgranska sitt färdiga manuskript. Innan vi 
kommer in har de lagt nästan en halvtimme på att lägga upp rubriker och formate-
ra i enlighet med den mall som är given till dem. Här fastnar de för ett ord som 
kommer upp i allra första stycket som Ida läser upp högt. Är sammanfallit rätt ord 
frågar Eva? För att lösa detta dilemma tar de synonym-funktionen i Word till 
hjälp, samtidigt som de diskuterar om valören är rätt. Ida menar att de har skrivit 
om texten, men att betydelsen av ordet sammanfallit fanns med i den ursprungliga 
texten. Synonymlexikonet ger inget bättre alternativ och de bestämmer sig för att 
behålla skrivningen och fortsätter med högläsningen. Detta avsnitt kan kopplas 
samman med tankar om omskrivning och plagiering. Vad är det för aktivitet ele-
verna är engagerad i? 
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 Försöker de byta ut ord för att undvika att bli anklagade för plagiering eller att 
ligga för nära ursprungskällan, eller handlar det om en uppfattning om att det är 
genom omskrivning av texten som man kan visa för läraren att den är bearbetad? 

I bägge fallen blir omskrivning eller det klippande och klistrande som initialt kan 
finnas bakom verket inte någonting som pekar mot plagiering eller att eleverna 
försöker göra det enkelt för sig, snarare visar det på hur tillgången på nya verktyg 
skapar nya arbetsformer (N-E. Nilsson, 2002; Säljö, 2005) men också nya svårig-
heter som måste lösas av eleverna. En sökning på den fras eleverna skrivit och 
några likalydande visar att ordet sammansmälter är det som oftast används för att 
beskriva vad som händer när sädescellen tränger in i äggcellen och delningsproces-
sen startar. Här har eleverna valt ett i sammanhanget mindre vanligt ord med en 
liknande betydelse, vilket också resulterar i Evas fråga, ”är det rätt ord”? Den 
inramning de gör och hur de tolkar den praktik som skrivande av projektarbete 
utgör försätter dem alltså i ett dilemma där deras känsla för ordens valör inte stäm-
mer med hur de uppfattar att textkonstruktionen bör gå till. Då de inte hittar 
något annat ord i synonymlexikonet och det innehållsligt fungerar, bestämmer de 
sig för att gå vidare med sin högläsning.  

De tre exempel som givits ovan pekar alla i en gemensam riktning. På punkt ef-
ter punkt tvingas eleverna, som arbetar kollektivt med en typ av självständigt arbe-
te - i det här fallet en förberedelse för gymnasieskolans projekt arbete - att lägga 
ner en betydande mängd kvalificerat arbete och fatta många avancerade beslut för 
att ens kunna komma ner till det som skall utgöra projektarbetets verkliga kärna, 
det vill säga att självständigt behandla ett ämnesområde. 

Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta an-
svar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Projektar-
betet syftar också till att tillämpa och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområ-
de inom ett program eller en studieinriktning. 

Den bild som framträder när man gör denna typ av närstudier av elevernas pro-
jektarbete motsäger bilden av projektarbetet som ett entydigt exempel på ”flum”. I 
våra studier blir det uppenbart hur mycket arbete som ligger bakom varje beslut. 
Detta är ett arbete som vi pedagoger kan ha mycket svårt att få syn på och som 
eleverna kan ha mycket svårt att synliggöra.  

 
Morgondagens kompetenser 
I den utbildningspolitiska diskurs som så starkt betonar större insyn, tydligare 
kunskapskrav, fler bedömningstillfällen, fler betygssteg som nödvändiga för en 
utveckling av skolans kvalitet, blir arbetsformer som betonar helt andra värden en 
utmaning mot den föreställning man har kring vad som leder fram mot en bra 
skola. Den typ av lärande som visar sig i exemplen ovan kan på många sätt vara 
svårgripbart och framför allt svårt för lärare att synliggöra. Detta gör inte elevernas 
texter vare sig bättre eller sämre men pekar möjligen mot att vi som lärare har 
stora problem med att göra det arbete som eleverna lägger ner rättvisa. Det behö-
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 ver utvecklas former för styrning och bedömning av produkter producerade i 
projektform. Detta givetvis under förutsättning att vi accepterar att de kompeten-
ser, som projektformen strävar efter att utveckla, är kompetenser som vi ser som 
viktiga i dag och för ”morgondagens samhälle”. 

Bauman (2002) skiljer mellan protolärande, vilket definieras som ett lärande som 
kan ses, kontrolleras och registreras och deuterolärande, vilket beskrivs som en 
osynlig lärprocess eftersom deltagarna sällan är medvetna om vad de lär sig. Ett 
deuterolärande är löst förankrad i det specifika ämnet för undervisningen och är 
svår att kontrollera: 

 
Det är under deuterolärandet, och inte så ofta under de tillsatta 
och självutnämnda pedagogernas medvetna kontroll, som de som 
är föremål för undervisningen skaffar sig färdigheter som är 
ojämförligt mycket viktigare för deras framtida liv än de mest 
omsorgsfullt utvalda kunskapselement som tillsammans bildar 
mer eller mindre utvecklade utbildningsplaner (s. 152) 

 
Eleverna i exemplen uppvisar en typ av lärande som på flera sätt går utöver det 
som är enkelt mätbart, som är svårare att synliggöra oavsett hur många bedöm-
ningstillfällen, nationella prov eller betygssteg man har. De kompetenser som 
utvecklas ligger i linje med beskrivningar av vad ett senmodernt samhälle behöver för 
utbildning. Sådana beskrivningar finns det gott om (OECD, 2007, 2009; 
Ananiadou & Claro, 2009; Dede, 2007). De arbetsformer som eleverna utvecklar, 
där man söker hjälp och inspiration från nya platser och människor, rör sig tämli-
gen fritt mellan olika grupper och ser möjliga resurser överallt, är arbetsformer 
som utifrån kan verka kaotiska och ytliga. De framstår som arbetsformer där lära-
ren i kraft av sin ickenärvaro har frånsagt sig kontrollen. Om vi väljer att tolka i 
den riktningen blir arbetsformerna en illustration av det som den medialt formule-
rade skolpolitiska diskursen vill förändra.  

Krejsler (2008) väljer att diskutera övergången från industri till kunskapssamhäl-
le i termer av övergång mellan olika regimer. Industrisamhället beskrivs som do-
minerat av centraliserade, överordnade system där de olika strukturerna refererar 
till varandra. I industrisamhällets skola var lärarna i första hand tjänstemän och det 
fanns inga oklarheter om vad som skulle läras ut och hur. Eleverna kontrollerades 
genom övervakning, sanktioner och examination. I ett senmodernt samhälle där 
globalisering, individualisering och digital teknik har medverkat till att ytterligare 
bryta skolans kunskapsmonopol träder andra regimer i kraft. Det är inte längre de 
starkt centraliserade organisationerna som är i centrum. Det självstyrande subjek-
tet sätts i centrum.  

 
Den moderna organisationen riktar i stället sitt intresse mot att 
påverka de lustfyllda föreställningar (subjektiveringspunkter), som 
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 fångar och motiverar det enskilda subjektet när hon eller han sät-
ter upp mål och reflekterar över sig själv. Man försöker få infly-
tande över hur det moderna elev-subjektet leder sig själv. Man vill 
vara med i processen när elev-subjektet formar sin entusiasm och 
sina intressen, snarare än att kräva lydnad och anpassning (Krejs-
ler, 2008, s.258) 

 
Om vi bedömer dessa ”samtids- och framtidsanalyser” som trovärdiga står vi inför 
en allvarlig situation i svensk skolpolitik. Det är givet att vi som lärare måste bli 
mycket bättre på att hantera de dilemman som hör ihop med nya arbetsformer 
Men det är inte lika givet att vi som samhälle måste gå den väg som förändringslin-
jen (traditionsdiskursen) pekar ut. Om kunskapskontroller, nationella prov, insyn, 
övervakning, fler och tidigare betyg; alla förslag som lagts fram under den senaste 
mandatperioden; blir de enda verktyg som skall lösa det som definieras som sko-
lans problem riskerar vi att en hel del av det kvalificerande arbete som synliggörs i 
de exempel jag lyft ovan kommer att definieras bort. Vi riskerar att tappa möjlig-
heter till en kompetensutveckling, som är viktig för samhället om vi dömer ut vissa 
arbetsformer genom att benämna dem som flummiga utan att gå in i en närmare 
analys och försöka förstå det arbete som verkligen utförs. Därför är det problema-
tiskt att förändringslinjen har kommit att dominera den mediala debatten så totalt. 
Kritiska och ifrågasättande röster får därmed svårt att komma fram. Att skolan så 
entydigt beskrivs som en skola i kris och att krisen behöver lösas med hjälp av en 
viss typ av åtgärder medför att avvikande röster med automatik placeras in som 
”flummiga” och därmed har utdefinierat sig själva. 

För att förstå hur en sådan situation har uppkommit blir det nödvändigt att titta 
lite närmare på mediernas roll i formandet av de olika diskurserna. 

 
Paradoxal utbildningspolitik – medier och marknad 
Fairclough (2000) har använt termen medialisering för att beskriva relationen 
mellan politik, politiker och massmedia. Med detta menas att varje politisk händel-
se också blir till en mediahändelse och varje mediahändelse därmed potentiellt en 
politisk händelse. I medialiseringen ingår också politikens aktiva strategier för att 
påverka dessa mediahändelser, som alltså i grunden blir politiska. Mediastrateger, 
eller Spinn Doctors som Fairclough kallar dem, blir lika betydelsefulla som politi-
kerna själva, eller kanske rent av politikernas andra sida (Fairclough, 2000). Lin-
gard & Rawolle (2004) beskriver mediesituationen som ”circular circulation”: 
 

competition between different arms of the media means that a 
story run by one outlet—say a newspaper or a television chan-
nel—is then followed by similar stories on other outlets. This 
similarity results from pressures on journalists and mediatizing 
educational policy editors to consistently produce stories. In 
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 essence, this constitutes the concept of circular circulation. (s. 
19) 
 

Ett centralt problem med denna medialisering framställs av Fairclough som att när 
politiken pressas ut ur det politiska rummet och in i media blir den på det sättet 
underkastad, inte bara politikens, utan också marknadens regler. Medialiseringen 
av utbildningspolitiken blir på detta sätt också en del av marknadiseringen av 
skolan (se kapitel 9). Skolans lärare måste lika mycket svara upp mot den medie-
bild som konstrueras kring en skola i kris, som de måste svara upp mot det som de 
själva upplever som hot och brister i den praktiska verkligheten. Skall skolorna 
kunna dra till sig elever blir det viktigt att uppvisa ett ansikte utåt som på något 
sätt förhåller sig till den medialiserade bilden av skolan, om det sedan är en säker 
skola (Lindqvist & Nordänger, 2007; Lindqvist, Nordänger, & Landahl, 2009) eller 
en skola som är inriktad mot kunskap och ordning. Via marknadiseringen flyttas 
kontrollen från ”producenten” (lärarna) till ”konsumenten” (föräldrarna). Utbild-
ning rekonstrueras som en konsumtionsvara, vilket innebär att lärares arbete ut-
värderas utifrån relationen mellan kostnad och levererat resultat och lärarnas yr-
kesidentitet övergår från en projektidentitet till en prestationsidentitet (Wiklund, 
2006). 

Genom medialisering formuleras diskursen om hur skolan fungerar och vilka 
skolans problem är. Bilden av en skola i kris hotad av oordning, sjunkande resultat 
och för svag inriktning mot kunskap och fakta blir en förutsättning för att politiskt 
kunna sjösätta en utbildningspolitik som skall undanröja just dessa brister. Bilden av 
en skola i kris blir på detta sätt så dominerande att det blir svårt att överhuvudta-
get kunna se alternativa bilder. Krejsler (2008) uttrycker det så här: ”att den simu-
lation man ‘väljer’ att se sin omvärld genom till stor del avgör vad man över huvud 
taget kan se” (s. 253). De förslag till politiska lösningar som förs fram för att un-
danröja den nu medialt och politiskt etablerade krisen rör sig ofta kring ”class 
room management”. Det kan handla om lärares rätt att beslagta mobiltelefoner, 
eller skolans rätt att stänga av bråkiga elever. På en annan nivå handlar det om fler 
kunskapskontroller, betyg som bättre motsvarar och beskriver elevernas faktiska 
kompetens och behovet av mer diagnostik och fler kunskapskontroller. Förslagen 
har också har mer djupgående konsekvenser, i och med att det i grunden, också är 
ett val mellan olika didaktiska positioner. Därmed påverkas hela lärandemiljön 
eftersom det ytterst bottnar i en syn på vad kunskap är och hur eleverna bäst bi-
bringas ett lärande. Denna grundläggande förskjutning i kunskapssyn behöver 
dock aldrig försvaras eller göras till föremål för diskussion om skolans kris i första 
hand kan beskrivas i termer av handhavande problematik. Genom ”circular circu-
lation” har skolans kris definierats och den förda politiken kan föras fram som ett 
nödvändigt försvar för kunskap och kvalitet. 
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 Nya krav och dilemman för lärarna 
En konstruktiv kritik av skolan måste alltid ta sin utgångspunkt i en syn på vilket 
skolans uppdrag är och hur lärande går till.  

Om vi accepterar beskrivningen av samhällets förändring mot en senmodernitet 
där starkt centraliserade organisationer inte längre står i centrum, får detta konse-
kvenser för vilka val utbildningssystemet kan göra för att eliminera de problem 
som definieras.  

Om vi avlägsnar oss ifrån en mer linjärt inriktad undervisning och går mot en 
skola som starkt prioriterar självständighet och ”higher order thinking”, kommer 
nya arbetsformer att vinna insteg. Utvecklingen är långt från oproblematisk. Vi 
riskerar att få en skola som på grund av alla val blir extremt selekterande, där ele-
ver med rätt klass och habitus kommer att kunna ta för sig, medan andra faller bak 
(Dovemark, 2004). Sådana tendenser sedda tillsammans med en ökande segre-
gering framför allt i storstadsområden, en större marknadsutsatthet och bristande 
resurser gör att det finns gott om utmaningar och problem som skolan och politi-
kerna måste ta tag i. Arbetsformer som innebär att eleverna rör sig mer, pratar 
med fler, syns och hörs mer, tar in nya resurser kan givetvis beskrivas som tecken 
på disciplinär upplösning. Med den utgångspunkten blir utvecklingen förödande, 
inte minst för dem som starkast tvingas leva konsekvenserna av segregering och 
minskade valmöjligheter på grund av bristande ekonomiska och kulturella resurser. 
Jag har genom mina tre exempel visat på vilka svårigheter eleverna har att ta till sig 
instruktioner och skapa en förståelse för vad de genrer de skriver inom ställer för 
krav. Jag har också försökt lyfta fram behovet av en annan organisering och styr-
ning för att projekten skall kunna fungera effektivt både när det gäller arbetsform 
och hantering av innehåll. Det ökande avståndet mellan lärare och elev och lärar-
nas beroende av skriftliga instruktioner för att kunna styra arbetet är problem som 
måste hanteras. Men dessa arbetsformer kan också beskrivas, vilket jag hoppas ha 
kunnat ge några exempel på, i ljuset av kvalificerat lärande, utveckling och hårt 
arbete.  

En enkel beskrivning av vad som kan synas vara en stökigare och mer oordnad 
skola kan komma att medföra ett uteblivande av de positiva effekter vi är ute efter 
när det gäller lärande i ett modernt samhälle. Om det i grunden handlar om olika 
syn på lärande, olika didaktiska positioner så måste också förslagen till lösningar av 
”skolans kris” tydligt ta sin utgångspunkt i föreställningar om hur ett gott lärande i 
dagens samhälle ser ut. Det blir då problematiskt om ett sätt att beskriva skola och 
lärande blir så dominerande att alternativa sätt att beskriva verkligheten har pro-
blem att höras eftersom de avförs som tillhörande en flummig linje. Man kan inte 
utgå ifrån att förslag som så ensidigt bygger på övervakning, diagnos och examina-
tion leder fram emot de kompetenser som så ofta lyfts fram som nödvändiga för 
att Sverige skall kunna överleva som industriell välfärdsnation. Risken finns att vi i 
stället får en dekvalificering av stora delar av vår kommande arbetskraft, möjligen 
lydiga och ordningsamma, men sämre anpassade till ett globaliserat och senmo-
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 dernt samhälle. Vi riskerar att arbetsformer, som rätt utförda kan leda till ett hög-
kvalitativt lärande där elever verkligen tränar de färdigheter som knyts till ett mo-
dernt interaktionssamhälle, kastas ut. Om det är priset vi skall betala kanske vi 
skall be om lite mer av flum och oordning, för framtidens skull. 
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Ett omöjligt uppdrag?  

– om lärares bedömningar och  
betygsättning 
 

Bengt Selghed 

 

Varje år i samband med skolavslutningen i grundskolan blossar debatten upp om 

betygen eleverna fått är rättvisa och likvärdiga. I dagspressen florerar påståenden, 

ifall det beror på lärares betygsättning. Som exempel kan nämnas följande rubriker 

hämtade från dagspressen de senaste åren: 

Var fjärde högstadielärare av 800 svarande i Göteborgsområdet har gett ele-
ver för höga betyg. (Göteborgsposten, 080509). 

Orättvisa betyg i Lunds skolor. (Sydsvenska Dagbladet, 060530). 

Skolor sätter betyg utan hänsyn till nationella prov (Sydsvenska Dagbladet 
060531). 

 

Varför förekommer denna debatt? Kan det vara så att lärares betygsättning inte 

sker enligt anvisningarna? 

Betygsättning av elever är en viktig men svår uppgift för lärare. Det innebär ett 

myndighetsutövande, då lärare är skyldiga att sätta betyg från årskurs 8 fram till 

gymnasieskolans slut. Betyg kan enligt nu gällande regler inte heller överklagas. 

Elevens betyg är dessutom betydelsefulla för elevens fortsatta studiemöjligheter 

och framtida studie- och yrkesval.  

Det är kring lärares sätt att hantera bedömning och betygsättning i vårt nuva-

rande betygssystem som detta kapitel kretsar. Kapitlet avser att lyfta fram några av 

de svårigheter som lärare ställs inför, när det gäller att försöka tillämpa anvisning-

arna i det nu gällande betygsystemet. Naturligtvis finns andra aspekter på lärares 

bedömning och betygsättning, till exempel, vad lärare urskiljer eller tar fasta på i 

elevens prestationer vid betygsättningen, men dessa berörs inte här. 

 

Betygssystemets kärna 
Det nuvarande betygssystemet som infördes i det svenska skolsystemet i mitten av 

1990-talet förutsätter ett annat sätt att tänka kring bedömning och betygsättning 

än dess föregångare. Vi övergav eller lämnade ett mättekniskt uppbyggt betygssy-

stem till förmån för ett språkligt utformat system. Det föregående betygssystemet, 
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oftast benämnt det normrelaterade siffersystemet, ersattes av ett mål- och kriterierelate-

rat system med epitetet det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. 

Det nuvarande betygssystemet tydliggörs genom den utformning det har fått, 

med mål och kriterier, och den innebörd, det vill säga vad som antas vara föremål 

för bedömning. Kunskapsskillnader ska ses som kvalitativa olikheter i sättet att 

uppfatta, förstå och lösa problem (Selghed 2004). Det är dessa kvalitativa olikheter 

i kunnandet som betygskriterierna ska uttrycka och som ska vara vägledande för 

på vilken nivå elevens prestationer hör hemma, det vill säga vilket betyg eleven ska 

få. Bedömningarna ska göras mot de betygskriterier som utformats nationellt och 

lokalt. Elevernas prestationer ska alltså ställas mot på förhand bestämda krav, vilka 

kommer till uttryck i kriterierna för olika betygssteg.  

Det finns två centrala aspekter på ett betygssystem. Den ena är vad som ska be-

dömas och betygsättas, det vill säga vilka kunskaper och färdigheter som ska vara i 

fokus (Selghed 2006a, 2007b). Den aspekten avser jag inte behandla här. Den 

andra däremot, hur bedömning och betygsättning ska ske och särskilt hur lärare 

uttrycker att de går tillväga behandlas här. I vårt nuvarande system är bedöm-

ningsprincipen tydlig. Den ”verktygslåda” som lärare har till sitt förfogande för att 

bedöma och betygsätta elevernas prestationer finns angivna i olika dokument. Det 

för läraren mest påtagliga dokumentet är kursplanerna för grundskolan och för 

gymnasieskolan. Kursplanerna är uppbyggda kring två måltyper, mål att sträva mot 

och mål att uppnå. Därutöver finns nationellt utformade betygskriterier för två 

betygssteg i grundskolan, väl godkänt (VG) och mycket väl godkänt (MVG). För be-

tygssteget godkänt ska mål att uppnå i kursplanen motsvara kriterier för betygssteget 

godkänt (G) enligt Skolverket (2001). Kriterierna för respektive betyg är uppbygg-

da kring ett antal delkriterier. För gymnasieskolans nationella kurser finns natio-

nellt fastställda kriterier för de tre betygsstegen godkänt, väl godkänt och mycket väl 

godkänt. Betygsättningen ska vara kumulativ, det vill säga för att exempelvis få 

betyget MVG, ska utöver kriterierna för MVG, även kriterierna för VG och G 

vara uppfyllda. 

Skillnader i elevernas kvalitativa kunnande ska avspeglas i kriterierna för de olika 

betygsstegen och utgöra måttstocken mot vilka elevens prestationer ska ställas. 

Det innebär i första hand, att det är arten av kunnande som ska betygsättas. För-

mågorna eller kompetenserna byggs upp kring fyra kunskapsformer, fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. (SOU 1992:94) 

Det innebär att elevens prestationer ska jämföras mot innehållet i kriterierna och 

inte som i tidigare betygssystem genom jämförelser eleverna emellan. Kriterierna 

anger vad eleven ska kunna visa upp i slutet av grundskolan respektive i slutet av 

respektive kurs i gymnasieskolan. Vid övriga betygssättningstillfällen finns inga 

nationellt formulerade kriterier, det vill säga ht/vt i åk 8 samt ht i åk 9 i grundsko-

lan. Det är upp till läraren att avgöra hur långt i kunskapsutvecklingen eleven anses 

ha nått i förhållande till mål och kriterier angivna för grundskoletiden, det vill säga 

slutet av åk 9. 



 84 

Enligt nu gällande styrdokument (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

Lpo 94, läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94) och råd och anvisningar 

(Skolverket 2004c) ska betygsättningen varhelst den äger rum i landet vara rättvis 

och likvärdig. Betygssystemet kännetecknas av stor öppenhet. Öppenheten kom-

mer till uttryck genom att angivna mål och betygskriterier och andra grunder för 

betygsättningen ska vara på förhand kända och tillgängliga, inte bara för lärare 

utan också för elever och föräldrar. 

 

Vad har hittills hänt? 
Ett sätt att förstå den mediedebatt som refererats är att summariskt se vad som 

hänt sedan vårt nuvarande betygssystem sjösattes och hur lärare hanterar bedöm-

ning och betygsättning. 

Under perioden 1995 fram till början av 2000-talet var det ganska tyst kring be-

tygssystemet och betygsättningen. Reaktionerna på bytet av betygssystem var få. 

Orsakerna kan sökas i att det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet var nytt, 

den bakomliggande kunskapssynen med konstruktivistiska förtecken och en beto-

ning på kvaliteter i kunskapen var obekant, likaså bedömningsprincipen. Bered-

skapen var låg hos skolledare och lärare för att på egen hand kunna sätta sig in i 

och förstå vad införandet av kriterierelaterad bedömning på konstruktivistisk 

grund skulle innebära. Många lärare arbetade vidare med bedömning och betyg-

sättning på samma eller liknande sätt som då det normrelaterade betygssystemet 

gällde, men med nu gällande betygsstege (Selghed 2006a). Det är därför inte för-

vånande att kritiken mot det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet var 

närmast obefintlig. Betygssystemet uppfattades förmodligen som välgenomtänkt 

och möjligt att tillämpa enligt intentionerna. 

Kritiken blev inte tydlig förrän i början av 2000-talet. Den första signalen kom 

genom Skolverkets kvalitetsgranskning (Skolverket 2000), där det ifrågasattes om 

betygsättningen var rättvis och likvärdig över landet. Betydande brister ifråga om 

rättvisa och likvärdighet i betygsättningen konstaterades. Resultaten av gransk-

ningen utlöste en rad åtgärder. Stödmaterial (bl a Skolverket 2001, 2004c), artikel-

samlingar (bl.a Skolverket 2002), en handlingsplan (2004a) och rapporter (Skolver-

ket 2004b, 2006a, 2006b) publicerades de följande åren för att stödja lärare i deras 

arbete med bedömning och betygsättning och i syfte att kartlägga problemen. 

Även Riksrevisionen (2004) ifrågasatte, om regeringens inklusive Skolverket och 

Myndigheten för Skolutvecklings åtgärder varit tillräckliga för att säkerställa en 

likvärdig betygsättning i grundskolan. Granskningen, utmynnade i slutsatsen att / 

... / ”problemet med bristande likvärdighet i betygssystemet till väsentliga delar 

kvarstår” (s 7). På eget initiativ konstaterar Skolverket (2004b): 

 

Ett nödvändigt villkor med tanke på den komplexa målbilden är 

att bedömningen av en elevs kunnande görs av en kvalificerad 

bedömare som till sin hjälp har olika former av underlag. / … / 
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Även om läraren har en mycket god bild av vad en elev kan så 

blir betygssättningen otillförlitlig om han eller hon inte förstår 

vad som avses i de nationella styrdokumenten på samma sätt som 

andra lärare. / … / Någon fullständig likvärdighet och rättvisa lär 

aldrig nås, när det gäller något så komplext som att bedöma män-

niskors kunnande, men det måste vara ett mål att ständigt sträva 

mot. ( s. 105-106) 

 

Ett av de senaste i raden av skrifter Bli ännu bättre på att sätta likvärdiga betyg (Skol-

verket 2007) indikerar att målet med rättvisa och likvärdighet i betygsättningen 

ännu inte tycks vara uppnått.  

Under denna tid började också forskningsresultat (bl a Korp 2006, Kroksmark 

2002, Lindberg 2002, Linde 2003, Selghed 2004, Tholin 2003, 2006) kring betygs-

systemet och dess tillämpning att publiceras. Resultaten pekar, ur olika perspektiv, 

i samma riktning. Intentionerna med att få till stånd en rättvis och likvärdig be-

dömning och betygsättning över landet, där betygen kan användas i jämförande 

syfte, d v s som urvalsinstrument, framstår som problematisk med betygssystemets 

nuvarande konstruktion.  

I skrivande stund står vi inför en revision av betygssystemet som ska träda i 

kraft hösten 2011. En ny sexgradig betygsskala ska ersätta den nuvarande, där 

skalstegen benämns A-F och där A utgör det högsta betyget, E motsvarar mini-

kraven för godkänt samt F som betecknar underkänt. För elever som exempelvis 

på grund av hög frånvaro inte kunnat bedömas, ska betyg inte ges. (Prop. 

2008/09:66) 

Parallellt med införandet av en ny betygsskala förändras även läroplansstruktu-

ren. Läroplan och kursplaner samlas i ett och samma dokument, ett för varje skol-

form. Kursplanerna byggs upp kring följande tre huvudrubriker, syfte, centralt inne-

håll för årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9 samt kunskapskrav för godtagbara kunskaper. De 

två tidigare måltyperna, mål att sträva mot och mål att uppnå slopas och ersättas av 

mål för ämnet. Termen betygskriterier ersätts av uttrycket kunskapskrav för godtagbara 

kunskaper. I slutet av åk 3 avser detta ämnena svenska, svenska som andraspråk 

och matematik samt de natur- och samhällsorienterande ämnesgrupperna. För åk 

6 utökas kunskapskraven till att gälla alla ämnen förutom moderna språk. Natio-

nellt utformade kunskapskrav anges för slutet av grundskolan, d v s åk 9 för be-

tygsstegen E, C och A. De återstående två betygen, B och D, ska ges i de fall ele-

ven uppfyllt kunskapskraven för det underliggande betygssteget samt om kraven 

för det ovanliggande betygssteget till övervägande del uppfyllts. Vad förändringen av 

det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet kommer att innebära ska bli in-

tressant att följa, men hittills får vi nöja oss med de erfarenheter forskning kring 

tillämpningen av det nuvarande betygssystemet genererat. 
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Lärares arbete med bedömning och betygsättning 
Bedömning och betygsättning är i nu gällande betygssystem ett mer omfattande 

arbete för lärare än i det tidigare normrelaterade systemet. Nu avkrävs lärare mer 

varierade bedömningsformer på grund av vad som står angivet i mål och kriterier. 

Alla kompetenser och förmågor går inte att fånga med exempelvis traditionella 

skriftliga prov. 

Betygsättande lärare har dessutom ofta mer än 100 elever som ska bedömas och 

betygsättas. Bedömningsarbetet blir en mycket omfattande del i lärares arbete. Det 

ställer stora krav på lärare, att skaffa sig kunskap om vad eleven kan och behärs-

kar. Analyser av betygskriterierna ger vid handen att när mål att uppnå, kriterier för 

VG samt MVG bryts ner i delkriterier omfattar exempelvis ämnet matematik i 

grundskolan 147 olika kriterier (Kroksmark 2002). Även om ett kompensatoriskt 

tänkande tillämpas, det vill säga starka förmågor vägs mot svaga är det ändå en 

ansenlig, för att inte säga orimlig mängd aspekter som lärare måste ha kännedom 

om och beakta vid betygsättningen. 

 

Vilka tillvägagångssätt utvecklar lärare för att klara be-
tygsättningen? 
Styrdokument i form av läroplaner, nationella och lokala kursplaner med tillhö-

rande betygskriterier, resultaten av nationella prov samt den egna bedömarerfa-

renheten är det samlade stöd lärare kan luta sig mot vid betygsättning. Andra frå-

gor som reses blir: Vilken roll har styrdokumenten kontra den egna bedömarerfa-

renheten? Sker betygsättningen med utgångspunkt i de föreskrifter och anvisning-

ar som finns eller blir betygsättningen något som till största delen sker efter lärares 

intuition? 

Forskning visar att lärare, trots att lång tid förflutit sedan det mål- och kun-

skapsrelaterade betygssystemet infördes i mitten av 1990-talet, har svårt att tilläm-

pa det enligt intentionerna. Flera olika tillvägagångssätt blir tydliga i lärares be-

dömnings- och betygsättningsarbete. Låt oss göra några nedslag i den forskning 

som visar detta.  

Lindberg (2002) anser att införandet av en godkäntgräns i betygssystemet har 

förändrat lärares arbete i grundskolan. Kommunikationen lärare emellan har blivit 

annorlunda. ”Man talar framför allt mera om betyg och kunskap med kollegorna 

än tidigare” (s. 41). I betygsättningssituationen av elever som ligger på gränsen för 

att uppnå betyget godkänt, uppger flera lärare i grundskolan att utgångspunkten är 

”hellre fria än falla” (s. 43). 

Enligt Selghed (2004) söker lärare stöd genom en varierad uppsättning av tillvä-

gagångssätt vid betygsättningen, på grund av att det nuvarande betygsystemet av 

många lärare inte anses ge tillräckligt stöd för en rättvis och likvärdig betygsätt-

ning. Två huvudlinjer i tillvägagångssätten kan urskiljas. Den första huvudlinjen 

inriktar sig på att söka stöd internt på skolan, vilket ligger i linje med statsmaktens 

intentioner med betygsättningen. Ett exempel är då lärare går samman för att 
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utarbeta och genomföra gemensamma prov på skolan. Den andra huvudlinjen 

innebär att stöd söks externt i exempelvis läromedel eller i lärares upplevda krav i 

gymnasieskolan. Flera av dessa tillvägagångssätt står i strid med gällande anvis-

ningar. En orsak till handlandet sägs vara det sätt på vilket mål och kriterier språk-

ligt formulerats. Det upplevs svårt att tolka de öppet framskrivna formuleringarna 

på ett överensstämmande sätt. Tolkningsutrymmet upplevs så stort, att mål och 

kriterier blir svåra att använda. De anses därför inte ge tillräckligt stöd vid betyg-

sättningen. 

Jag tycker, att det kan man nästan tolka helt fritt (småskrattar). Faktiskt! Allt-
så det kan innefatta allt eller det kan innefatta inget /… / Jag skulle behöva 
mer. /… / … det är ju inte säkert, att nån annan skola har tolkat det lika-
dant. (s. 152) 

 

Det förefaller också vara så, att lärare har svårt att frigöra sig från fördelningstän-

kandet, som kännetecknade det tidigare normrelaterade betygssystemet. Exempel 

på detta är följande utsaga från en lärare: 

Jag tror än idag, att den läraren som har 10 MVG elever i sin klass, inte sät-
ter 10 MVG, utan man håller igen lite, för att så duktiga kan dom inte va. 
/… / Jag kan inte sätta så många MVG i den klassen, dom får väl ha lite G 
och VG också, så jag tror att man försöker sprida ut det lite /… / att man 
har någon inbyggd spärr eller vad man säga, det måste se lite vackert ut här i 
statistiken. (Selghed, a.a. s. 134) 

 

Här framgår tydligt hur fördelningstänkandet biter sig fast i lärares sätt att tänka 

kring bedömning och betygsättning. Bedömningsprincipen som kännetecknade 

det föregående systemet har tydligen en förmåga att dröja sig kvar i lärares tänkan-

de. 

Upplevelsen av att stödet är otillräckligt tar sig olika uttryck. Ett sätt är att välja 

läromedel, som anses stämma överens med innehållet i kursplanen. Innehållet i 

läromedlet, i stället för kursplanen, blir då ledstjärnan för vad eleverna förväntas 

tillägna sig kunskapsmässigt. 

 

Och sen är jag ju naturligtvis väldigt styrd utav läromedlet. Så att vi har alltså 
fyra stycken provräkningar under ett år. Och det är ju naturligtvis dom som 
man tittar mycket på, när man sätter betyget. /… / Men om jag ska va rik-
tigt ärlig och det vill jag va, så är det inte så, att jag sitter och tittar i betygs-
kriterierna. Så här mycket ska dom kunna nu, för att få godkänt, utan jag är 
mycket styrd utav Undvalls system här … vi kör ju alltså utan och egentligen 
blinka, så kör vi hans bedömning här, att så här många poäng behöver man 
för G och utan att egentligen ifrågasätta detta. (Selghed, 2004, s. 153) 
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Även om lärare säger sig vara medvetna om att det är elevens framvisade presta-

tioner som ska ställas mot betygskriterierna, så sker inte så enbart enligt Selghed 

(2004). Jämförelser mellan elevernas olika prestationer ses som ett naturligt och 

självklart tillvägagångssätt i betygsättningssammanhang. Orsakerna är flera. För 

vissa beror det på att betygskriterierna är svårtolkade och därför inte fungerar som 

måttstock. För andra sägs det bero på att de lär känna eleverna så väl att elevgrup-

pen istället blir den självklara referensgruppen. 

… jag tror, att där är många lärare i min kaliber, som inte tittar på betygskri-
terierna så mycket, utan man kör alltså ungefär så … Jag menar, om jag har 
en klass, som är rätt dålig. Svag överhuvudtaget och där är nån elev, som är 
duktig bland dom, då har den ju naturligtvis lättare att få ett överbetyg, än 
om den eleven hade suttit i en grupp med bara duktiga elever. (s. 156) 

 

Att kompensera för det uteblivna stödet kan också innebära att utgå från de för-

väntningar från gymnasieskolan som lärare i grundskolan upplever. Den samlade 

bilden av dessa förväntningar utgör då lärares måttstockar. (Selghed 2004) 

Ytterligare ett sätt att kompensera för det upplevda otillräckliga stödet i betygs-

systemet som Selghed (2004) påtalar är att förlita sig på sin egen utvecklade bedö-

markompetens, det vill säga egna outtalade kriterier eller ”mallar” för betygsätt-

ningen. Ibland sägs utgångspunkten för bedömningen vara existerande betygskri-

terier i kursplanen, men genom en tolkningsprocess transformeras kraven till 

något som inte uppfattas överensstämma med de nationellt formulerade kriterier-

na. 

… Jag går ju inte och kollar och ser om varje elev har uppfyllt målen och så-
dant, utan jag sätter betyg på känn. (s. 157) 

 

Här ovan har vi mött utsagor som visar att lärare egentligen inte verkställer betyg-

sättningen i enlighet med det gällande betygssystemets principer och anvisningar, 

helt enkelt för att de inte ser dem som tillräckliga anvisningar. 

 

Likvärdighet och rättvisa? 
Är det möjligt att betygsätta kvaliteten i elevens kunnande på ett rättvist och lik-

värdigt sätt utifrån de förutsättningar som ges med hjälp av de nationella kriterier 

och i förekommande fall lokala betygskriterier som utformats?  

Låt oss se vad Tholin (2003, 2006) bland annat kom fram till i sina studier. Det 

rör sig om hur samma grundskolor 1996 (93 stycken) och 2005 (85 stycken) upp-

gav att de tolkat uppdraget att skriva fram lokala styrdokument och hur dessa har 

förändrats över den angivna tidsperioden. Fokus låg på hur de lokalt framskrivna 

kriterierna för betygen i åk 8 såg ut i ämnena engelska, idrott och hälsa och kemi. 

Överlag var resultaten nedslående. Tholin ifrågasätter bland annat utformningen 

av de lokala betygskriterier som överlämnats till lärarna att formulera för åk 8: 
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Man kan fundera kring allt det arbete, den miljon arbetstimmar, som lärare 
lagt ner på de lokala styrdokumenten har gjort dem i något avseende `bättre´ 
2005 än 1996? /…/ De flesta lokala betygskriterier är numera så lika de cen-
trala att en analys av dem ofrånkomligen leder till frågan om det verkligen är 
rimligt att tusentals skolor formulerar egna betygskriterier som i de allra fles-
ta fall blir något sämre versioner av de centrala. (s. 169-170) 

 

Med tanke på utfallet av denna studie ställer sig Tholin följande frågor: Varför 

infördes lokala betygskriterier? Hur ska lärare gå tillväga för att sätta betyg som är 

likvärdiga och rättvisa över landet, när varje skola ska formulera mål och kriterier?  

Ett annat vanligt tänkesätt hos lärare kring betygsättning förefaller enligt Selg-

hed (2004) vara, att tro att fler betygssteg skulle öka precisionen i lärares bedöm-

ningar och därmed rättvisan och likvärdigheten. Följande utsaga från en lärare får 

illustrera tänkandet: 

 

Det borde spaltas upp mera. Varför inte göra det lite mer detaljerat, utöka 
dom här stegen mer. Lite mer variation! För jag har haft elever, som båda 
har haft G och så kommer dom och säger: Varför har jag bara G i betyg, när 
jag vet att jag är bättre än Lisa på alla prov? Och då försöker jag förklara för 
dom att G är en sån enorm spännvidd på. (s. 130) 

 

Sättet att tänka har sin grund i att lärare förväntar sig och tror att vidden inom de 

olika betygsstegen och avstånden mellan de olika betygsstegen ska vara lika stora. 

Så är emellertid inte fallet! (Selghed 2004, 2006a) 

Problemet att klara en rättvis och likvärdig betygsättning tycks även finnas i 

gymnasieskolan. Korp (2006) konstaterar i sina slutsatser att lärarna: 

Utnyttjar i olika grad möjligheterna att anpassa kursen och det nationella provet 

till det lokala sammanhanget och till elevens skilda förutsättningar och behov, och 

följer inte alltid reglerna. I vissa fall är orsaken otydligheter i regelverket eller bris-

tande kunskap, i andra är regelbrotten snarast att tolka som motståndshandlingar 

riktade mot ett system som inte upplevs som legitimt. 

 

• Lärarnas bedömning av elevernas lösningar och svar på de nationella 

provens uppgifter varierar 

• Lärare använder resultaten av de nationella proven på olika sätt och i 

olika grad i betygsättningen 

• Elever godkänns ibland utan att ha nått alla mål i kursen (s. 261). 

 

Skillnaderna beträffande tillvägagångssätt är bundna till det sammanhang i vilket 

betygsättningen sker hävdar Korp (a.a), det vill säga om det gäller studieförbere-

dande eller yrkesförberedande program samt mellan högpresterande och lågpreste-

rande elever. Konsekvensen blir en icke likvärdig betygsättning, därför att … 



 90 

”ingen vet i vilken utsträckning samma betyg representerar samma art eller grad av 

kunskap och färdigheter hos eleverna …” (s. 262). 

De tillvägagångssätt som lärare använder i nuvarande betygssystem framstår 

som begripliga. Eftersom lärare tydligen upplever svårigheter att förstå och tolka 

de nationellt angivna målen och kriterierna påverkar det lärares självkänsla, de blir 

osäkra. För att kringgå problemet använder de tillvägagångssätt som de tror kan 

ersätta det uteblivna stödet. Ingen yrkeskategori vill uppleva att bli avslöjad med 

att inte klara av föreskrivna anvisningar.  

Redovisningen visar vilka problem lärare redan i nuvarande betygssystem ställs 

inför, för att försöka verkställa en rättvis och likvärdig betygsättning. Enligt min 

uppfattning kommer detta uppdrag i lärares arbete att ytterligare försvåras genom 

införandet av en mer differentierad betygsskala (Utbildningsdepartementet 2007, 

Prop. 2008/09:66), om inte mål och kriterier i fortsättningen blir tydligt avgränsat 

formulerade och endast avser enklare kunskapsformer. 

 

Vad är att vänta framöver? 
Detta kapitel har försökt belysa en viktig aspekt i lärares arbete, nämligen hur 

arbetet med att bedöma och betygsätta eleverna i vårt nuvarande betygssystem 

sägs ske. I fokus har varit de strategier eller tillvägagångssätt som lärare utvecklar.  

För att finna tänkbara förklaringar till lärares agerande har jag utgått från Skol-

verkets egna definitioner och anvisningar kring vad som ska gälla. Jag har alltså 

granskat betygssystemet och lärares tillämpning av dessa på de granskades egna 

villkor. I Skolverkets handlingsplan (2004a) anges innebörden i dessa två centrala 

begrepp, rättvisa och likvärdighet vid betygsättning. Beträffande rättvisa sägs: 

En rättvis betygsättning innebär att det betyg en elev fått i ett visst ämne eller en 

viss kurs ska visa elevens kunskaper och färdigheter i det som ska ingå i kursen 

enligt kursplanen och som motsvaras av betygskriterierna för betyget. (s. 3) 

När det gäller likvärdighet uttrycks detta på följande sätt: 

… att måttstocken för bedömningen är densamma för alla elever. Ett betyg i 
en klass ska motsvara ett likadant betyg i en annan klass. (s. 3) 

 

I samma handlingsplan från Skolverket (a.a) sägs också ”att det tolkningsstöd som 

Skolverket hittills har tillhandahållit inte är tillräckligt för att konkretisera betygs-

kriterier och bedömningsnivåer” (s. 8).  

Med ovanstående som utgångspunkt har jag försökt lyfta fram forskning som 

visar att det förhåller sig tydligen inte så. En anledning till detta är att betyg i Sve-

rige används som urvalsinstrument till fortsatta studier. Det ställer krav på att 

betygen är jämförbara. Likvärdighet och rättvisa i betygsättningen enligt Skolver-

kets definitioner av dessa begrepp måste uppnås. Redan i förarbetet (Ds 1990:60) 

till vårt nuvarande betygssystem påtalades svårigheterna med att använda ett krite-

rierelaterat system om det skall kunna fylla urvalsfunktionen: 
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… tex mål- eller undervarianten kursrelaterade betyg, duger inte i en urvals-
situation, eftersom det hittills visat sig utomordentligt svårt, ja närmast 
omöjligt, att centralt åstadkomma enhetlig, klar och entydig målskrivning i 
de enskilda ämnena. En sådan målskrivning, om den skulle lyckas, är heller 
inte önskvärd. Den skulle inskränka friheten för elever och lärare att anpassa 
studierna till lokala och individuella förutsättningar. (s. 92) 

 

Trots denna insikt infördes ett kriterierelaterat betygssystem med urvalsfunktion. 

Denna funktion accentueras nu ytterligare genom de två propositioner (Prop. 

2008/09:66; Prop 2008/09: 87) som nämnts tidigare. Tydligare målbeskrivningar 

och kunskapskrav i kombination med en utökad betygsskala i sex steg är tänkta att 

förbättra likvärdigheten och rättvisan i betygsättningen. Syftet sägs vara att säkra 

måluppfyllelsen och öka precisionen i lärares bedömningar och betygsättning. 

Huruvida revisionen av kursplaner och en mer differentierad betygsskala kommer 

att bidra till en mer likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning återstår att 

se! 

Redan idag är lärares sätt att möta och försöka leva upp till statsmaktens inten-

tioner beundransvärd. De gör allt som ligger i deras makt för att få till stånd en 

rättvis och likvärdig betygsättning. Lärarna har oförtjänt hamnat i skottgluggen 

mellan olika bedömningskulturer, vilket gör deras arbete som bedömare och be-

tygsättare orimligt att klara i nuvarande betygssystem. Elevens situation i denna är 

givetvis ännu mer utsatt. Svårigheterna att explicit kunna formulera kriterier för de 

olika betygsstegen i nuvarande betygssystem visar på detta. I det kommande be-

tygssystemet med en mer differentierad betygsskala säger man på utbildningsde-

partementets hemsida under rubriken frågor och svar angående en ny betygsskala: 

Ett skäl till att det inte utformas nationella betygskriterier för alla betygssteg 
är att det är mycket svårt att konstruera betygskriterier i fem steg, så att de 
kvalitativa skillnaderna blir tillräckligt tydliga. (Utbildningsdepartementet 
2008) 

 

I ovanstående citat uppdagas och erkänns problemet öppet, men överlämnas till 

lärarna att lösa. Påståendet att precisionen i lärares bedömningar och betygsättning 

kan öka med fler betygssteg, samtidigt som man medger svårigheterna att språkligt 

kunna formulera kraven för dessa betygssteg, blir därför ett slag i luften. Förhåller 

det sig så, att sättet att tänka kring kunskap och lärande idag ska ersättas av andra 

synsätt? Frågan är berättigad, eftersom redan den föregående Betygsberedningen 

(SOU 1992:86) i sitt förslag hävdade: 

 

Betygsstegen anger en progression, där avstånden mellan stegen inte kan 
förutsättas var lika långa. Varje kvalitet framträder för sig, men den föregå-
ende utgör en förutsättning för den följande. Det som skiljer ett steg från ett 
annat är inte mängden sakuppgifter som eleven tillägnat sig. En ökad mängd 
sakuppgifter är emellertid ofta en förutsättning för en kvalitativ förändring 
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av förståelsen. /… / Det går med andra ord inte att räkna fram elevens me-
delbetyg. /… / Urvalsförfarandet måste således förändras. (s. 59-60) 

 

Citatet visar på insikt i problematiken. Att utöka betygsskalan med fler steg under-

lättar inte betygsättningen, utan försvårar den. Speciellt då det krävs att betygen 

måste vara jämförbara för att kunna användas i urvalssammanhang. Upplevelsen 

att betygsättningen blir mer rättvis och likvärdig med fler betygssteg är enligt min 

uppfattning vilseledande. Istället uppstår fler gränsdragningsproblem. Men illusio-

nen, att fler steg ökar precisionen i betygsättningen, frodas. 

Att motivera införandet av fler betygssteg med att eleverna kommer att an-

stränga sig mer är en aspekt på betygens funktion, men innebär enligt Selghed 

(2007a) samtidigt att möjligheten till en rättvis och likvärdig betygsättning ytterliga-

re äventyras och försvåras. Att lärare inte erbjudits möjligheter att förstå och an-

amma de antaganden och principer nuvarande betygssystem bygger på förbigås 

med tystnad. Om så hade skett, kanske opinionen för fler betygssteg vänt? Samti-

digt finns förhoppningsvis medvetenheten om, att olika utredningar samt en allt 

livligare forskning entydigt pekar på hur svårt det är att få till stånd en rättvis och 

likvärdig betygsättning redan i nuvarande betygssystem. 

Det framgår med önskvärd tydlighet, att statsmakten inte förstått eller inte vill 

förstå den problematik lärare kommer att ställas inför (Selghed 2007a). Det tycks 

föreligga en teoretisk okunnighet om eller ovilja att acceptera vad ett betygssystem, 

där kvaliteter i kunnandet ska bedömas innebär och en bristande insikt i vad krite-

rierelaterade bedömningar är avsedda för. För att knyta an till Wedman (1983) kan 

följande citat belysa svårigheterna som är förknippade med ett betygssystem som 

anses kunna lösa urvalsfrågan: 

Någon enkel lösning på hur urvalet ska ske finns alltså inte. I sammanhanget 
bör påpekas att de relativa betygen tillkom med det främsta syftet att åstad-
komma ett någorlunda rättvist urval. Med urvalet för ögonen är det tveksamt 
om det finns så många bättre alternativ. Däremot finns det många sämre. (s. 
108) 

Lösningen är inte enkel. Normrelaterade respektive kriterierelaterade bedömningar 

bygger på i grunden vitt skilda antaganden eller grunder, avsedda att fylla olika 

funktioner vid bedömning och betygsättning. Betygens syfte och funktion måste 

därför tydliggöras. Ska betygen i vårt skolväsende i första hand fungera som ur-

valsinstrument är sannolikt ett betygssystem uppbyggt på normrelaterade principer 

att föredra. I så fall är en betygsskala med flera steg nödvändig. Om däremot ur-

valsfunktionen är av sekundärt intresse och utbildningen i första hand syftar till att 

kunna fastställa om eleverna når en på förhand bestämd kunskapsstandard är ett 

kriterierelaterat system mer funktionsdugligt, där endast ett begränsat antal betygs-

steg behövs. Vi kan alltså fortsättningsvis inte ”både ha och äta kakan”, genom att 

blunda för de begränsningar som finns inbyggda i de olika bedömningsprinciper-

na. Carlgren (2002) hävdar att ” det vi kallar betyg är olika saker i olika betygssy-
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stem (s.13). Hon beskriver vidare vad detta ställer för krav, inte minst beroende på 

de avlagringar det föregående normrelaterade betygssystemet avsatt i vårt tänkan-

de; 

 

En del av ett betygssystem är vissa föreställningar och idéer om vad det är 
som skall betygsättas liksom hur man kan göra detta. När man ska byta sy-
stem räcker det inte med att åstadkomma en ny teknisk konstruktion – man 
måste på något sätt också förändra tänkandet om vad betyg är och hur de 
kan sättas på ett rimligt sätt. Eftersom vårt tänkande för det mesta är präglat 
av tankefigurer som utvecklats i relation till tidigare lösningar och system blir 
omtänkandet av betygen en viktig del i varje betygssystem. (a.a. s. 15) 

 

Om lärare inte genom kompetensutveckling erbjudits möjligheter att utmana sin 

befintliga förståelse kring bedömning och betygsättning, när ett helt nytt betygssy-

stem införs, kan man inte automatiskt förvänta sig att ett annat synsätt anammas 

(Selghed 2006b). Skolledare, men främst lärare, som inte lyckas bedöma och be-

tygsätta sina elever på likvärdiga och rättvisa grunder kommer i så fall att förlora i 

trovärdighet som professionella yrkesutövare, även om det inte är deras fel. Är 

uppdraget orimligt och lärare inte inser detta blir det eleven som slutligen hamnar i 

sticket, även om alla inbegripna blir förlorare. 

Kommer införandet av betygsskalan med ännu fler steg än idag, att innebära en 

återgång till en bedömning och betygsättning av detaljerade kunskapskrav i respek-

tive ämnen och kurser som på ”objektiva” grunder kan kvantifieras och mätas i 

flera steg? Om så blir fallet förskansar man sig bakom en naiv inställning i betygs-

frågan. Att hänge sig åt traditionella bemästringsstrategier och nostalgiska lösning-

ar hör hemma i det förgångna samhället, en svunnen epok i det nuvarande svenska 

utbildningsväsendets styrdokument.  
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Fusk?  

– Lärare i press mellan pedagogik 
och förvaltningsrätt 
 

Lars-Erik Nilsson 

 

I gymnasieskolan [… ]får huvudmannen besluta att helt eller del-

vis stänga av en elev om 1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller 

på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens mål-

uppfyllelse och kunskaper, (Hämtat från Regeringens proposition 

2009/2010:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet) 

Varje misstanke om fusk ska anmälas till disciplinnämnden. Så 

mycket plagiat som arbetet innehåller så kan man inte göra annat 

än undra över hur studenterna tänker och misstänka fusk. (Häm-

tat från e-postmeddelande från chef X vid högre utbildning till examinerande 

lärare) 

Studenterna får vid tentamen ha med sig egenhändigt gjorda, 

handskrivna anteckningar. A har dock medfört en annan students 

anteckningar, vilket är förbjudet enligt anvisningarna på kursen 

(Disciplinnämndsprotokoll vid Uppsala universitet, Dnr UFV 2003/53). 

 
Texterna i ingressen har det gemensamt att de förhåller sig till vad som är tillåtet 
för studenter i samband med bedömning och examination. De ger exempel på vad 
som kan betraktas som en överträdelse, hur överträdelser kan hanteras och vem 
som skall hantera dem. Kapitlet behandlar insatser för att ingripa mot fusk i så väl 

högre som lägre utbildning. Ett tilltagande intresse för vilseledande i högre utbild-
ning samt de nya förutsättningar som lagstiftarna ger gymnasieskolan genom den 
nya skollagen ger argument för att studera hur vilseledande hanteras. En utgångs-
punkt för artikeln är att krav på att agera ställer lärarna inför ett dilemma. Det får 
rimligen konsekvenser för alla inblandade hur vilseledande hanteras. Den första 
frågan som artikeln försöker belysa är hur mening skapas kring ansvaret för två till 
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synes motsatta uppdrag, nämligen skyldigheten att ge studenter möjligheter att 
tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter och skyldigheten att medver-

ka till förvaltningsrättsliga lösningar, till exempel att anmäla och avstänga studenter 
för fusk? Den andra frågan som artikeln vill ta upp är vad meningsskapande kring 
dessa uppgifter kan generera för kunskap om hur frågan om vilseledande kan 
påverka lärarprofessionens autonomi och lärares diskretion. Inledningsvis skall jag 
ge en bakgrund och efter detta beskriva några situationer som kan uppkomma i 
samband med att lärare examinerar studenter. Utifrån dessa illustrationer kommer 

jag att argumentera för att dessa situationer uppkommer för att lärare är utsatta för 
press från olika håll när det gäller kravet på att hantera fusk. 
 

Vad motiverar ett intresse för fusk? 
Elever i skolan och studenter i högre utbildning fuskar då och då. Påståendet är 
okontroversiellt om man med fusk menar att medvetet bryta mot regler för en 
examination, till exempel genom att ta med sig en annan students anteckningar när 
instruktionerna säger att det endast är tillåtet att medföra egna. Till de aktiviteter 
som vanligen kategoriseras som fusk hör identitetsbyte, att använda otillåtna 
hjälpmedel, att samarbeta när det inte är tillåtet, att plagiera andras texter eller 

fabricera data och att ändra resultat på prov (Franklyn-Stokes & Newstead, 1995; 
HSV, 2002, 2008, 2010). Sådana studerandeaktiviteter kan beläggas historiskt, i 
flera kulturer och i olika examinationsformer (Blum, 2009; Nilsson, 2008; Stray, 
2005 ). Som framgår av Becker, Hughes and Geer (1968) och Miller and Parlett 
(1974) lägger en stor del av studenter ner mycken möda på att hitta sätt att påverka 
sina resultat genom att styra de intryck läraren får av dem. Miller and Parlett kallar 

sådana studenter för ”cue seeking”. Becker, Hughes and Geer (1968) slår fast att 
det finns en föreställning bland studenter att de inte bör sky några medel när det 
gäller att lyckas i sina studier. Rimligen innebär det att de ibland passerar gränsen 
för vad som är acceptabelt vid den enskilda examinationen. I vissa fall till exempel 
vid identitetsbyte eller när studenter använder fusklappar är såväl studenter som 
lärare överrens om att det skall betraktas som fusk (Franklyn-Stokes & Newstead, 

1995; Colnerud & Rosander, 2009). Andra aktiviteter, som att utelämna en refe-
rens eller att samarbeta vid en hemtentamen uppfattas inte som lika allvarliga, om 
ens som fusk. Det är uppenbart att det finns, likheter mellan hur intresset för fusk 
i skolan och andra former av fusk i samhället har utvecklats. Fusk har betraktats 
som nått som måste motverkas. De flesta lärare och elever ser negativt på exami-
nationsfusk. Bedömningar blir osäkra. Fuskare anses skaffa sig fördelar på andra 

studenters bekostnad. En del aktiviteter ses emellertid som så lindriga övertramp 
att flertalet kan tänka sig att genomföra dem (Blum, 2009). När det gäller individu-
ella erfarenheter kan det därför se annorlunda ut. Ett lyckat fuskförsök kan lika väl 
bidra med en rolig historia att berätta som ett pinsamt minne. Vissa studier argu-
menterar för att studenter, trots att de är negativa till fusk, kan hitta kvalificerade 
sätt att ursäkta sin handling (Haines, Diekhoff, LaBeff & Clark, 1986; McCabe, 
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1992; Nilsson, 2008). Fusket kan framställas som rationellt av en student som ser 
det som sin enda möjlighet att kunna försäkra sig om tillräcklig poäng för att få 

förnyade studiebidrag, eller till och med som motiverat av student som anser att 
lärarens undervisning har varit så dålig att den riskerar att bli underkänd.  

Det institutionella intresset för fusk koncentreras i första hand till behovet av 
rättsäkra examinationer. Internationell, i synnerhet USA-baserad, forskning påstår 
att fuskandet inom utbildningsväsendet ökar eller att det i bästa fall har planat ut 
på hög nivå. Det är inte ovanligt att studier redovisar att runt 60 procent av stu-

denterna medger att de någon gång har fuskat. Trots att antalet fuskande varit 
högt sedan studier av fusk började genomföras på 1920-talet så verkar föreställ-
ningen om ökning bidra till en upplevelse av att bedömningssystemet är hotat. 
Denna forskning, som i första hand intresserar sig för studenters självdeklaration 
av fusk, ser i den förmodade ökningen en fara för utbildningsväsendets legitimitet, 
för examinationssystemets integritet, för bevarandet av akademiska värden och för 

studenters lärande och moral. En förklaring kan vara att kvalitetskontroll genom 
olika former av mätning och bedömning av prestationer har ett starkt symbolvär-
de. Intresset för vilseledande kan också förklaras av att mått på studieresultat 
används för styrning på olika nivåer. I lägre utbildning kan detta exemplifieras 
genom transnationella och nationella insatser för att utvärdera verksamheten som 
till exempel TIMMS eller Pisa och insatser för att bedöma och ge feedback till 

enskilda elever genom individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram och betyg. 
Bolognaprocessen kan ses som en motsvarande insats inom högre utbildning 
genom dess intresse för gemensamma betygssystem och regler för beskrivning av 
kursmål och examinationsformer. På nationell nivå kan man se Högskoleverkets 
insatser för rättssäker examination som ett uttryck för behovet att kvalitetssäkra 
examinationssystemet. Vilseledande kan i sammanhanget betraktas som ett hot 

mot styrsystemet. Till skillnad från i lägre utbildning har frågan om utformning av 
examinationer fått ett litet utrymme i debatten om högskoleutbildningens kvalitet 
(Högskoleverket, 2006). Ett exempel på detta är att Högskoleverket i en tillsyns-
rapport (1998) enbart tar sin utgångspunkt i salsskrivningar. Rättssäkerhet diskute-
ras därmed inte i första hand utifrån den internationella diskussion som finns om 
relationen mellan formativ och summativ bedömning, om high stakes och low 

stakes examinationer eller utifrån de utmaningar som examinationssystemet ställs 
inför som följd av en rad nya examinationsformer ofta genomförda med stöd av 
teknik. Härvidlag finns skillnader i förhållande till hur till exempel nationella prov 
eller bedömningsmatriser diskuterats i lägre utbildning där kvaliteten i olika former 
av bedömning sätts i fokus (se till exempel Skolinspektionen, 2010, Skolverket, 
2009). Inte heller Högskoleverkets uppföljande rapport (2008) tar sin utgångs-

punkt i sådana frågor.  
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Professionsutövares ansvar, autonomi, jurisdiktion och 
diskretion 
Avsikten i artikeln är att ställa frågor om hur olika aktörer resonerar om ansvar för 
bedömning och examination. Jag skall dra nytta av några begrepp från profes-

sionsforskning för att diskutera frågan. Frågan om ansvar för studenters agerande i 
examinationssammanhang kan knytas till begrepp som autonomi, jurisdiktion och 
diskretion. Med autonomi förstås yrkesgruppers rätt att utföra sitt arbete på det 
sätt de önskar utan styrning av andra. En autonom profession skulle i ett sådant 
perspektiv själv ha kontrollen över vad som är kvalitet när man hanterar bedöm-
ningssituationer och misstanke om fusk. Autonomi används här i huvudsak för att 

karaktärisera yrkeskårer, medan begreppet diskretion används för att karaktärisera 
enskilda lärares handlingsutrymme vid beslutsfattande (Aili, 2002). Lärarearbetet, 
liksom många andra arbeten inom välfärdsstaten, kännetecknas bland annat av att 
det finns få säkra svar på frågan hur ett problem skall lösas. Arbetet är diskretio-
närt. Lärares autonomi är emellertid en organiserad autonomi. Den är alltid i nå-
gon mening bestämd på politisk eller systembyråkratisk nivå till exempel genom 

utbildningsväsendets bestämmelser för vem som får utforma examinationer, vem 
som får examinera, hur många examinationer studenten har rätt till, och hur stu-
denter som misstänks ha vilselett vid ett bedömningstillfälle skall hanteras. Med 
jurisdiktion avses länkar mellan en profession och dess arbete. Länkarna har sina 
rötter i sociala och kulturella konstruktioner som ligger till grund för olika profes-
sioners anspråk på att få utföra ett visst arbete. Professionsforskningen har enligt 

Aili visat att yrkeskårer organiserar och kontrollerar sitt arbete genom att skapa 
sådana länkar. 

En utgångspunkt för kapitlet är att professioners autonomi ständigt utmanas 
genom att jurisdiktion omförhandlas på olika arenor men att enskilda professio-
nella trots detta behåller en viss diskretion. Jurisdiktion kan upprättas genom lag-
stiftning, förändringar i allmänhetens förväntningar men också genom lokala för-

handlingar mellan yrkeskategorier (Abbott, 1988). Det innebär i praktiken att ett 
problem konstrueras som arbetsuppgift inom kårens fält eller som ett problem 
utanför kårens fält. Detta sker genom att problemet perspektiveras genom kårens 
kunskapsbas. Av särskild vikt för det här kapitlet är förhållandet mellan förvalt-
ningsrätt och pedagogik. En professions autonomi kan vara underordnad och det 
kan i praktiken vara svårt för den att hävda vilka arbetsuppgifter den skall utföra. 

Byråkratiska intressen på systemnivå kan göra sig så starkt gällande att professio-
ner i realiteten blir en del av statliga förvaltningar. Administrativa regelsystem kan i 
ett sådant perspektiv överordnas lärarprofessionens pedagogiska bedömningar. 
Det sker när det beslutas att handlingar i den högre utbildningen som kategorise-
ras som vilseledande inte skall hanteras i den pedagogiska verksamheten av läraren 
utan i den förvaltningsrättsliga (SFS 1993:100 10 kap. 1 §) av en disciplinnämnd. 

Genom det nya förslaget till skollag (Regeringen, 2009/10:165) skapas motsvaran-
de möjligheter till hantering av studenter i den svenska gymnasieskolan. Vilsele-
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dande skall hanteras utanför den pedagogiska praktiken. En sådan utveckling får 
rimligen konsekvenser för enskilda lärares ansvar och för vad de prioriterar när de 

bedömer studenter och hanterar misstankar om fusk. Utvecklingen får sannolikt 
också konsekvenser för hur arbetsuppgifter delas upp mellan och inom professio-
ner. Den berör därmed vilken professionskunskap studenternas aktiviteter skall 
bedömas utifrån. Vem får i uppgift att  avgöra om studerande bör anmälas, om de 
är skyldiga och i så fall vilka påföljder de bör få?  

Lärare som kollektiv kan mycket väl söka stöd för sin rätt att utföra eller avvisa 

arbetsuppgifter genom att uppvakta lagstiftare. Kåren kan också söka stöd hos 
allmänheten för att bedömnings- och examinationsfrågor bör hanteras i sin helhet 
i den pedagogiska praktiken. Oavsett var kåren söker stöd kan den möta uppfatt-
ningen att bedömning bör kunna överklagas eller utifrån temat för denna artikel 
att lärare bör anmäla studenter vid varje misstanke om fusk och överlämna dem 
till att hanteras i förvaltningsrättsliga processer.  

 

Rätten att bestämma över bedömning och examination 
Nedan belyses frågan om jurisdiktion med hjälp av illustrationer. Dessa är kon-
struerade utifrån två datamaterial för att belysa hur ansvaret för fusk kan konstitu-

eras i enskilda lärares praktik. Det första är ett videofilmat och bandat material 
hämtat från en studie av gymnasiestudenters arbete med projekt. Det andra mate-
rialet är hämtat från en mejlväxling mellan studenter, lärare och ledning kring ett 
konkret fall.  

Två utdrag från arbete i gymnasieskolan får illustrera hur gränser mot vilsele-
dande dras upp som en del av den pedagogiska processen under den vid tillfället 

gällande gymnasieförordningen och hur studenters aktiviteter såväl övervakas som 
synliggörs. Studentgrupperna i utdragen arbetar med projekt som antingen förbe-
reder för eller är en del av det obligatoriska projektarbetet i gymnasiet (PA 1201, 
projektarbete). Arbetsformen imiterar i många fall den vetenskapliga formen för 
skrivande och regler för referenshantering finns inskrivna i de beskrivna grupper-
nas instruktioner. Den första studentgruppen interagerar kring en text som de har 

hittat på Internet. Till stöd har de sina studentkamrater, texter som medierar deras 
lärares närvaro och de är uppkopplade mot världen utanför skolan genom sin 
dator. Studenterna talar om hur man skriver en bra text och förhåller sig då till vad 
det innebär att utnyttja andras texter. Utdraget visar att de har erfarenheter av två 
regelsystem. I det första regelsystemet har det varit tillåtet att göra ett referat ge-
nom att göra mindre ändringar i texten. Utifrån det andra regelsystemet kallas 

detta för plagiat. 
 

S1 - På min gamla skola så räckte det med att man bara ändrade varje me-
ning, men man hade typ samma fakta så så har jag gjort hela tiden. 

S2 – Så har jag också gjort 
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S1 – Så jag är inte alls van så som Eva, så jag blev ju såhär där på den typ. 
Nästan alla i klassen blev. Där skrev hon plagiat på. 

S2 – Ja 

S1 – Det var ju ingen, ingen förstod ju. Tog man ur texten, även om det inte 
var ett citat, så var det ändå ett citat. Det visste inte jag. Det tyckte jag hon 
kunde. 

 
Centralt i utdraget är talet om en gymnasielärares reaktion på ett visst sätt att an-
vända andras texter jämfört med tidigare högstadielärare och vad det säger om den 
kunskapsbas som ligger till grund för lärarens agerande. Studenternas interaktion 
visar att examinationsreglerna har skapat svårigheter för dem. De har haft förförs-
tåelsen att det räcker att ändra ord för att göra en text till sin egen. De beskriver 

hur läraren har gjort en granskning som skiljer sig mot deras tidigare erfarenhet av 
hur texter hanteras. Läraren har hanterat frågan inom ramen för bedömningsprak-
tiken och utnyttjar betygsättning som verktyg. Det framstår som att det finns en 
konvention för bedömning som innebär att texter som bedöms som plagiat un-
derkänns. Denna upprätthåller läraren genom den övervakning som finns inbyggd 
i bedömningsförfarandet. Materialet ger en fingervisning om att läraren kan hante-

ra svårigheten inom ramen för vad som kan betraktas som pedagogisk verksam-
het. Det finns inget som tyder på att läraren försöker avhända sig arbetsuppgiften. 
Formuleringen ”Nästan alla i klassen blev. Där skrev hon plagiat på.”, tyder på ett 
detta är ett rutinartat processande av texter med plagiat. Plagiering tolkas som en 
brist i texten. Det finns inget som tyder på att plagiering hanteras som en moralisk 
fråga. Ordet fusk nämns inte. Underkännande kan därför betraktas som en peda-

gogisk åtgärd som följer samma rutiner som när andra brister i samband med 
examination hanteras. Den kan hanteras utifrån lärarens diskretion. En anteckning 
införs i studentens uppgift och resultatet på studentens prov förs in som under-
känt och kan senare bli en del av den sammanvägda bedömningen när slutbetyg 
sätts. Stöd för en sådan professionell hantering kan man finna i skollagen. Lärares 
rätt att sätta betyg är kopplat till innehavet av lärartjänsten liksom rätten att kon-

struera provuppgifter. Tjänsten är länken till lärarens rätt att arbeta med detta. 
Ingen annan än den som innehar sådan tjänst kan göra anspråk på att konstruera 
prov och sätta betyg. På detta område kan man säga att lärarkåren har autonomi 
och att enskilda lärare därmed kan utöva diskretion i sitt vardagliga arbete. Redo-
görelsen för hanteringen vid den gamla och den nya skolan visar att hanteringen 
av förseelsen inte är given. Gymnasieläraren utgår ifrån en länk mellan sig och 

arbetsuppgiften att hantera plagiat som elevernas tidigare högstadielärare uppen-
barligen inte uppfattat. Samtidigt visar såväl gymnasielärarens som högstadielärar-
nas agerande att bedömning är ett diskretionärt arbete och att man kan välja hur 
man hanterar plagiering. Den rätten ifrågasätter inte studenterna men de ifrågasät-
ter om läraren borde underkänna när de inte tydligt har informerats om hur man 
får hantera andras texter. Formuleringen ”Nästan alla i klassen blev. Där skrev 
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hon plagiat på” visar att lärarnas bedömning snabbt blivit allmän kunskap. Genom 
hanteringen pekas såväl handlingen som de som utför handlingen ut. 

I nästa utdrag tar två studenter upp frågan om hur man avväger mängden refe-
renser till diskussion. Frågan avhandlas i ett handledningssamtal kring en bedömd 
uppgift och av det material som utdraget är en del av framgår tydligt att studenter-
na bedöms under processen. Studenternas instruktioner anvisar att de måste refe-
rera men de tycker att texten blir för referenstät. Mängden referenser framstår som 
förhandlingsbar men samtidigt beroende av kategorin plagiat.  

 

S3 – Om kolhydrater är en bra energikälla skall jag då? Det läser jag ju i tio 
böcker. Dessutom vet jag det redan.  

L – Nej men då behöver du ju inte. 

S4 – Det blir liksom svårt där 

 
Handledningssamtalen ger goda exempel på hur denna gymnasielärare utför 

gränsdragningsarbete. Läraren drar gränser för vad denna övervakar och inte 
övervakar i bedömningen av examinationsuppgifter. I exemplet framgår att frågan 
om textlikhet placeras inom det pedagogiska fältet även när det är ett bedömnings-
tillfälle och frågan om vilseledande skulle kunna vara aktuell. I exemplet omvand-
las en svårighet rörande hur man återger fakta till regler för hur man hanterar 
andras texter. Läraren säger att referens inte behövs just i det konkreta fallet. Den 

diskussion som följer efter utdraget visar hur lärarens egna kunskaper om vad som 
kan betraktas som allmän kunskap och som plagiat måste tas i bruk när den utma-
nas genom studenternas meningsskapande. I utdraget förekommer inte kategorin 
fusk och inte heller i det sammanhang då inspelningen har skett. Den i situationen 
närvarande forskaren refererar till en generell regel som säger att man inte behöver 
hänvisa till det som kan räknas som allmänkunskap. Reglerna för skrivande förtyd-

ligas. Vissa former av textlikhet kategoriseras som allmänkunskap istället för plagi-
at.  
Det finns fler exempel på gränsdragningsarbete i materialet. Genom att läraren 
inte accepterar en intellektuell arbetsdelning som innebär att forskaren tillerkänns 
kognitiv auktoritet över akademiskt skrivande, så drar läraren upp en gräns. Lära-
ren försöker ringa in uppgiften som en uppgift för en lärare som arbetar med 

handledning genom att hänvisa till en annan generell regel som säger att vad som 
är allmänkunskap också beror på målgruppen. Det som tas i bruk för att avgränsa 
lärarens och andras ansvar är både generella regler och en praktiskt pedagogisk 
förståelse av studenternas problem i förhållande till genren - det område läraren 
upprättar en kognitiv länk till och därigenom kan göra en bedömning av.  

Lärarens agerande vid plagiering möjliggörs av en lagstiftning som inte föreskri-

ver att vilseledande måste anmälas. Det saknas en länk mellan professionen och 
arbetsuppgiften att hantera fusk till exempel genom att anmäla. Frågan komplice-
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ras emellertid av att det inte automatiskt går att sätta likhetstecken mellan vilsele-
dande och plagiering. De länkar som lärarna i illustrationerna upprätthåller är 

kopplade till arbetsuppgiften att handleda kring skrivregler (i det andra utdraget) 
och till uppgiften att bedöma och betygsätta (i det första utdraget). Det finns inga 
tydliga indikationer på att de aktuella lärarna kategoriserar plagiering som vilsele-
dande, men oavsett så ger det juridiska regelsystemet professionen autonomi att 
hantera även vilseledande i den pedagogiska praktiken. I början av 1900-talet skul-
le studenter kunna relegeras för ett sådant regelbrott eller få sänkta ordnings- och 

uppförandebetyg. Det var inte nödvändigt under den skollag som gällde när det 
empiriska materialet samlades in. Lärare i materialet kan utöva diskretion i me-
ningen att de självständigt kan hantera frågan om textlikhet. Företeelsen kan i 
bägge exemplen tas upp som ett pedagogiskt problem och placeras därmed i ett 
arbetsfält som kåren har full jurisdiktion över.  

Hur man ska hantera denna typ av problem iscensätts ytterligare som en fråga 

för den egna professionen genom att läraren dessutom tar upp frågor om textbe-
roende vid handledargruppens möten. Handledargruppens sätt att angripa det 
underliggande problemet pekar på att de ser brister i studenternas kunskap om 
och färdigheter i att hantera vissa ”akademiska” regler för skrivande. Textlikheter 
hanteras inte som moraliska övertramp. Kategorisering av plagiering som fusk 
förekommer inte heller i materialet. När handledargruppen tar upp frågan sker det 

främst som en fråga om hur man skall bedöma studenters skrivande. Vissa former 
av textlikhet kategoriseras som kvalitetsbrister. Lån bekymrar lärarna mindre än att 
eleverna tillfört för lite till de texter som har lånats. Lärare hanterar svårigheten 
genom att ständigt utvärdera och förändra kursmomentets upplägg. De utformar 
instruktioner som studenterna har tillgängliga när de arbetar. Under de tre år när 
materialet samlats utvärderas och revideras dessa instruktioner ständigt. Efter att 

ha tagit del av forskningsresultaten ändrar lärargruppen också introduktionen och 
pekar särskilt på att studenterna måste räkna med att få delvis olika, ibland motsat-
ta besked av olika handledare. De uppmuntrar studenter att skriva ner svårigheter i 
sina loggböcker och att ta upp dessa i samband med handledning. 

 

En entydigt lagreglerad eller diskretionär uppgift 
Det andra materialet kommer från en mejlväxling mellan ledning, personal och 
studenter kring ett inlämnat studentarbete. Bakgrunden är att några studenter 
lämnat in en inlämningsuppgift till bedömning. Uppgiften har bestått i att ta fram 
ett underlag till ett temaarbete som skall kunna presenteras i ett tänkt arbetslag. 

Upprinnelsen till mejlväxlingen är att en student som fått i uppgift att opponera på 
inlämningsuppgiften har synpunkter. Studenten skriver att den har funnit inslag i 
arbetet som den inte ”anser bör finnas på i ett arbete på denna akademiska nivå”. 
Uppenbart är att studenten anser att den inte skall behöva opponera på arbetet på 
grund av dessa brister. Läraren pressas av studenten att redogöra för varför den 
inte ingriper.  
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Eftersom det är ett arbetsmaterial för er som blivande lärare som man ska 
kunna använda när man kommer ut, så kan man ha citerade sidor med i ett 
sådant här arbete, då det ska vara en hjälp för läraren så att denne kan få en 
överblick över vad temat handlar om utan att själv behöva leta reda på allt 
material, men det ska självklart framgå att det är ett citat.  

 

Svaret visar att läraren uppfattar den inledande delen av inlämningsuppgiften så att 
den skall stimulera till läsning och att övriga delar som är hämtade bland annat 
från Wikipedia tjänar syftet att ge andra exempel på var sådana texter skall hämtas. 
Webbadresser finns men citattecken saknas. Mejlväxlingen handlar om vilket 
samband som skall råda mellan examinationsuppgiftens utformning och de krav 
man kan ställa på att uppgiften följer generella regler för vetenskapligt skrivande. 

Studenten argumenterar för att allt skrivande i examinationssammanhang skall 
följa regler för en vetenskaplig genre. Läraren upprättar en länk mellan sin rätt att 
avgöra hur genomförda examinationer ska bedömas, med hänvisning till att lära-
ren själv har konstruerat uppgiften och innehar kunskaper om vilken genre som 
uppgiften ska utföras som. Den genre som läraren talar om kan liknas vid ett 
arbetsmaterial. Arbetsmaterialet är avsett för gruppen och tänkt att kunna använ-

das i lärararbetet när man kommer ut på VFU eller börjar jobba som lärare. Lära-
ren hanterar uppgiften som om den är förankrad i en lärarpraktik snarare än i 
praktiker för akademiskt skrivande. Arbetsmaterialet är en övning på att dra fram 
underlag som ska hjälpa studenten att senare, i sin lärargärning, få en överblick 
över ett undervisningsområde. I juridisk mening tillhör arbetsmaterialet studenten. 
Det skall inte publiceras och om det skulle användas ute på en skola så är det 

främst kopieringsregler som skulle kunna ställa till problem. Genom att nämna 
citat glider läraren mot en annan genre, den vetenskapliga publikationen. Det finns 
emellertid inget här som tyder på att läraren i just denna situation ser skyldighet att 
anmäla studenter som plagierar som en aktualiserad arbetsuppgift. Genom att 
framhålla rätten att tolka syftet med bedömningsuppgiften reduceras frågan till att 
handla om sådant som lärare har jurisdiktion över. Att studenterna inte citerat 

korrekt hanteras som en brist, något som kan hanteras i den pedagogiska proces-
sen genom att opponenten ”frågar dem om deras avsikt”. Läraren vidmakthåller 
istället en länk till högskolelärarprofessionens rätt att utforma examinationer och 
genomföra examinationsbedömning. Högskoleläraren drar upp gränser runt sitt 
arbete som ett pedagogiskt arbete och som ger denne möjlighet att arbeta med 
pedagogisk diskretion vid bedömningen. 

Studenten som ska opponera vänder sig nu till chefen för utbildningen med sitt 
klagomål. Denne skriver till läraren och begär att fallet utreds. Läraren svarar att 
den har konsulterat en kollega som är expert på studenters skrivande och markerar 
därmed att det finns forskningsbaserad kunskap som kan ligga till grund för en 
professionell bedömning. Utifrån det ansvaret känner läraren sig stärkt i sin upp-
fattning.  Det finns ingen anledning att anmäla trots de saknade citattecknen. 
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Istället handlar det om brister som lämpar sig för diskussion i seminarieform. 
Chefen svarar med en tydligare markering att ärendet bör hanteras förvaltnings-

rättsligt.  
 

Varje misstanke om fusk ska anmälas till disciplinnämnden. Så mycket plagi-
at som arbetet innehåller så kan man inte göra annat än undra över hur stu-
denterna tänker och misstänka fusk. Det är jättebra att du diskuterar med 
AE, men om studenterna ska förstå allvaret i det hela, och för att vi i lärar-
utbildningen ska kunna jobba med forskningsanknytning och vetenskapligt 
tänkande, så får inte sånt här förekomma. 

 

Mejlväxlingen illustrerar att läraren och chefen har olika uppfattningar om huruvi-
da en bedömning av studentens handlingar är ett fält för diskretionärt arbete och i 
så fall inom vilket detta arbete skall utföras. Chefens framställning grundas enbart i 

länkar mellan läraren och skyldigheten att anmäla vilseledande och därmed reduce-
ras textlikhet till en fråga där svaret kan sökas i det juridiska fältets kunskapsbas. 
Länken till arbetsuppgiften att utforma och bedöma examinationsuppgifter vilken 
kan hanteras genom att svaret söks i det pedagogiska fältets kunskapsbas löses 
därmed upp. I det gränsdragningsarbete som utspelar sig upprättar chefen länkar 
från läraren till uppgiften att anmäla. Mängden överlappande text används för att 

stödja att det handlar om plagiat och för att man måste misstänka fusk. Hänvis-
ningen till studenternas sätt att tänka kring prov bör rimligen uppfattas som refe-
rerande till deras moral. Åsikter från en annan lärare viftas bort. Istället görs en 
koppling mellan studenternas tänkande och påföljd. Studenternas förmåga att se 
allvaret i sina handlingar görs till en fråga om anmälan och påföljd inte till en fråga 
om att lära sig skrivregler. Lärarens beskrivning av syftet med examinationen igno-

reras därmed. Istället underordnas den skriftliga uppgiften kravet att forskningsan-
knyta och tänka vetenskapligt som enligt chefen kräver att alla skriftliga uppgifter 
hanteras utifrån krav som hör hemma i vetenskapliga genrer. Den diskussion som 
förekommer om dessa genrers enhetlighet berörs inte av chefen. Inte heller görs 
det relevant att studenter i programutbildningar, till exempel en lärarutbildning 
måste kunna hantera många former av skrivande och examineras utifrån dessa. 

Argument från det juridiska fältet till exempel att det finns krav på att anmäla och 
att det handlar om fusk blandas med argument från det pedagogiska fältet att det 
är nödvändigt att ta plagiat på allvar om lärarutbildningen skall kunna arbeta med 
forskningsanknytning. 

Utdraget visar att chefen, till skillnad från läraren, uppfattar att läraren ska an-
mäla studenten. Chefen identifierar någon form av länk mellan läraren och arbets-

uppgiften att anmäla studenten för plagiering som begränsar professionens auto-
nomi och får konsekvenser för lärarens diskretion. Formuleringen ”varje misstan-
ke om fusk ska anmälas till disciplinnämnden” kan tas som ett tecken på att det är 
en länk till det juridiska fältet, här som en uppgift som regleras specifikt i högsko-
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lelagen. Det är rimligt att argumentera för en sådan tolkning även om högskolela-
gen (SFS 1993:100 10 kap) reglerar att anmälan skall göras till rektor och att lagen 

inte specificerar vilka handlingar som kan betraktas som försök till vilseledande. 
Chefen tycks också se det som sin uppgift att se till att lärare anmäler studenter 
när så bör göras. Chefen bortser från den länk som läraren upprättar till rätten att 
tolka arbetsuppgiftens natur och även till lärarens absoluta ansvar för bedömning 
och gör istället relevant att det finns ett förvaltningsrättsligt krav på läraren. Ett 
förvaltningsrättsligt krav får företräde före ett annat. Ett argument från professio-

nens kunskapsbas är det formella kravet på ett erkännande av textberoende över-
ordnas kunskaper om examinationsdesignen. 

Genom de två utdragen ställs två arbetsuppgifter mot varandra – att anmäla och 
att bedöma. Mejlväxlingen kan beskrivas som ett gränsdragningsarbete kring juris-
diktion över bedömning och anmälan. Chefen upprättar tydligt en länk mellan 
ledningsnivån och rätten att avgöra hur situationen skall hanteras. Läraren skall 

underordna sig ledningsnivån som har rätt, inte enbart att tolka lagen, utan också 
att bedöma om läraren bör uppfatta att det finns en grundad misstanke. Chefen 
försöker upprätta auktoritet över båda dessa områden. Läraren upprättar en tydlig 
länk mellan professionen och rätten att utforma examinationer och bedöma dessa. 
En högskolelärare skall utifrån lärarens resonemang kunna agera självständigt i 
förhållande till ledningen genom den autonomi lagstiftningen slår fast, nämligen 

att den enskilda läraren ska identifiera det som kallas ”grundad misstanke”. 
Gränsdragningsarbetet utspelas som en process där gränsen mellan olika grupper 
förd med argument såväl från det pedagogiska som från det juridiska fältet. I 
gränsdragningsarbetet söker såväl läraren som chefen stöd hos andra företrädare 
på arbetsplatsen Läraren vänder sig i ett mejl till sin närmaste chef som i sin tur 
skickar vidare frågan till en som bedöms som kunnig i frågor om disciplinärenden. 

Har läraren rätt att utöva diskretion utifrån pedagogiska grunder eller finns det en 
absolut moral när det gäller plagiering som gör all plagiering till fusk och som 
underordnar läraren under kravet att anmäla? I svarsmejlet tas det fasta på den 
juridiska innebörden av begreppet ”grundad misstanke”. Den juridiskt sakkunnige 
framhåller att läraren måste göra en egen bedömning av om det finns grundad 
misstanke om fusk. Kommer läraren fram till att det finns grundad misstanke så är 

läraren skyldig att anmäla. En kognitiv länk upprättas till arbetsuppgifter inom det 
pedagogiska fältet men med stöd av argument från det juridiska fältet. Chefen kan 
inte beordra läraren att anmäla men om chefen själv menar att det finns en grun-
dad misstanke då övergår kravet att anmäla till chefen. Det blir chefen som har att 
göra en anmälan. Ytterligare en form av länk till det juridiska fältets regler för 
skyldighet att anmäla upprättas av den sakkunnige. 

 

Vilseledande och jurisdiktion  
Den första frågan som artikeln försöker belysa är hur mening skapas kring ansva-
ret för att ge studenter möjligheter att tillägna sig grundläggande kunskaper och 
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färdigheter och skyldigheten att anmäla studenter för fusk? I illustrationerna har 
detta beskrivits som att länkar upprättas mellan dessa arbetsuppgifter och enskilda 

aktörer. Länkarna möjliggör för gymnasieläraren att hantera plagiat i den pedago-
giska praktiken. Exemplen visar samtidigt att högskolelärare kan dras in i demarka-
tionsstrider som rör kontrollen över arbetsuppgiften att bedöma studenters texter. 
Gränsdragningsarbete handlar inte enbart om att professioner och professionsfö-
reträdare vill tillskansa sig rätten till en arbetsuppgift utan också om att de vill 
avhända sig arbetsuppgifter (Aili, 2002). I fortsättningen skall jag föra upp dessa 

frågor på en mer generell nivå. Abbott (1988) argumenterar för att jurisdiktion är 
något som utverkas på den legala, den publika och den lokala arenan. Det kan 
framställas som att professionen aktivt verkar för att upprätta respektive avlägsna 
länkar mellan professionen och olika arbetsuppgifter genom att hänvisa till profes-
sionens unika förutsättningar till exempel sin utbildning, sin kunskapsbas eller sina 
resultat. I exemplen ovan kan vi se att andra grupper bidrar till att länkar upprättas 

mellan individuella professionsutövare till exempel till att anmäla studenter, till att 
informera om regler men också avlägsnas genom att den exklusiva rätten till att 
bedöma studenter ifrågasätts. Professionella kan alltså utsättas för extern press 
något som jag i artikelns inledning formulerade som ett ökat intresse från olika 
grupper. Trycket kan komma från flera intressenter samtidigt. Raae (2008, s 61-66) 
använder uttrycket korspress (krydspres) för att beskriva ett sådant tryck anställda i 

dansk gymnasieskola som pressas att utföra olika uppgifter. Om man skall omsätta 
begreppet när det gäller den situation lärare hamnar i på grund av vilseledande 
måste det förstås som en press som uppstår genom många olika aktörers agerande 
i sakfrågan. Nedan kommer jag att ta upp hur lärarprofession kan pressas genom 
talet om ansvar för vilseledande. 
 

Lärare i korspress 
Lärarprofessionen pressas av politiker och systembyråkrati. Det finns en delad 
jurisdiktion över vilseledande. På lokal nivå har vi sett att det kan innebära direkta 
krav på en lärare att anmäla något. En demarkationsstrid utspelar sig. En förklar-

ing till att detta gränsdragningsarbete sker nu menar jag står att finna i en föränd-
rad syn på kontroll av professionella. Idésystem som till exempel ”New Public 
Management” har medfört ökade krav på olika verksamhetsdelar att kunna redo-
göra för hur olika uppdrag hanteras. Enligt Hood (1995) har denna utveckling lett 
till ett ökat intresse för att utkräva tjänstemannaansvar. Ett exempel inom området 
bedömning och examination är intresset för hur ansvar kan utkrävas såväl av 

utbildningsorganisationen som lärare och studenter. På det lokala planet markeras 
intresset framförallt genom policyarbete. Ett antal lärosäten skriver egna policyer 
(Carroll & Zetterling, 2009; Nilsson, Lönn-Svensson & Orlenius, 2009). I dessa 
regleras det lokala ansvaret för att anmäla studenter. Länkar mellan lärarprofessio-
nen och skyldigheter att förebygga och förhindra vilseledande upprättas också.  
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Landahl (2006) pekar på en särskild egenskap när det gäller lögnen (och inklude-
rar här fusk) som jag menar kan förklara intresset av att upprätta en tydligare länk 

mellan lärarprofessionen och arbetsuppgiften att hantera vilseledande. Lögnen 
ligger enligt hans argumentation ofta utanför seendet gränser som när tjugohund-
ratalets elever och studenter löser uppgifter självständigt i former där de inte över-
vakas (Eklöf, Nilsson & Svensson, 2009). Haines m.fl (1986) drar slutsatsen att 
endast 1,30 % av allt fusk upptäcks. Före 2000-talet anmäldes endast ett fåtal fall 
av vilseledande per år vid svenska lärosäten (Björklund och Wenestam, 1999). Det 

kan tyda på att fusk sker i skymundan men också att högskolelärare lokalt, som i 
mitt empiriska exempel, ser vilseledande som ett område där de kan utöva diskre-
tion. Ett skäl till att press sätts på lärare kan således vara att fusket behöver syn-
liggöras. Lärare men också andra verksamma inom utbildningsväsendet får ta 
ansvar för denna uppgift. En sådan förklaring ligger nära hur Foucault (1995) 
diskuterar bedömning och examination. Övervakning av studenter har en discipli-

nerande funktion. Studenter utsätts för en ständig, panoptikal inspektion från 
makten, i det här fallet läraren. Signalspaning och textmatchning låter den enskilde 
övervakas nästan utan att de som övervakar syns. Ljuset riktas mot vissa handling-
ar till exempel plagiering och otillåtet samarbete, mot vissa grupper till exempel 
studenter från andra kulturer som pekas ut som fuskare och lärare som pekas ut 
som släpphänta, och slutligen mot utbildningsinstitutionerna vars förmåga att 

upprätthålla kvaliteten i utbildningen ifrågasätts. Högskoleverkets rapporter och 
disciplinnämndsutslag får en synoptikal funktion (Mattiesen, 1997). ”Syndaren” 
visas upp till beskådan.  

Slutet av 1900-talet har inneburit ett skifte i teknik. Utbildningsväsendet har pe-
kats ut som ett av tre strategiska områden där insatser måste göras för att imple-
mentera teknik om Sverige skall lyckas i sin förvandling till ett modernt informa-

tionssamhälle och att denna förvandling skall komma alla till del (Regeringens 
proposition 1995/96:125). Tekniken har beskrivits som lärandets verktyg som det 
är angeläget att alla i skolan kan, vill och vågar använda (Regeringens skrivelse 
1997/98:176). En tydlig länk har upprättats mellan lärarkåren och uppgiften att 
utbilda användare av datorer och annan digital teknik och bli förtrogna med olika 
applikationer till exempel Internet. Rowe (2004) ger en dystopisk beskrivning av 

teknikanvändning i samband med bedömning och examination i nätbaserad ut-
bildning och menar att risken för fusk är stor. Lärare pressas att använda teknik 
men också att övervaka hur den används. I övervakningsarbetet framträder tekni-
ken som ett hjälpmedel (Purdy, (2009). Information om studenters nättrafik kan 
användas för att se om de har varit inne och läst andra studenters arbeten. Infor-
mation från filer kan användas för att se när ett dokument har skapats och när 

studenten har arbetat med det. Kårens autonomi när det gäller bedömning och 
examination utmanas på detta sätt genom att datorapplikationer får agentstatus.  

I forskning beskrivs examinationsfusk som endemiskt. Fusket påstås dessutom 
öka epidemiskt (Haines m.fl 1986, Blum, 2009). Därmed antas att fusk undergrä-
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ver kvaliteten i utbildningssystemet. Ett problem är att vi inte vet särskilt mycket 
om hur fusk påverkar lärarkårens ansvarstagande. Förhållandevis få studier har 

inriktats på lärarprofessionens jurisdiktion och diskretion. När frågan diskuteras 
dras olika gränser upp. McCabe (1993) tar upp lärares ovilja att anmäla och kopp-
lar den till det obehag en process medför men också till rädslan att undersökning-
en inte leder till att studenten fälls. Carroll (2002) vill befria lärare från en del av 
ansvaret men vill inte utan vidare föra över det till juridiska enheter. Istället före-
slår hon att särskilda experter, ”academic conduct officers” kan användas för att 

bedöma misstankar mot studenter. Nilsson, Lönn-Svensson och Orlenius (2008) 
argumenterar istället för att lärare skall ta ökat ansvar för att förbereda studenter. 
Det är uppenbart att forskare bidrar till att sätta ytterligare press på lärarprofessio-
nen som de dessutom ibland är en del av och utför en betydande del av sitt arbete 
inom.  

Mediebevakningen av fusk innebär att läraren publikt pressas. Genom medias 

bevakning av fusk skapas ett offentligt kvalitetsmått för värdering av lärosäten 
som kan antas ha en betydelse när utbildningsväsendet uppträder på en marknad. 
Om något lärosäte sticker ut med ett ökat antal anmälningar kan media peka ut 
lärosätet. I affärsvärlden beskrivs till exempel KTH som ett fusknäste där ökning-
en av antalet disciplinärenden är explosionsartad (Affärsvärlden, 2009). På motsva-
rande sätt beskrivs en plötslig ökning vid Högskolan i Borås (Westerlund, 2008) 

och Högskolan i Kristianstad medan (Göth, 2009) medan Södertörns Högskola 
(Jällhage, 2008) som har många anmälda beskrivs som handlingskraftiga. Frågan är 
komplicerad. Ökningen i antalet ärenden vid lärosätena kan lika väl bero på insat-
ser för att motverka fusk (se till exempel Carroll & Zetterling, 2009; Nilsson, 
Lönn-Svensson & Orlenius, 2008), men medial press kan tvinga såväl lärosäten 
som lärare att agera (Schneider, 1999). Mediebevakningen gäller i första hand 

högre utbildning. I artiklar om skolan görs kopplingar mellan lärarkårens vaksam-
het och vilja att ingripa och förekomsten av fusk (se till exempel Gatemark, 2001). 
I media hålls lärare ansvariga för arbetsuppgiften att förhindra fusk. Läsare får veta 
att blåögdhet bland lärare underlättar medan vaksamhet motverkar fusk och att 
underkännande leder till minskat fusk medan utskällningar inte har någon effekt. 

 

Lärare under juridisk press  
Det empiriska materialet visar hur förvaltningsrättsliga regler kan användas för att 
sätta press på lärare i högre utbildning att anmäla. I lärararbete har alltid ingått att 
hantera sanktioner mot elever. Tydligt framgår den rätten av 1649 års stadga (Hall, 

1921). Endast offentligen anställda, ordinarie lärare (även kantor och musiklärare) 
fick utdela straff. Grövre straff såsom spöslitning måste utdelas med rektors bifall 
och närvaro. Situationen liknar den som råder idag fast uppfattningar om vad som 
skall sanktioneras och hur det skall sanktioneras har förändrats. Den delade juris-
diktionen har bestått. En särskild disciplinstadga för svenska lärosäten har funnits 
sedan 1852 (SFS, 1852:20) och uppträdande vid examinationer har haft en särskild 
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punkt sedan 1958 (SFS, 1958:327). Den disciplinära förseelsen kallas att vilseleda 
och skall numera hanteras i enlighet med Högskoleförordningens 10 kapitel 

(1993:100). Förordningstexten får konsekvenser för lärare och studenter. Studen-
ter hålls ansvariga för hur de uppträder vid examinationer. Först och främst klar-
görs att de inte får vilseleda personal som försöker bedöma deras prestationer. 
Exakt vad detta kan innebära preciseras inte och blir därmed en fråga för ”profes-
sionell” bedömning inom två professionsområden, det pedagogiska och det juri-
diska. Det kan verka som att lärare i högre utbildning får en underordnad auto-

nomi i frågor om vilseledande. Lärare (personal) åläggs en skyldighet att anmäla 
varje grundad misstanke om vilseledande (Vogel, 2006). Rektor har en överordnad 
ställning men i Abbotts termer kan man prata om att juristprofessionen har en 
konsultativ roll genom lagmannens funktion. Dessutom finns det möjligheter för 
andra grupper på förvaltningsnivå att styra över utredningar samt för civilrättsliga 
instanser att överpröva disciplinnämndens beslut vid överklaganden.  

Det finns stora likheter mellan lägre och högre utbildning hantering av vilsele-
dande i ett historiskt perspektiv. Studenter som upptäcktes kunde stängas av från 
utbildningen (Nilsson, 2008). Det finns också skillnader. Sedan den nya gymnasie-
skolans tillkomst saknas författningsreglerade bestämmelser kring vilseledande. 
Eftersom gymnasieförordningen förväntas vara uttömmande när det gäller hur 
skolan får hantera disciplinproblem är det tveksamt om vilseledande skulle kunna 

leda till avstängning. Sådana disciplinära åtgärder får endast vidtas om beteendet 
kan antas inverka skadligt på andra elever (SFS 1992:364 6 kap 21-25 §). Detta kan 
vara en förklaring till att lärare i det empiriska materialet kan utöva diskretion och 
hanterar plagiering genom att underkänna prov. En jurist vid Skolverket (Skolver-
ket, 2003, personlig kommunikation) besvarade frågan hur skolor och lärare för-
väntas hantera fusk med att fusk måste betraktas som elevers reaktion på att de 

”utsatts för bedömningsformer där de inte kan göra sig själv rättvisa”. Kontrollen i 
ungdomsskolan inriktas utifrån ett sådant resonemang på lärares uppgift att finna 
bedömningsformer där studenten kan visa vad den kan inte på moralisk fostran 
genom bestraffning. Uppgiften att hantera vilseledande placeras under lärarens 
jurisdiktion genom att en länk skapas mellan professionen och uppgiften att ut-
forma bedömningsinstrument så att eleven får hjälp att redovisa sin kunskap. När 

det gäller grundskolan kompliceras frågan av att utbildningen är obligatorisk. Av-
stängning har kommit att uppfattas som att eleverna berövas sin rätt till utbildning. 

I förslaget till ny skollag (prop. 2009/10:265) förekommer formuleringar som 
direkt harmonierar med Högskoleförordningens bestämmelser. Studenter kommer 
att kunna stängas av under begränsad tid ”på grund av vilseledande vid bedöm-
ning av elevens kunskaper, störande eller hindrande av utbildningens bedrivande, 

kränkande behandling m.m.” (s. 327). Denna skrivning har inkluderats i den skol-
lag (SFS 2010:800) som har beslutats av riksdagen. Därmed skulle den ordning 
som fanns före gymnasieskolans reformering kring 1970 återställas och den tidiga-
re länken mellan gymnasielärare och bedömning förändras. Lärare får en under-
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ordnad autonomi i frågor som rör vilseledande men till skillnad från Högskoleför-
ordningen föreskriver Skollagen inte att gymnasielärare skall anmäla vilseledande. 

Regelsystemet för hantering av vilseledande förändras därmed och ersätts av en 
ordning där studenter i lägre utbildning skall hanteras av andra än läraren om de 
vilseleder. Jurisdiktionen ändras och kan innebära överföring av arbetsuppgifter 
från lärarkåren och den pedagogiska praktiken till administrationen och den för-
valtningsrättsliga praktiker. Denna tolkning är emellertid avhängig att det empiriskt 
går att belägga att lärare faktiskt anmäler studenter istället för att hantera dem 

genom handledning och betygsättning som i det empiriska exemplet. Den är också 
beroende av om lärare tar eller avhänder sig jurisdiktion över uppgiften att avgöra 
vad som är grundad misstanke. 

 

Lärare i press mellan pedagogiska och förvaltnings-
rättsliga lösningar 
Föregående avsnitt visar att det finns en betydande press på lärare att de skall 
agera när studenter eller elever försöker vilseleda. Den lagstiftning som länge har 

funnits kring vilseledande vid högre utbildning medför en skyldighet för lärare att 
anmäla om de anser att de har grundade misstankar om att studenten gjort ett 
sådant försök. Illustrationen från högre utbildning visar att enskilda lärare kan 
utöva betydande diskretion när de utför arbetsuppgiften bland annat genom att 
hävda tolkningsföreträde kring meningen med en examination. Den nya skollagen 
tycks medföra en möjlighet för gymnasieskolan att avstänga studenter som försö-

ker vilseleda men inte att lärare måste anmäla studenter som misstänks. Det är 
uppenbart från illustrationerna att lärare idag kan agera genom hur de bedömer 
elevarbeten och hur de förbereder eller genomför examinationer. Det som fram-
står som en brist på enhetligt agerande kan ha sina orsaker i den reglering av lärar-
kårens uppgifter som finns på övergripande nivå och det utrymme denna skapar 
för den enskilde läraren att göra professionella bedömningar. 

Kravet på professionellt ansvarstagande blir begripligt om man ser till studenters 
självdeklarerade fusk, till antagandet att få upptäcks och till att de som fuskar lär 
sig mindre. Frågan om ansvarstagande kompliceras emellertid om man betraktar 
hur gymnasielärare agerar. Agerandet sker i hög grad utifrån kunskaper från det 
pedagogiska fältet och utifrån lärares jurisdiktion över bedömning och examina-
tion. De innefattar att underkänna resultat som man uppfattar bygga på fusk och 

att träna studenter att ta upp svårigheter som till exempel rör källanvändning där 
en felaktig källanvändning åtminstone i högre utbildning skulle kunna klassas som 
vilseledande. Den press som jag har beskrivit illustrerar att det finns ett missnöje 
med hur lärare agerar. Pressen kan ses som ett uttryck för en önskan om discipli-
nering som inte är riktad enbart till studenter utan som också avser att skapa större 
kontroll över lärarnas verksamhet och hur de tar ansvar för sitt uppdrag. Det 

empiriska materialet illustrerar hur juridiska regler kan tvinga lärare i högre utbild-
ning att redogöra för varför de väljer att hantera misstankar om vilseledande i den 
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pedagogiska praktiken. Genom den nya gymnasieförordningen kan gymnasielärare 
också hållas ansvariga för sina handlingar. Genom denna kan handlingar som 

tidigare lett till pedagogiska insatser omdefinieras så att de istället skall hanteras 
genom anmälan.  

Kravet på att anmäla kan betraktas genom Hoods (1995) begrepp ”accountingi-
zation”. Det blir en del av en utveckling mot ett större intresse för hur man kan 
utkräva tjänstemannaansvar som Hood menar har dominerat slutet på 1900-talet. 
Jag har ovan talat om behovet av att övervaka och att synliggöra. Kvalitetskontroll 

genom fokus på fusk medför att krav ställs på professionella att hänskjuta vissa 
frågor till en förvaltningsrättslig instans vilket leder till att de synliggörs. Denna 
utveckling kan ses som ett tecken på bristande förtroende för lärarkåren, en brist 
som ligger helt i linje med hur Hood uppfattar utvecklingen kring professionellas 
ansvar.  

Kravet på att anmäla kan också betraktas utifrån marknadsutsättning och den 

konkurrens som idag finns mellan lärosäten och mellan skolor om kunder, perso-
nal, resurser och andra saker som är av godo. Det finns i en sådan situation ett 
värde för en utbildningsinstitution att kunna visa handlingskraft när det gäller en 
verksamhet som uppfattas som ett hot mot kvalitetssystemen. Policyer, insatser 
för att säkra examinationer mot fusk, tekniska kontrollsystem och en öppen redo-
visning av förhoppningsvis få fuskfall kan antas ha ett symboliskt värde på mark-

naden. Begränsningar av yrkeskårens autonomi genom lagförändringar liksom dess 
jurisdiktion genom att tvinga kåren att lämna över ärenden till systemnivåbyråkra-
tin kan ses som ett medel för att försäkra sig om att utbildningsinstitutionen kan 
tillgodogöra sig dessa värden.  

Artikeln inleddes med frågan om hur mening skapas kring två till synes motsatta 
uppdrag, nämligen skyldigheten att ge studenter möjligheter att tillägna sig grund-

läggande kunskaper och färdigheter och skyldigheten att upprätthålla utbildnings-
kvalitet genom att medverka till förvaltningsrättsliga lösningar? Frågan känns 
rimlig att ställa. Jag har tillfört frågan om press för att visa hur lärarkårens tidigare 
jurisdiktion över bedömning och examination utmanas. Jag väljer att tala om en 
utmaning för att visa att pressen kan komma från grupper som inte har några 
tvångsmedel att använda mot lärarkåren. Därför har jag skisserat en huvudsaklig 

press mellan pedagogiska och förvaltningsrättsliga krav. Det gör inte andra former 
av press mindre kännbara. Pressen utifrån kan uppfattas som en press på lärare att 
ta ansvar. Den kan innehålla krav på att vilseledande skall hanteras i den pedago-
giska verksamheten utifrån kunskaper från det pedagogiska fältet. Den kan också 
uppfattas som en press på lärarkåren att överlämna jurisdiktionen över vilseledan-
de till de delar av organisationen där man har den juridiskt reglerade rätten att 

varna eller avstänga studenter. Jag har försökt koppla denna utveckling till ett ökat 
intresse för kvalitet. En tänkbar konsekvens av denna utveckling är att delar av 
kårens kärnuppgifter flyttas över på andra. Lärare förlorar eller får en underordnad 
jurisdiktion. I extremfallet kan den tas över av dem som designar tekniska applika-
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tioner. Det innebär att ett frågetecken tillfogas en utveckling som medför att ett 
nätverk av kontrollinstrument (psykometriska tester, IUP, åtgärdsprogram, text-

jämförelsetjänster) vars innehåll bestäms av externa aktörer införs i utbildningsvä-
sendet. När det gäller vilseledande innebär det att ytterligare ett frågetecken tillfo-
gas antagandet att utbildningskvaliteten ökar genom att studenter avstängs från 
utbildning istället för genom förstärkta utbildningsinsatser. När lärare talar om att 
hantera fusk framtonar bilden av en arbetsuppgift som mycket väl kan hanteras i 
den pedagogiska praktiken. Studenterna i gymnasieexemplet visar att underkända 

uppgifter ger en tydlig signal till dem om vad de inte kan göra om de vill bli god-
kända. Vad som saknas är studier som följer upp vad som händer med studenter 
som varnas eller avstängs. Att lärarna utsätts från press från olika håll, ett kors-
tryck för att tala med Raae (2008) är uppenbart. Än kan de hantera kostrycket 
genom att delta i en kunskapsprocess som innebär att de vänder blicken mot en 
kunskapsbas som bidrar till att forma lärares ansvar för att hantera vilseledande 

som en pedagogisk uppgift. Vad en förändrad lagstiftning och ytterligare tryck på 
professionen medför är en angelägen uppgift att studera. Lika viktigt är att studera 
vad detta kan betyda för studenters möjligheter att lära. 
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Forskning i lärares vardag  

– lärares forskning i vardagen 
 

Camilla Forsberg 

 

”När ska man ha tid att forskningsanknyta inom  
yrket, vad det nu är meningen att man ska göra?”  

 

Är det viktigt att lärare i grundskolan och på gymnasiet har kunskap om 
vetenskap och forskning? Vad innebär det att ha forskningskompetens? 
Hur kan verksamma lärare använda vetenskap och forskning i det dagliga 
arbetet i skolan? Vem har ansvar för forskning i skolan?  

 
Frågorna om relationen mellan forskning och lärarprofession är många och har 
främst diskuterats när det gäller lärares utbildning. Diskussionerna handlar ofta om 
utbildningens innehåll och mera sällan om varför det är viktigt för lärare att ha 
kunskaper i och om forskning, vad lärare förväntas använda forskningen till i sin 
dagliga verksamhet, hur de förväntas göra det och inte minst vilka förutsättningar 

de får för att förhålla sig till forskning. Den här artikeln handlar om forskning i 
lärares vardag, varför forskning eller forskningsanknytning har satts upp på dag-
ordningen i lärarverksamhet, hur forskning behandlas på lärarutbildningen, hur 
lärarstudenter och lärare uppfattar forskning och hur lärare kan använda forskning 
i sin vardag. Men den handlar också om några av de hinder som idag finns för 
forskning i lärares vardag – och lärares forskning i vardagen – och om vad som 

bör göras framöver.  
De citat som förekommer med namn (Anna, Barbro, Cecilia, Denise och Ellen) 

i artikeln är hämtade från en Case-studie som jag gjorde våren 2008. I studien 
intervjuade jag fem aktiva ämneslärare i svenska om hur de hade uppfattat forsk-
ning under sin utbildning och hur de använde sig av forskning i sin egen lärarverk-
samhet efter avslutad utbildning.  

 

Högre krav på vetenskaplighet inom lärarutbildningen 
Tanken att kunskapssamhället är uppbyggt kring vetenskaplig kunskap (Stehr 
1994) och att högre utbildning spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen är en 

uppfattning som ofta tas för given. Forskning ses som en förutsättning för sam-
hällets tillväxt (Regeringsproposition 2008/09:50) och anses ge resultat som kan 
lösa olika typer av samhällsproblem (Harding 2002, Sörlin 2002, Lindblad m.fl. 
2004). Det finns dock kritik mot detta synsätt bland annat eftersom det rent ve-
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tenskapligt är svårt att mäta sambanden mellan forskning och samhällsutveckling 
(Harding 2002).  

Samhällsdebattens ökade fokus på vetenskap och forskning kan kopplas till en 
förändrad syn på kunskap och lärande. Faktakunskap förändras ofta snabbt och 
därmed blir förmågan att ta till sig och nyttja kunskap viktigare än själva kunska-
pen. Ett vetenskapligt förhållningssätt, att inte se kunskap som en gång för alla 
given och ett vetenskapligt arbetssätt med analys och reflektion utifrån olika per-
spektiv, blir viktiga färdigheter hos individerna i ett samhälle (Hameyer 2003). 

Detta gäller i hög grad för lärare eftersom deras utbildningsnivå anses ha stor 
betydelse för utbildningsnivån i samhället i stort (SOU 2008:109, Regeringspropo-
sition 2009/10:89).  

År 1977 blev den svenska lärarutbildningen en akademisk utbildning och den 
ingår sedan dess i högskole- och universitetsorganisationen. Förändringen innebar 
bland annat att det ställdes högre krav på att lärarutbildningen skulle baseras på 

vetenskap och tydligt anknytas till forskning (SFS 1992:1434). Kraven på veten-
skaplighet betonades ytterligare i den förändring av lärarutbildningen, En förnyad 

lärarutbildning, som genomfördes år 2000 (Regeringsproposition 1999/2000:135). 
Även i förslaget till förändring av lärarutbildningen 2008, En hållbar lärarutbildning 

(SOU 2008:109), och i regeringens proposition 2010 Bäst i klassen – en ny lärarut-

bildning (Regeringsproposition 2009/10:89) påpekas att den vetenskapliga grunden 

bör stärkas. 
Men vad innebär egentligen vetenskaplig grund och forskning i lärarutbildning-

en? Högskolelagens begrepp ”vetenskaplig grund” har fått delvis olika innehåll i 
olika genomgångar (Abrahamsson 1977, Björklund 1991, Carlström-Hagman 
2002, Wikhall 2002, Lundmark m.fl. 2006, Högskoleverket 2005 och 2008, Bergöö 
2009), men sammantaget har begreppet beskrivits utifrån tre olika inriktningar:  

 
• lärarinriktning 

• innehållsinriktning 

• individinriktning  

 

Även begreppet forskning kan uppfattas på olika sätt. I diskussioner är det därför 
viktigt att slå fast om man talar om forskning som process eller forskning som resultat av 
en sådan process eftersom detta får betydelse för hur man ser på möjligheterna att 
tillämpa forskning i lärararbetet.  

Vetenskaplig grund i lärarinriktning innebär att de lärare som undervisar på lärar-
utbildningen själva har forskningskompetens (professorer, lektorer, doktorander). 

Med vetenskaplig grund i innehållsinriktning menas att undervisningsmaterial och 
arbetssätt utgår från aktuell forskning (forskning som resultat) och vetenskaplig 
grund i studentinriktning innebär att lärarstudenter efter avslutad utbildning har 
utvecklat ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap och lärande (forskning som 
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process). Med vetenskapligt förhållningssätt menas: ”att kritiskt hantera informa-
tion och kunna forma den till kunskap, dvs. kunna förstå vad som är rimligt, lo-

giskt och sannolikt, kunna skilja mellan samband och orsak/verkan, kunna söka i 
databaser och själv inhämta information” (SOU 2008:109, s. 376). 

Som argument för den starka betoningen av vetenskaplig grund anges att denna 
grund gör det möjligt att generalisera resonemang, att den ger utrymme för mera 
sakliga ställningstaganden, att den behövs för att utveckla ett vetenskapligt förhåll-
ningssätt hos studenter (forskning som process) och att den dessutom är ett sätt 

sprida aktuell forskning (forskning som resultat). (Högskoleverket 2006). Forsk-
ningskompetensen hos lärare kan dessutom ses som en förutsättning för att de ska 
kunna vara aktiva samhällsmedborgare i allmänhet (Jarvis 2004, Högskoleverket 
2006), kunna följa med i forskningsdebatter (Jarvis 2004) och för att de ska kunna 
delta i skolans utvecklingsarbete (Högskoleverket 2005). Bakom kraven på lärares 
forskningskompetens finns också en önskan att fler aktiva lärare ska kompetens-

utveckla sig genom forskning (Regeringsproposition 1999/2000:135). 

 

Varför vetenskaplighet inom lärarutbildningen? 
Det ökade kravet på vetenskaplighet inom lärarutbildningen beror bland annat på 

den allmänna uppfattningen att samhällsutveckling på olika plan sker via forskning 
och tillämpning av dess resultat. Det ökade kravet kan också förklaras med för-
ändringar i lärares arbetssituation. Olika reformer under senare årtionden har lett 
till att inriktningen på lärares arbetsuppgifter har förändrats; från att ha utfört en 
mera fastlagd undervisning ska lärare nu själva uttolka och bedöma centrala direk-
tiv. Lärares främsta uppgift idag är att utveckla förmågor och kunskapskvaliteter 

hos elever utifrån den gällande värdegrunden. Hur de ska göra detta får de i stor 
utsträckning bestämma själva (Carlgren 2006). Lärare förväntas dessutom ta ett 
aktivt ansvar för skolutveckling (se kapitel 1).  

För lärare kan den starka betoningen på vetenskaplighet kopplas till förändring-
ar i styrdokument för skolans verksamhet, bland annat läroplaner. Den ökade 
decentraliseringen, från 1970-talet och framåt, har lett till att lärare idag har ett 

större inflytande över innehållet i skolämnena. Förutom genom tilldelning av 
resurser, styr kommuner och staten skolans verksamhet främst genom att ange 
mål som elever ska uppnå i olika skolår. Det är lärarnas uppgift att dels visa vad 
som är karakteristiskt för ett ämne, dels bestämma vad som är relevant stoff i 
undervisningen samt utifrån detta planera sin undervisning. Kritiken av detta syns 
i de planerade reformerna för grundskolan, Skola 2011, och för gymnasieskolan, 

Gy2011. Där skrivs ett tydligt innehåll fram i såväl ämnesplaner som kursplaner 
som ett sätt att öka likvärdigheten inom utbildningar. (Regeringsproposition 
2008/09:87, Regeringsproposition 2008/09:199) Den frihet som lärare har att 
själva bestämma kan påverkas dels av hur aktuellt ett visst innehåll är, dels utifrån 
olika intressen, såväl lärarens egna som andras, exempelvis det lokala näringslivet i 
en kommun. För att lärares bedömning av vad som är relevant stoff inom ett 
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ämne inte ska bli godtycklig krävs det att de har någon form att gemensam ut-
gångspunkt och kan hantera sin frihet, bland annat genom att kritiskt granska sina 

val. 
Att en professionsutbildning som lärarutbildningen vilar på vetenskaplig grund 

ses i dag som en förutsättning för dess akademiska standard (Högskoleverket 
2006). Den vetenskapliga grunden karakteriserar och skiljer ut akademiska yrkes-
utbildningar från andra typer av yrkesutbildningar och den påverkar även utveck-
lingen av en yrkesidentitet eftersom den kan höja statusen på yrket (Högskolever-

ket 2006, SOU 2008:109).  
Stödet för den vetenskapliga grunden, forskningen, på lärarutbildningar är stort 

hos ansvariga parter, Högskoleverket och högskolor. Det är en del av yrkeskun-
nandet som såväl arbetsgivare som elever kan förvänta sig att en lärare besitter. 
Forskningskompetensen ses som en förutsättning för att lärare ska kunna utföra 
ett gott arbete. (Högskoleverket 2006) Genom att lärare med sin forskningskom-

petens undervisar utifrån en vetenskaplig grund anses även skillnader mellan olika 
skolor och olika skolformer minska (Granlund 2009).  

I sammanhanget är det emellertid viktigt att uppmärksamma att kravet på forsk-
ning såväl inom lärarutbildning som i lärares dagliga verksamhet framför allt 
kommer från övergripande instanser som Högskoleverket, Skolverket, högskolor-
na själva och fackliga organisationer. Kravet på forskning i lärares vardag framförs 

inte lika tydligt i den allmänna debatten, vare sig av föräldrar och politiker, av 
lärare och rektorer eller ens av eleverna eller studenterna själva.  

Den starka fokuseringen på vetenskap inom akademiska utbildningar har även 
fått viss kritik, både vad gäller själva innehållet och hur detta skulle kunna hanteras 
såväl praktiskt som ekonomiskt om intentionerna följdes helt och hållet (Sörlin 
2002). Det riktas även kritik mot (över-)tron på att förändringar i utbildningssy-

stemet är tillräckliga för att förändra samhället (Hartman 1995). Lärares förändra-
de arbetssituation ställer inte bara krav på förändringar i lärares utbildning och 
deras sätt att arbeta. Det ställer även krav på skolors organisation och skolledning-
ens (forsknings-)kompetens.  

Många av de studenter som jag har mött som lärarutbildare har en vag uppfatt-
ning om vad vetenskaplig grund innebär. Vissa har även en direkt negativ inställ-

ning till forskning när det gäller hur den ska nyttjas av dem som lärare. Här berät-
tar lärarna från min case-studie om sina erfarenheter från studietiden: 

 

Jag diskuterade inte forskning med kursare. Vi hade några föreläsningar 
om forskning, men jag tror aldrig att vi riktigt förstod varför vi gick på 
dem. (Cecilia) 

Forskning har vi pratat om. Vi läste det men ingen förstod riktigt vad det 
handlade om. Det var ett vagt och luddigt begrepp och vi fick ingen för-
klaring under genomgångarna. Det skulle bara vara så. Inom utbildningen 
gäller det främst skriftliga arbeten, att man ska ha stöd för teorier. Det var 
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ofta ”det ska vara så” eller ”så här är det”. Förklaringarna saknades, frå-
gan varför fick man inte svar på. (Denise) 

Jag vet inte direkt i yrket, direkt i skolverksamheten, men det är tydligt 
när man skriver, det är mer konkret då. (Denise) 

 
Samma resultat rapporterar Högskoleverket i sin undersökning från 2006, men 
konstaterar också att lärarstudenter generellt sett dock verkar ha en positiv inställ-
ning till forskning i allmänhet. De har också lättare för att resonera kring forskning 

i allmänhet än forskning specifikt inom lärarutbildningen. Denna delade syn på 
forskning i samhället i stort och forskning inom lärarutbildning framkommer även 
i andra undersökningar (se exempelvis Hammarström-Lewenhagen 2004). 

Lärarna i min studie såg dock forskningskompetensen som en viktig del i sin 
egen utveckling: 

 

[Forskning behövs] för att förstå att det är viktigt att fortsätta, att det inte 
finns en färdig pedagogik. Få reda på vad som fungerar och inte fungerar 
och varför. Kritiskt tänkande, att inte bara svälja det man läser och hör; 
det ska finnas stöd för det man gör. (Cecilia)  

Jag tycker att det är fantastiskt roligt att undervisa, så jag skulle kanske 
inte vilja forska på heltid, men jag skulle definitivt kunna tänka mig att 
kombinera läraryrket med forskning. (Anna) 

 
De lyfte också fram elev- och samhällsperspektivet när de beskrev nyttan av 
forskning i sin vardagsverksamhet: 
 

Hur eleverna ska ta till sig kunskap och hur de ska lära för livet. (Anna)  

Att det blir mer likt mellan olika utbildningar om man bygger undervis-
ningen på samma grunder. Att det blir mer likt i elevgrupperna om man 
utgår från samma sak, en viss inriktning, när man tittar på klassen. 
(Barbro) 

Utveckling så att skolan och individen inte skall stagnera. Utveckling är 
viktigt för individen, skolan och verksamheten i stort, man kan jämföra 
med samhället runt omkring och världen som ju utvecklas ständigt. (El-
len) 

 
Men när det kommer till praxis har inte någon av de lärare som jag har intervjuat 
stiftat bekantskap med forskning i skolan: 
 

Jag har hört talas om att man från statens sida skulle satsa på att lärare ute 
i skolan skulle få forska men jag har inte hört något från skolan. (Anna) 
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Ingen från skolans ledning har sagt något om forskning i tjänsten. Det lå-
ter bekant men det är inget som vi har diskuterat.  (Cecilia) 

Jag sökte lärarutbildningen bland annat på grund av forskningsmöjlighe-
terna. Jag tror inte att jag har tänkt på det sedan dess, inte förrän nu när du 
frågar. (Denise) 

 
De genomgångar och översikter som finns om relationen mellan forskning och 
lärarprofession betonar i huvudsak lärarutbildningens innehåll och utformning. 
Vad lärarna ska använda sin forskningskompetens till efter utbildningen och hur 

de förväntas göra detta är inte lika tydligt. Kan lärare överhuvudtaget använda 
forskning i sin vardag? 
 

Hur kan lärare använda forskning i sin vardag? 
För att lärare i sin undervisning ska kunna utföra det som åläggs dem i olika styr-
dokument, bland annat läroplaner, bör de själva ha utvecklat ett vetenskapligt, 
kritiskt-analytiskt förhållningssätt (forskning som process). Det är en förutsättning 
för att de ska kunna utforma och utveckla sin undervisning så att eleverna har 
möjlighet att uppnå målen och för att de ska kunna bedöma om eleverna har upp-
nått dessa mål. I utformandet och utvecklandet av undervisningen blir lärares 

förmåga att bedöma material och arbetssätt (forskning som resultat) tillsammans 
med deras förmåga att utvärdera och reflektera över resultaten (forskning som 
process) en viktig del av deras yrkeskunnande. Inte minst är lärares forsknings-
kompetens viktig när de ska handleda och bedöma större arbeten. 

I det vetenskapliga förhållningssätt som lärare förväntas ha utvecklat under sin 
utbildning ingår dessutom att följa, bedöma och i viss mån värdera samhällsut-

vecklingen i allmänhet och skol- och ämnesutvecklingen i synnerhet (SFS 
1992:1434, Högskolan Kristianstad 2004).    

Från utbildningen har lärarna med sig sin kunskap om vetenskap och forskning 
(lärarinriktning), vilket bland annat innefattar ett kritiskt-analytiskt förhållningssätt, 
förmåga att se fenomen ur olika perspektiv och kunskap om ur man hittar, värde-
rar och nyttjar relevanta källor och resultat (forskning som process).  

 

Jag funderar efteråt. Om två klasser har fått samma uppgift och det har 
blivit olika resultat, då funderar man på varför det kan bli olika. (Barbro) 

 
Denna kunskap kan lärare använda för att välja material utifrån undervisningens 
syfte och välja bort sådana delar som inte stämmer med aktuell forskning, exem-
pelvis föråldrade metoder och inaktuella fakta i läromedel (innehållsinriktning, 
forskning som resultat).  
 



 122 

När läroböckerna tar upp gammalt innehåll, exempelvis i grammatik, 
skriver jag egna övningar. (Anna) 

 
I sin undervisning kan sedan läraren med hjälp av sitt urval påverka dels vad ele-
verna lär sig, dels hur eleverna lär sig detta genom att exempelvis konstruera upp-

gifter och föra diskussioner som främjar ett vetenskapligt förhållningssätt hos 
eleverna (studentinriktning). 
  

Forskandet i skolan där eleverna skriver av tycker inte jag är forskning. 
Eleverna ska själva ställa frågor och fundera. De ska själva söka sig vida-
re, inte skriva av vad någon annan redan har gjort. (Ellen) 

 
Det är viktigt att påpeka att lärares forskningskompetens inte är given en gång för 
alla. Den är både ett verktyg för ett ständigt pågående lärande och en del av själva 
processen i detta lärande. Vissa delar av forskningskompetensen kan automatiseras 

och bli en integrerad och omedveten del av lärarnas tänkande när ett vetenskapligt 
förhållningssätt väl har utvecklats.  
 

Tankarna om det pedagogiska lärandet finns på något sätt med i undervis-
ning och planering, utan att vara uttalad. Man vet att forskningen finns 
där men man läser inte inför varje lektion. Man vet vad som är bra och 
har det med sig. (Anna) 

Det är svårt att veta vad som är forskning och vad som är människosyn; 
man utvecklas under utbildningen. (Barbro) 

 

Medan nya forskningsresultat och metoder behöver granskas och analyseras kon-
tinuerligt. 
 

Man jobbar mer eller mindre medvetet. Arbetssättet har funnits med un-
der utbildningen – det tänkesätt man har när man planerar. Jag tänker mer 
medvetet på det främst när jag planerar större avsnitt (…). Men sen vid 
enstaka lektioner är man mer spontan inom det som man har planerat; 
man har tankarna i bakgrunden. (Barbro) 

 
Men om nu både samhället och lärarna själva efterfrågar forskningskompetens och 
forskning i lärares vardag, vad är det då som hindrar att intentionerna realiseras? 
 

Vad hindrar forskningen i lärares vardag? 
Problemen med bristande forskning i skolan hänförs ofta till enskilda lärares ar-
betssätt och kunskapsnivå. Den starka betoningen på forskning inom lärarutbild-
ningar och lärarstudenters forskningskompetens är ett exempel på hur man försö-
ker förändra situationen genom att höja utbildningsnivån hos enskilda individer. 
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Men det finns även andra förklaringar till att forskning i lärares vardag inte får det 
utrymme som ansvariga instanser – och även lärare själva – önskar:  
• Synen på vetenskap och forskning: Forskning är något diffust. 

• Synen på forskningens användbarhet och nytta: Forskning är inte viktigast.  

• Forskning som en ytterligare uppgift: Forskning tar tid. 

Men det kan också vara viktigt att se på: 
• Synen på lärare och lärarprofessionen: Lärare ses som objekt. 

• Skolledningens roll och ansvar: Skolledningen prioriterar inte forskning. 

• Vem som ska informera och informeras om forskning – och varför: Det är 

svårt att få information om forskning. 

Forskning är något diffust. Svårigheter att få syn på forskningen inom lärarutbildning 
och i lärares vardag kan bero på att det inte råder någon klar uppfattning om vad 
begreppet ”forskning” och andra närbesläktade begrepp står för. I Högskolever-
kets rapport från 2006 anges att begreppen ”forskningsanknytning”, ”vetenskaplig 

grund” och ”vetenskaplig förankring” används synonymt. Begreppet ”forsknings-
anknytning” har sedan början av 2000-talet kommit att få en alltmer bokstavlig 
betydelse som utgår från begreppets yta. På frågan om vad begreppet betyder 
svarar lärare i mina intervjuer: 
 

Precis som det låter; man tar reda på något, kollar vad forskningen har att 
säga i olika studier. (Denise) 

Att man ska kunna koppla det man skriver, knyta an, till vad andra forska-
re har tagit fram. (Cecilia) 

 
Just denna bokstavliga tolkning som begränsar begreppets täckningsområde har 
ifrågasatts (se bl.a. Carlström-Hagman 2002) och lett till att Högskoleverket i sin 

utvärdering från 2008 avråder från användningen av just begreppet ”forskningsan-
knytning”. Istället för ”forskningsanknytning” lyfter Högskoleverket fram begrepp 
som användes redan i propositionen från 2000, En förnyad lärarutbildning: ”veten-
skaplig bas” eller ”vetenskaplig förankring” (Regeringsproposition 
1999/2000:135). I utvärderingen av lärarutbildningen från 2008 används genom-
gående begreppet ”forskningsbasering” (Högskoleverket 2008). 

Forskning är inte viktigast. Resultat från en utvärdering av lärarutbildning 2004-
2007 (Högskolan Kristianstad 2008) visar att majoriteten av de tillfrågade studen-
terna anser att de har utvecklat ett kritiskt förhållningssätt och att de är förtrogna 
med hur de ska ta del av forskningsresultat. Få av dem är emellertid intresserade 
att själva bedriva forskning i framtiden, vilket kan bero på att endast ett mindre 
antal studenter anser att de har fått tillräckligt med information kring möjligheter-

na att bedriva forskarstudier efter lärarutbildningen.  
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Många lärarstudenter säger att de i första hand vill att innehållet i deras utbild-
ning ska relateras till deras framtida yrke; forskning anses mindre viktigt.  

 

Det jag saknar från min utbildning är diskussioner om vad man gör om 
det inte fungerar och direkta kopplingar till hur det ser ut i verkligheten. 
Ämneskunskaper är viktiga, de är grunden, men det behövs mer. Det är 
mycket annat som spelar in och som påverkar undervisningen – skolan i 
sig, kollegor, det arbetslag man hamnar i. (Ellen) 

 

Detta visar på en tydlig kontrast gentemot sjuksköterskeutbildningen, där studen-
terna istället anser att just forskning och dess resultat är grunden för att de ska 
kunna arbeta professionellt. Förklaringen till detta kan man bland annat finna i 
utbildningstradition, i utbildningarnas olika relationer till direkta forskningsämnen, 
där lärarutbildningen ibland anses ha en oklar ämnesidentitet, och i högskolelärar-
nas olika uppfattning om forskningens roll i utbildningen. (Högskoleverket 2006) 

En annan faktor som kan påverka synen på forskning är skillnader i hur och av 
vem forskning utförs i verksamheten. Det är till exempel vanligare att sjuksköters-
kor med forskarutbildning bedriver forskning tillsammans med annan personal i 
den aktuella verksamheten, än att lärare gör detta i skolans verksamhet (Alexan-
dersson 2006). Praxisnära forskning skulle kunna vara ett sätt för lärare att få syn 
på forskningen i sin vardag; sådan forskning bedrivs ute i en verksamhet eller utgår 

från lärares erfarenheter av en viss verksamhet. Den praxisnära forskningen kan 
ses som ett samspel dels mellan grundforskning och tillämpad forskning, dels 
mellan kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling, och luckrar på så sätt upp 
några av de gränser som tidigare dragits mellan olika typer av forskning. (Carlgren 
2006) Att lyfta fram forskning som bedrivs i lärarverksamheten istället för forsk-
ning om läraryrket skulle också kunna vara en anpassning efter lärares – och lärar-

studenters – önskemål om mer användbar forskning.  
Undersökningar visar att användningen av forskningsresultat ökar om de passar 

in i ett system som redan finns i samhället (Jarvis 2004). Men det finns också risker 
med forskning som ligger nära en verksamhet; lärande som kopplas till egna erfa-
renheter kan bromsa utvecklingen genom att det inte leder till något nytt lärande. 
Nylärande stärks istället av att man försöker se fenomen utifrån olika perspektiv 

och söker sig fram till en förståelse på djupet. (Berg & Scherp 2003) Detta senare 
sätt kan ses som en del av forskningskompetensen, som alltså förutsätter att lärare 
tar till sig och bearbetar reaktioner från omvärlden utanför skolan. 

Forskning tar tid. Lärare och lärarstudenter som har tillfrågats i olika undersök-
ningar ser ofta forskning som en ytterligare arbetsuppgift som tar tid från andra 
uppgifter: 

 

När ska man ha tid att forskningsanknyta inom yrket, vad det nu är me-
ningen att man ska göra? (Denise) 
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Åsikten att utvecklingsarbete, där bland annat forskning både som process och 
resultat ingår, tar tid från lärares andra arbetsuppgifter är vanlig, men utvecklings-

arbetet i sig kan leda fram till att lärararbetet blir mera effektivt på sikt (Hameyer 
2003) och därmed blir utvecklingsarbetet i förlängningen tidsbesparande. 
 

Ytterligare hinder 
Lärare ses som objekt. Ett hinder för tillämpning av forskning i lärares vardag är att 
lärare länge har setts som objekt i forskningen med en otydlig yrkesidentitet. Un-
der första halvan av 1900-talet fanns det lärare som aktivt deltog i forskning inom 
skolan men utvecklingen av skolforskning delades i olika riktningar vilket ledde till 
att avståndet mellan forskningen och lärares vardagsverksamhet ökade. Forskning-
en om skolan inriktades på frågor som gällde centrala beslut om organisation och 

innehåll i utbildningssystemet medan utvecklingen av lärarverksamheten skulle 
hanteras med nya former av fortbildning. Lärarna förväntades inte själva vara 
aktiva i forskningsprocessen, men det var deras uppgift att omsätta forskningsre-
sultat i sin verksamhet. (Carlgren 2006) 
 

Jag skulle önska att jag hade kunnat använda mer dialogiska klassrum när 
jag jobbade, men det fanns inte möjlighet till det. (Anna) 

 
Idag ses lärare åter mer som subjekt och förväntas utveckla egna, lokala, lösningar, 

vilket ställer krav på deras professionsutveckling. En professionell yrkesgrupp 
bygger sin identitet på en kunskapsbas som erkänns både av personer som ingår i 
yrkesgruppen och av personer som finns utanför. Detta gäller inte för lärarkåren. 
Lärarnas kunskap är starkare kopplad till person, vilket gör att det blir svårt att 
utveckla en kollektiv kunskap. Det innebär att lärare som grupp har svårare för att 
vara aktiva i skolutvecklingen. (Carlgren 2006)  

Skolledningen prioriterar inte forskning. Den nya inriktningen på lärares arbete, med 
ett större utvecklingsansvar och tolkning av beslut och föreskrifter, ställer även 
krav på den organisation där lärarna förväntas utföra sitt arbete och därmed beto-
nas skolledningens roll alltmer (Carlgren 2006). Rektorers sätt att leda skolans 
arbete blir en viktig förutsättning för forskning i lärares vardag.  

 

Jag har inte hört något från ledningen. Jag vet inte om det är en slump att 
ledningen inte har talat om det eller om det visar hur de ser på detta. 
(Barbro) 

 

Skolledningens betydelse lyfts bland annat fram i Skolverkets läroplaner. Det gäller 
bland annat ansvar för lärares kompetensutveckling och samverkan med universi-
tet och högskolor (Lpo 94, Lpf 94). Även i europeisk skolutveckling betonas skol-
ledningens roll. Det konstateras att utvecklingsarbete i skolan ofta startas av enga-
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gerade lärare som får stöd av rektor (Hameyer 2003). Skolledningen förväntas inte 
bara bistå med att skapa resurser i form av tid och ekonomi, utan de förväntas 

också delta aktivt i diskussioner om utveckling och forskning. 
 

Jag skulle vilja ha mer styrda diskussioner där man tydliggjorde varför vi 
gör olika saker och hur det är tänkt att det ska bli efteråt. Det skulle skapa 
utveckling för skolan. (Ellen) 

 
Det ökade kravet på lärare att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och att 
utveckla och behålla en aktiv forskningskompetens är en långsiktig process. Att 
underhålla en aktiv forskningskompetens kräver tid, bland annat för att lärarna ska 
kunna informera sig om relevant forskning och få möjlighet att reflektera över och 

utvärdera sin undervisning. Enstaka studiedagar och korta kurser har endast en 
liten, om ens någon, betydelse för att förändra lärares handlingar och tankar. Istäl-
let bör skolor satsa på mera långsiktiga utbildningar inom områden som exempel-
vis nätverks- och utvärderingsarbete för såväl lärare som skolledning. I det långsik-
tiga utvecklingsarbetet är även professionell återkoppling viktig. (Hameyer 2003)  

I arbetet med att upprätthålla lärarnas forskningskompetens har skolledningen 

ett ansvar för att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö som skapar engagemang i 
kollegiet (se kapitel 2) och som inbjuder till diskussioner om skolutveckling och 
forskning mellan kollegor.  

 

Det börjar när man kommer ut. Alla nyblivna lärare skulle ha en mentor. 
För mig fungerade mitt arbetslag som mentorer. Vi hade dagliga diskus-
sioner om vad som hade hänt, hur man gjorde och hur man kunde ha 
gjort. (Ellen) 

 
Men inte bara skolledningens faktiska agerande är av betydelse, även lärares upp-
fattning av rektorers roll är viktig (Grosin 2003), liksom lärares uppfattning om sin 
egen roll. 

 

Vi har inte diskuterat det [forskningsanknytning] på skolan. Det är väl 
andra som sköter det. (Cecilia) 

 

Det är svårt att få information om forskning. Ansvaret för att informera sig om ny och 
relevant forskning (forskning som resultat) finns ofta hos enskilda lärare, och 
många lärare säger att de inte vet var de kan hitta sådan forskning (Hammarström-
Lewenhagen 2004). Det behövs mer information om forskning till olika instanser 
som har ansvar för skolans verksamhet (Isaksson 2003) och en mera aktiv allmän 

debatt för att påverka den verksamhet som sker i skolorna. Forskningsresultat som 
sprids i mer populärvetenskapliga texter har lättare för att nå en bredare allmänhet 
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och kan på så sätt påverka politiker via den så kallade allmänna opinionen (Jarvis 
2004). Allmänna diskussioner om relevant forskning med bland annat föräldrar 

och politiker skulle kunna vara ett stöd för skolans inre utveckling som lärare 
förväntas utföra. 

Skolan ska samverka med olika instanser i samhället, bland annat universitet och 
högskolor, i syfte att skapa bättre kvalitet i utbildningen (Lpf 94). 

 

Vi har haft genomgång om forskningsarbete och olika metoder. Jag hade 
tankar på att kontakta någon på högskolan som hade kunnat komma och 
föreläsa men det blev inte av. (Ellen) 

 
Högskolor har krav på sig att informera om sin forskning så att resultaten kommer 

till nytta. I diskussioner betonas att viktiga förutsättningar för skolutveckling är att 
forskningsresultat synliggörs och att forskare är mer aktiva i spridandet av kun-
skap. Man kan också vända på perspektivet och hävda att skolutveckling är en 
förutsättning för samhällsutveckling (Isaksson 2003). 

Forskningen i lärares vardag skulle troligen gynnas av om det fanns tydligare ka-
naler och forum där lärare, och andra intresserade både inom och utanför skolans 

verksamhet, kunde hitta, ta till sig och diskutera forskning, exempelvis seminarier 
för lärare om ny forskning på landets högskolor. Det skulle gynna såväl skolans 
verksamhet som högskolornas ökade krav på att sprida sin forskning och det 
skulle dessutom vara en möjlighet för lärare att underhålla sin forskningskompe-
tens.  

 

Forskning i lärares framtida vardag  
När man diskuterar forskningens roll på lärarutbildningen får man inte glömma 
bort att också diskutera syftet med forskning. Ska lärares forskningskompetens 
vara ett mål som lärarstudenter förväntas uppnå under sin utbildning eller ska 

lärares kunskaper om forskning – både som resultat och process – ses som ett 
medel att öka utbildningsnivån hos elever och i förlängningen bidra till samhälls-
utveckling i stort? För att förändra den situation som råder idag, och som länge 
har kritiserats, är det viktigt att man inte så ensidigt som hittills fokuserar enskilda 
individers – lärares – kompetens, utan också börjar se forskning i ett större sam-
manhang, både inom skolans egen organisation och i samhället i stort. Det är 

också viktigt att man ser lärares forskningskompetens som en pågående process 
och inte som resultatet av en avslutad utbildning. 

Mycket kraft har lagts på att förändra lärarutbildningens organisation och inne-
håll, men för att vetenskapligheten ska få utrymme i den dagliga lärarverksamheten 
krävs även en satsning på skolans ledare och skolverksamhetens organisation. På 
skolor där lärare är delaktiga i en aktiv forskningsdebatt, där skolledningen ger 

utrymme för sådana diskussioner både tidsmässigt och genom en stimulerande 
arbetsmiljö och där ansvariga instanser ger organisatoriskt och ekonomiskt ut-
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rymme för sådan verksamhet borde möjligheterna för lärarna att använda och 
utveckla sin forskningskompetens öka. 
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Skolan av idag 

-offentlig resurs och konkurrens-

utsatt marknadsaktör 

Stefan Andersson 

..elevdrivet med fokus på kreativitet, entreprenörskap och lustfyllt lärande. 
Självklart förankrat i omvärlden, med passionerade lärare och en kunnig Ad-
visory Board. Resan från från åk 9 till högskola eller arbetsliv ska vara rolig, 
lärorik, spännande, oväntad och utmanande. – Det är hur kul som helst att 
utvecklas! […] de tre bästa åren i ditt liv. Välkommen! 

(Hämtat från marknadsföringsmaterial för en kommunal gymnasieskola) 

För att kunna belysa kvalitetsaspekter, tydliggöra framgångsfaktorer och 
skapa verktyg för ständiga förbättringar i våra förskolor och skolor har vi ta-
git fram ett företagsgemensamt utvecklingsinstrument med syfte att påverka 
den lokala förskole- och skolutvecklingen. Vi prioriterar fyra områden vilka 
vi ser som nycklar till god kvalitet: Styrning, verksamhetsutveckling, organi-
sation och information. 

(Hämtat från hemsida för ett företag som driver fristående förskolor och skolor) 

 
Texterna ovan är hämtade via de kommunala hemsidorna för utbildning i en mel-
lansvensk kommun. De ska här ses som exempel på hur svenska skolor kan mark-
nadsföra sig idag. Men varför måste skolor marknadsföra sig och vad är det egent-
ligen man marknadsför? Dessa frågor utgör grunden för denna artikel om dagens 
svenska skola. I nedanstående text kommer jag att argumentera för varför jag 

menar att svaret på frågorna måste bli följande: Det första skälet är att skolorna 
konkurrerar om eleverna, det andra skälet är att skolorna konkurrerar om de eko-
nomiska resurserna som på statlig och kommunal nivå finns tillgängliga för barn- 
och ungdomsskolan, det tredje skälet är att skolorna konkurrerar om den profes-
sionella legitimiteten. De flesta av oss är vana vid att betrakta skolan som en till-
gänglig och offentlig resurs där våra barn erbjuds en likvärdig utbildning och fost-

ran oavsett var den lokala skolan är belägen. De flesta av oss är också vana vid att 
man går i den skola vars upptagningsområde man bor inom. I den följande texten 
ska vi försöka finna rimliga förklaringar till de förändringar som skett inom sko-
lans värld – från en offentlig resurs till en konkurrensutsatt marknadsaktör – och vad detta 
innebär för den lokala skolans verksamhet. 
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En offentligt finansierad professionell verksamhet 
När vi talar om ”Den svenska skolan” kan vi göra det på två sätt. Det ena sättet är 
att vi pratar om skolan i dess faktiska fysiska form; byggnaderna, personalen, ele-
verna och allt som hör därtill. Vi pratar om skolan i vårt kvarter, vår stadsdel eller 
by. Det andra sättet är att vi pratar om skolan som en samhällsinstitution, det vill säga 
synonymt med och som en del av utbildningsväsendet. När vi pratar och diskute-

rar skolan i den första betydelsen, som en konkret skola, finns det givetvis många, 
mer eller mindre välgrundade, kunskaper om hur skolan leds, vilka lärare som 
finns där, vilka problem skolan har och hur vi upplever att den tar hand om våra 
barn som är elever där. Utgångspunkten för diskussioner om den andra betydelsen 
är skolans uppdrag att utbilda eleverna på ett sätt som vi finner rimligt och som 
ligger i linje med de behov som finns i samhället samt att detta sker på ett sätt som 

vi uppfattar som normalt (Giles & Hargreaves, 2006); undervisningen bedrivs 
utifrån definierade klasser, nivåer och ämnen, den leds av en specifikt utbildad 
lärare som har till uppgift att både lära ut och att kontrollera elevernas kunskaper. 
Förenande för båda sätten är att vi utgår ifrån att skolan ska genomföra sitt upp-
drag på ett bra sätt och att vi som föräldrar och samhällsmedborgare ska kunna 
konstatera att våra barn får en god utbildning i en fungerande verksamhet. Vi 

förväntar oss helt enkelt det som vi idag tar för givet. Man går i skolan för att lära 
sig saker man behöver som vuxen (läsa, skriva, räkna, grundläggande kunskaper i 
samhälle och natur, språk och andra nyttigheter).  

Skolan i vårt kvarter är i mångt och mycket sig lik och de flesta vuxna känner 
igen sin egen skolmiljö när vi följer med våra barn dit. Skolans elever är indelade i 
åldersgrupper och klasskamraterna följs åt under åtminstone några år. Undervis-

ningen leds av en eller flera lärare i definierade skolutrymmen varav de flesta be-
nämns klassrum. Skoldagen är i de flesta fall ordnad i lektioner enligt ett på för-
hand bestämt schema där innehållet uttrycks i de etablerade skolämnena. Skolans 
arbete leds av en rektor som i de flesta fall rekryterats bland de inom kommunen 
verksamma lärarna – eventuellt har han eller, vilket blir allt vanligare, hon haft sin 
lärartjänst vid samma skola som rektorstjänsten finns (Ekholm, Blossing, Kåräng, 

Lindvall & Scherp, 2000). Det är givetvis inte så att skolan är oförändrad, att lärar-
nas uppdrag och arbetsuppgifter är samma som för 50 år sedan eller att en rektor 
av idag arbetar med samma saker som på 1930-talet. Under de senaste decennierna 
har läroplanerna och därmed lärarnas och rektorernas uppdrag förändrats. Skolan 
har kommunaliserats och arbetstider och anställningsvillkor förändrats (Brynolf, 
Carlström, Svensson & Wersäll, 2007, Andersson & Carlström, 2005; Kapitel 4 i 

denna antologi) men också elevernas ställning har förändrats (Lofors-Nyblom 
2009). Men trots dessa förändringar så känner vi igen skolan som fysisk form, 
organisation och undervisningsmiljö. 

Skolan som samhällsinstitution kan vid en hastig anblick förefalla oförändrad 
även om vi samtidigt måste konstatera att de uppdrag som skolan har i vårt sam-
hälle har förändrats genom åren när det gäller de pedagogiska och kunskapsmässi-
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ga målen. Läroplanerna har förändrats vid flera tillfällen och dessa förändringar 
har gjorts med utgångspunkt från samhällets förändrade utbildningsmål, pedago-

giska nyorienteringar, skolans förändrade roll som en grundläggande utbildande 
och bedömande (betygssättande) samhällsfunktion (se Kapitel 6).  

Utifrån den här tecknade bilden är skolan i kvarteret en samhälleligt reglerad och 
finansierad del av skolan som samhällsinstitution. Skolor beskrivs traditionellt, till 
exempel utifrån Mintzbergs (1983) organisatoriska konfigurationer, som ett exem-
pel på professionell organisation, vilket betyder att organisationen arbetar utifrån 

en expertkompetens (lärarna) i relation till dess klienter (elever och föräldrar). 
Relationen mellan organisationen och dess klienter kan sägas vara en tillitsrelation; 
klienten förlitar sig på att organisationen tar hand om dennes behov på bästa möj-
liga sätt. Denna organisatoriska form gäller för en stor del av den offentligt finan-
sierade verksamheten som vi byggt inom ramen för välfärdssamhället. Experterna 
har både kunskap och förmåga att avgöra vad som är bäst för medborgarna. Ex-

perterna är helt enkelt de med relevanta professionella kunskaper och färdigheter.  
 

Effektiv konkurrensutsatt marknadsaktör 
Under 1900-talet byggde vi i Sverige upp en omfattande offentlig sektor som 

garanterade medborgarnas välfärd och samhällets utveckling. Vi skapade såväl 
sociala skyddsnät för individen som effektiva och kunniga organisationer för vård, 
utbildning och omsorg där expertis, regler och kontroll var honnörsord för att 
garantera en likvärdig god situation för alla i samhället. Alla medborgare skulle få 
samma möjligheter att utvecklas för att kunna bidra till samhällets framtid och 
välfärd. Den offentliga sektorn var en gemensam angelägenhet som via skatter 

skulle erbjuda bästa möjliga medborgarservice.  
På 1980-talet började dock en ny bild av den offentliga sektorn att framträda. 

Förvisso var den offentliga sektorn fortfarande en viktig del i välfärdsstatens upp-
byggnad och fortlevnad men den ansågs inte få kosta hur mycket som helst och 
uppfattningen att det måste kunna ställas krav på effektivitet även på det som är 
skattefinansierat började etableras. Även om den offentliga sektorn inte kan vara 

konkurrensutsatt eller vinstdrivande i vanlig mening så menade många att de skat-
tefinansierade verksamheterna skulle avkrävas en större kostnadsmedvetenhet. 
Dessa tankar fick allt större betydelse i Sverige i samband med att de offentliga 
finanserna försvagades och det höjdes röster för att göra besparingar i de offentli-
ga utgifterna, det vill säga att verksamheter inom den offentliga sektorn skulle ges 
sparbeting men med oförändrad verksamhets- och kvalitetsnivå.  

Debatten om den offentliga sektorns villkor och framtid pågick inom hela Eu-
ropa. Tydligast kom detta till uttryck i Storbritannien där Thatcher och hennes 
regering drev frågan om nedskärningar, konkurrens och privatisering. Detta fak-
tum kan ha bidragit till den spridda uppfattningen att de förändringar som ge-
nomdrevs i Sverige är kopplade till ett nyliberalt tänkande kring den ekonomiska 



 133 

styrningen av den offentliga sektorn med mål som effektivitet, konkurrens och 
privatisering. (Hasselbladh, Bejerot & Gustafsson, 2008).  

Det som kom ut av debatten om effektivitet och privatisering/konkurrens var 
kraven på ett nytt sätt att förvalta och utveckla offentlig sektor - New Public Ma-
nagement (NPM). Denna kan i viss utsträckning sägas vila på ett nyliberalt tän-
kande men dess kärnfrågor om individens valfrihet lämnades därhän och fokus 
sattes på de offentliga verksamheternas organisering och ekonomiska effektivitet 
(Ibid.). I Sverige kom detta främst till uttryck i beställar-utförar-modellen som 

infördes i många kommuner. Även om det inte fanns någon konkurrensutsatt 
marknad så skulle till exempel den enskilda skolan definieras som en budget- och 
resultatenhet där behovet av tjänster från andra enheter måste ställas i relation till 
kostnaderna för denna tjänst.  

Inom ramen för tankar och idéer som kan kopplas till NPM återfinner vi bland 
annat ”Balanserade styrkort” (Balanced Score Card, BSC) som ett verktyg för 

verksamhetsstyrning. BSC ger möjlighet att inte enbart styra utifrån ekonomiska 
dimensioner utan också utifrån mer ”mjuka värden” som till exempel nöjda och 
trygga elever, föräldrars förtroende för verksamheten, medarbetarnas motivation 
och arbetstillfredsställelse (Olve, Roy & Wetter, 1999). Därmed kan man som 
verksamhetsledare hävda en effektivitet mätt i ett summerat värde av resurser och 
resursförbrukning kopplat till verksamhetens framgång mätt i ”kundnytta”. Mål 

för effektivitetsförbättring kan ställas upp i önskade förändringar av nyckeltalen 
och framgången bekräftas i nya mätningar och nyckeltalsberäkningar. Problemet 
med BSC är att det inte alltid är självklart att finna definitioner och värden på de 
nyckeltal som behandlar mer kvalitativa dimensioner samtidigt som forskningen 
visar att dessa nyckeltal ofta kan vara felaktiga eller kräva verbala kvalificeringar 
för att kunna värderas och ligga till grund för fortsatt arbete inom en organisation 

(Kärreman & Rennstam, 2007). 
Andra verksamhetsstyrande och –utvecklande modeller som under de senaste 

åren överförts från industriella organisationer till offentliga är Total Quality Mana-
gement (TQM), Lean production och andra processorienterade modeller. Samtliga 
dessa bygger på idén om utvecklandet av effektiva, kontrollerbara flöden som 
förväntas möjliggöra en ständig effektivisering och höjd produktkvalitet. Dessut-

om ger de den enskilda organisationen möjlighet att tydliggöra och marknadsföra 
sin egen redovisade framgång och därmed på ett dokumenterat sätt kunna konkurrera 

om resurser, kunder och legitimitet. 
 

Offentligt finansierad marknadsaktör 
Raae (2008) har behandlat den ovan tecknade situationen med utgångspunkt från 
den danska gymnasieskolan. Han betecknar skolornas situation som professions-
organisationer ”i nyt krydspres” (s. 51ff). Hans argumentation för detta är att 
skolorna, från att ha varit professionella expertorganisationer, idag måste möta 
krav på marknadsanpassning och konkurrens om resurser och legitimitet. Ett 
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enkelt sätt att betrakta detta förhållande är att hävda att skolor måste bli bättre på 
att marknadsföra sig genom att visa att man ger en god utbildning baserad på bra 

lärare och en effektiv pedagogik och att man använder de tillgängliga resurserna, 
det vill säga de kommunala anslagen, på ett effektivt och för verksamheten fram-
gångsrikt sätt. Problemet är att dessa krav inte enkelt låter sig hanteras samtidigt 
som det bakom dessa krav finns olika aktörer som äger möjligheterna att sätta 
press på den enskilda skolan att leva upp till de egna kraven. Därför blir det viktigt 
för oss att betrakta och utveckla vår förståelse för det korstryck (krydspres) som 

skolorna idag befinner sig i. 
Berger och Luckmann (1991) framhåller i The Social Construction of Reality hur vi 

tillsammans konstruerar vår verklighet. Författarna menar att vi var för sig och 
tillsammans skapar rutiner och erfarenheter som sammantaget bildar en gemen-
sam förståelse av hur verkligheten ser ut, ska förstås och kan förändras. Utifrån 
vår gemensamma förståelse och handling skapar vi institutionaliserade sfärer vilka 

i sin tur kommer att bestämma vår tolkning av verkligheten och ge oss ramar för 
våra handlingar inom denna. Institutionalisering är en ”social process genom vil-
ken individer kommer att omfatta en gemensam definition av den sociala verklig-
heten” (Blom & Grape, 2006, s 19).  

Verksamheter inom en institutionaliserad sfär – till exempel en skola inom ut-
bildningsinstitutionen – måste anpassa sig till de regler som är definierade inom 

institutionen. En enskild skola som inte betraktar undervisning som sin primära 
verksamhet och därför inte anställer utbildade lärare som personal skulle inte 
accepteras utifrån den institutionaliserade förståelsen av skola. En skola som före-
faller att prioritera vinst på bekostnad av undervisningskvalitet kan bli ifrågasatt 
utifrån samma institutionella förförståelse. Detta innebär att organisationer som 
anpassar sig till den rådande institutionaliseringen och bygger upp sin verksamhet 

utifrån de accepterade handlingsreglerna ökar sin legitimitet i samma grad som 
man kan visa framgång inom dessa områden. 

 
Schools […] receive legitimacy in a society to the extent their 
goals are connected to wider cultural values, such as training and 
education, and to the degree that they conform in their structures 

and procedures to established “patterns of operation” specified 
for educational organizations. (Scott, 2008, s 24) 

 
När kostnadseffektivitet är en viktig regel för skolan liksom för all annan offentligt 
finansierad verksamhet så ökar legitimiteten för den organisation som kan uppvisa 
en hög grad av kostnadseffektivitet samtidigt som man har en framgångsrik un-

dervisning.  
Institutioner, i den betydelse vi här utgår ifrån, byggs upp av olika typer av krav 

och förväntningar. Scott talar om ”institutionernas tre pelare” (Scott, 2008, s. 50ff) 
som han benämner regulativ, normativ och kulturell-kognitiv. Den regulativa 
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pelaren består av regler och lagar med sanktionsmöjligheter och är därmed tving-
ande för den enskilda organisationen. Logiken för tillämpningen av den regulativa 

pelaren inom organisationer är instrumentalitet understödd av rädsla utifrån dimen-
sionen skyldig – oskyldig. Det är rädslan för att bli skyldiga som driver oss att följa 
reglerna. Den normativa pelaren består av förväntningar som är moraliskt styrda. 
Den normativa pelarens logik är lämplighet som kan beskrivas med hjälp av certifie-
ringar eller ackreditering. Där den regulativa pelaren understöds av rädsla så skapar 
den normativa pelaren möjlighet att känna antingen skam eller stolthet. Den kultu-

rell-kognitiva pelaren bygger på gemensamma uppfattningar och det för-givet-
tagna. Dess logik är ortodoxi gällande hur verksamheten ska bedrivas inom ramen 
för det igenkända och accepterade inom det rådande samhället och dess etablerade 
kultur. En organisation som bedriver sin verksamhet i enlighet med det igenkända 
och accepterade skapar en känsla av säkerhet medan motsatsen (att göra annor-
lunda) kan skapa osäkerhet och förvirring. 

Om vi applicerar ovanstående resonemang på den enskilda skolorganisationen 
skulle vi kunna konstatera att stat och kommun genom sina styrdokument utfärdar 
regler som är tvingande. Det finns tydliga sanktioner genom de granskningar eller 
uppföljningar som görs på den lokala skolan och där anmärkningar måste efterföl-
jas. Den normativa pelaren skapas för den enskilda skolans verksamhet av lärar-
professionens och övrig skolpersonals internaliserade standarder för hur skolans 

arbete ska organiseras och utföras. Det finns inga formella regler formulerade och 
inte heller några formella sanktioner. Istället är det kollegialiteten som kontrollerar 
att normerna följs. Vi kan se lärarutbildningen och etablerade kolleger på den 
lokala arbetsplatsen som företrädare och sändare av dessa normer. Krav och för-
väntningar som kan betecknas som kulturell-kognitiva har ett flertal sändare i den 
enskilda skolans omgivning. Andra organisationer inom det egna fältet kan på ett 

eller annat sätt vara sändare av konstitutiva scheman men det kan också vara före-
trädare inom den offentliga debatten (intressegrupperingar, politiker och journalis-
ter) som uttrycker olika typer av förväntningar och krav. På samma sätt kan givet-
vis föräldrar och elever tydliggöra sina krav på den enskilda skolans verksamhet. I 
samtliga dessa fall är inte dessa krav tvingande men är betydelsefulla för skolans 
legitimitet.  

Med dessa konstateranden är det lätt att utgå från att det finns en likformighet 
inom det organisatoriska fält som utgörs av de svenska barn- och ungdomsskolor-
na i dagens Sverige. Men detta är inte självklart. Det finns flera institutionella krav 
på skolan och dessa är till viss del motstridiga. Skolan som offentligt finansierad 
verksamhet har krav på sig att vara resurseffektiv. En del i denna resurseffektivitet 
kan tecknas i termer av konkurrenskraft där kvalitet och attraktionskraft avgör 

omfattningen av verksamheten och därmed tillflödet av resurser. Kvalitet och 
attraktion kan både handla om trivsel (skolmiljö, närmiljö och profilering av un-
dervisningen) och om utbildningskvalitet (ofta beskriven i betygsgenomsnitt för 
eleverna med särskilt fokus på andelen icke-godkända). Raae (2008) menar att 
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skolor är speciellt utsatta för institutionell kontroll eftersom det inte finns några 
självklara kriterier för bedömning av teknisk effektivitet (bästa möjliga produkt till 

lägsta kostnad).  Det finns dessutom anledning att anta, att det inte räcker med att 
göra som alla andra för att bli framgångsrik; varje skola måste bygga en egen tydlig 
identitet för att vara konkurrenskraftig, vilket innebär att man måste sträva efter 
och definiera det unika (Johansson, 2006). 

Barley och Tolbert (1997) menar att vi som kollektiva aktörer (till exempel spe-
cifika intressegrupper eller som företrädare för en allmän opinion) konstituerar 

institutioner språngvis eller med intervall (diakront), men att institutioner begränsar 
vårt handlande och tänkande kontinuerligt eller över tiden (synkront). För att en 
institution ska förändras krävs åtminstone ett ifrågasättande av det etablerade från 
tillräckligt många eller tillräckligt inflytelserika för att förändringen ska kunna ske. 
När institutionen har förändrats kommer denna att vara grund för vår fortsatta 
förståelse av verkligheten och av det ”normala”. En institution kan också föränd-

ras om och när den kolliderar med andra institutioner i samhället samtidigt som en 
”önskad” förändring kan förhindras om det finns relationer till andra institutioner 
som motverkar denna förändring eller skulle skapa en inom-institutionell konflikt. 
Detta betyder att vi måste förstå varje institution i en historisk kontext där institu-
tionerna har sin egen biografi (Berger & Luckmann, 1991, s. 99). 

 

Institutionella krav och organisatoriska effekter 
De enskilda organisationerna, till exempel de enskilda skolorna, befinner sig i ett 
organisationsfält som inrymmer de organisationer som sammantaget deltar i en 
erkänd institutionell verksamhet, det vill säga samtliga producerande eller utföran-

de organisationer tillsammans med de resursgivare, konsumenter/brukare och 
reglerande instanser som är aktuella för verksamheten. Inom ett organisationsfält 
skapas oftast en isomorfism i betydelsen att de ingående organisationerna bygger 
upp en likartad struktur och likartade processer. Skälet till detta är strävan att få 
legitimitet inom fältet och därmed tillgång till de resurser som finns. Anpassning 
till fältets rådande isomorfism kan till och med vara viktigare än att den byggda 

strukturen skapar effektivitet. ”Independent of their productive efficiency, organi-
zations which exist in highly elaborated institutional environments and succeed in 
becoming isomorphic with these environments gain the legitimacy and resources 
needed to survive” (Meyer & Rowan, 1977, s. 352). Ett annat skäl till isomorfism 
är att de inom den enskilda organisationen verksamma yrkesgrupperna strävar 
efter en legitim position – en yrkesidentitet. Genom att det skapas en struktur och 

processer som andra inom organisationsfältet erkänner som giltig eller korrekt, 
skapas grunden för en igenkännbar och erkänd yrkesidentitet.  

Scott (2008) menar att det finns ett antal system som är bärare av de institutio-
nella pelarna inom en organisation: symbolsystem, relationellt system, rutiner och 
artefakter (se figur nedan). Genom dessa olika organisatoriska system bärs och 
upprätthålls institutionalisering inom organisationen och organisationsfältet. Om 
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utgångspunkten är en tydlig institutionalisering som innebär att det finns en enhet-
lighet i de regler, normer och förväntningar (regulativ, normativ och kulturell-

kognitiv) som för tillfället råder kan vi konstatera att de olika bärarna skapar in-
omorganisatoriska processer och objekt som tydliggör institutionaliseringen för 
verksamheten som helhet, dess medarbetare och omgivning (organisationsfältet). 
Om det inte finns en enhetlighet kan pelarna och deras bärare medverka till en 
situation där olika system kolliderar med varandra eller riskerar att skapa en inef-
fektivitet och otydlighet. Denna situation kan givetvis uppstå i samband med för-

ändring inom en institution på det sätt som idag sker inom den svenska skolan och 
därmed lägga grunden för den ”krydspres” som Raae (2008) talar om. 

Institutionella pelare och bärare

Relationellt System

Symbolsystem

Rutiner

Artefakter

PELARE

Regler
Lagar

Efter Scott 2008, s.79

BÄRARE
Regulativ Kulturell-kognitivNormativ

Värden
Förväntningar

Kategorier
Typifiering
Schema

Styrsystem
Maktsystem
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Auktoritets-

system
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Standard-
processer

Arbetsuppgifter
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Organisatoriska strukturer och processer som bygger på och riktas mot den regu-
lativa respektive kulturell-kognitiva pelaren har sin ”publik” framförallt i omgiv-
ningen. De riktas till beslutsfattare och allmänhet/kunder. Den normativa pelaren 
bygger primärt på professionella eller andra inomorganisatoriska betydelsefulla 
gruppers normer. I skolans värld handlar det givetvis framförallt om lärarna och 
rektorerna som utifrån sina professionella utbildningar och erfarenheter tillägnat 

sig en normativ yrkesroll. Genom fackligt och professionellt arbete hävdas den 
auktoritet som lärarna gemensamt äger när det gäller arbetsuppgifter och plikter. 
Det handlar om professionella normer som vägleder medarbetarnas relation till 
organisationen och dess omgivning. Avsikten är här inte att beskriva lärare som 
förändringsobenägna eller traditionsbärare. Däremot kan vi slå fast att både vär-
den och professionella förväntningar liksom yrkesroll och arbetsuppgifter är be-
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tydligt mer svåra att förändra jämfört med förändring av standardprocesser och 
protokoll. Framförallt så är objekt med symboliskt värde och objekt i enlighet med 

tvingande regulativa specifikationer lättare att anpassa efter en ny situation än vad 
objekt i enlighet med professionella konventioner är. De tidigare kan skapas och 
förmedlas utan att det påverkar den dagliga verksamheten. Yrkesmässiga konven-
tioner är ständigt närvarande i det dagliga arbetet. 
 

Institutionella krav och organisatoriska strategier 
Utsatt för ett förändringstryck på grund av institutionella förändringar kan en 
organisation antingen anpassa sig, öppet avvisa, försöka motarbeta eller undvika 
de nya idéerna. När det gäller anpassning kan denna bygga på en tro på det nya och 
det därmed rationella behovet att förändra den organisatoriska strukturen och dess 

system/processer eller så kan det vara en anpassning byggd på imitation av de 
framgångsrika organisationerna (isomorfism). En organisation kan öppet avvisa 
förändringar och därmed söka legitimitet för sin verksamhet genom att hävda att 
det finns en tydlig rationalitet, byggd på kunskap och erfarenhet, för att avvisa 
(underkänna) de nya tankarna och kraven. En organisation kan också på egen 
hand eller tillsammans med andra organisationer inom fältet motarbeta de nya kra-

ven, vilket antingen kan leda till ett organisatoriskt nederlag eller att lagar, regler 
och krav förändras. Ett inomorganisatoriskt undvikande av en förändring innebär 
att man på ytan genomför de struktur- och processförändringar som krävs men att 
man bibehåller den grundläggande verksamheten i oförändrat skick. Man redovisar 
efter nya rutiner men kärnverksamheten bedrivs enligt tidigare rutiner. Man kan 
säga att organisationen översätter sina aktiviteter till en ny språkdräkt. 

Principen för det inomorganisatoriska undvikandet är att bygga upp någon form 
av barriär eller buffert med vars hjälp man kan skydda kärnverksamheten från att 
påverkas av yttre krav (Thompson, 1971). I dagens organisationsteoretiska texter 
talar vi om detta i termer av decoupling (särkoppling) eller loose coupling (lösa 
kopplingar) vilket innebär att det skapas en buffert mellan den formella strukturen 
och den operativa verksamheten. Vinsten med detta är att en organisation utåt kan 

anpassa sig efter de institutionella krav som råder inom organisationsfältet samti-
digt som den faktiska verksamheten kan fortleva mer eller mindre oförändrad och 
utifrån de praktiker, normer och rationaliteter som är etablerade. Genom särkopp-
ling kan man dölja vissa förhållanden eftersom dessa kan omdefinieras i den for-
mella och utåt kommunicerande strukturen. I ett läge där det råder oklarhet om 
vilket genomslag en institutionsförändring ska leda till kan det vara frestande att 

plädera för särkoppling eftersom detta gör att man kan ”spela spelet” utan att 
ändra grundläggande strategi och etablerade verksamhetsidéer. Forskning visar 
dessutom att det är vanligt förekommande och kan argumenteras utifrån organisa-
torisk rationalitet.  
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Men det finns trots allt anledning att vara kritisk mot detta undvikande helt en-
kelt därför att det är svårt att upprätthålla över tiden och kan därmed skapa nya 

problem i förlängningen.  
Det första skälet till detta är, att om vi väljer att signalera att vi motsvarar de insti-

tutionella kraven så kommer vi förr eller senare att få problem med att upprätthål-
la kärnverksamheten oförändrad. Symboliken verkar ju lika mycket inåt som utåt i 
organisationen. Ett andra skäl är att en särkoppling kan försvåra förändringar som 
initieras i kärnverksamheten - och som bedöms som nödvändiga - eftersom dessa 

förändringar kan påverka bufferten mellan operativ verksamhet och utåtriktade 
strukturer. I värsta fall måste en ny buffert byggas upp. Ett tredje skäl är att forsk-
ning visar att de organisationer som tidigt anpassar till nya institutionella krav ofta 
lyckas skapa en tydligare koppling till den egna verksamhetens förutsättningar – en 
mer organisk förändring. De som inför system för att möta de institutionella kra-
ven senare tenderar att göra det mer mekaniskt eller instrumentellt (Scott, 2008, s 

162f). Skälet till detta skulle kunna vara att de organisationer som tidigt för in de 
nya kraven gör det för att skapa en ökad effektivitet och öka de egna resurserna 
för att åstadkomma en konkurrensfördel. De organisationer som avvaktar blir mer 
eller mindre tvingade att anpassa sig till de inom fältet etablerade strukturerna 
utifrån idén om ”best practice” (isomorfism) och kan komma att införa strukturer 
och processer som inte tillför något till organisationen. Man skapar en likartad 

uppbyggnad utan att beakta de särdrag eller unika förhållanden som man har. 
Införandet av buffertar kan innebära att en påtvingad organisationsförändring vid 
ett senare tillfälle leder till en för den specifika organisationen sämre struktur och 
sämre operativa processer. Det fjärde skälet är att särkoppling kräver en organisa-
tion. På något sätt ska någon enhet vara operativ i översättningen eller döljandet 
av kärnverksamheten. Det finns studier (en del behandlas i Scott 2008) som pekar 

på att sådana organisatoriska enheter, som genom sin verksamhet inte tydligt 
kopplas till kärnverksamheten, kan få ett eget liv. De personer som är sysselsatta i 
dessa enheter ”often play a dual role: They both transmit and translate envi-
ronment demands to organizations, but also represent organizational concerns to 
institutional agents” (Ibid, s 172f). När allt ska bokföras, utvärderas och rapporte-
ras i enlighet med de institutionella kraven: vem gör det och med vilka kompeten-

ser, resurser och effekter? Bufferten blir en del av organisationens totala verksam-
het och förbrukar därmed resurser och energi.  

I en skola är rektor verksamhetsledare och verksamhetsföreträdare. Rektor mås-
te därför upprätthålla sin egen och verksamhetens legitimitet både internt och 
externt. Strategin att med institutionaliseringssymboler teckna den praktiska verk-
samhetens oförändrade operativa funktioner kan bli svår att upprätthålla över 

tiden. Språket är vår främsta symboluppsättning och de uttryck vi väljer att använ-
da är betydelsefulla när vi förmedlar våra värden, tolkningar och normer. Verbala 
uttryck används för att sprida institutionalisering inom ett organisationsfält och 
många gånger handlar det om att förmedla just den förändring eller den tolkning 
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som man vill ska uppfattas som legitim (Fairclough, 2001). Kan vi över tiden och 
på ett framgångsrikt sätt använda institutionellt legitima uttryck samtidigt som vi 

internt upprätthåller den oförändrade praktiken och dess språk?   
 

Institutionella krav och verksamhetens möjligheter 
Vilka alternativ finns då för skolan att komma ur det korstryck som vi menar att 

den befinner sig i just nu – ett korstryck som uppstår när institutionaliseringens tre 
pelare, den regulativa, den normativa och den kulturell-kognitiva, skapar diverge-
rande krav på verksamheten? Ett alternativ är givetvis att skapa enhet i de institu-
tionella kraven men detta är en långsiktig process utan garanterad framgång. Den 
uppfattning som här förfäktas är att det inte är framgångsrikt att sträva efter ’de-
coupling’ inom skolorganisationen. Risken är betydande att denna särkoppling inte 

kan bestå under överskådlig framtid eftersom de personella och ekonomiska re-
surser som används för att skydda eller dölja och översätta organisationens kärn-
verksamhet förr eller senare blir en permanent del av organisationens struktur. 
Forskning visar också att de organisationer som anpassar sin verksamhet till de 
förändrade institutionella kraven i ett senare skede tenderar till att införa nya struk-
turer och processer på ett mer instrumentellt och mindre framgångsrikt sätt. För-

modligen kan förklaringen vara just att särkopplingen förhindrar en verksamhets-
baserad anpassning (till exempel operativa definitioner) av de institutionella kraven 
för att skapa effektiva strukturer.  

Rimligen borde det vara mer framgångsrikt att på ett tydligt sätt värdera möjlig-
heterna att omforma den egna organisationens strukturer och processer samtidigt 
som man strävar efter att tydliggöra de institutionella kraven och förväntningarna. 

För att åstadkomma detta krävs förmodligen att man ifrågasätter de etablerade 
symboliska objekten och försöker finna de centrala dimensionerna i de krav och 
förväntningar som beslutsfattare, allmänhet och medarbetare önskar etablerade. 
Ett annat sätt att uttrycka detta är med hjälp av begreppet meningsskapande (Weick, 
1995). Att skapa mening innebär, enligt Weick, att utveckla idéer med förklarande 
möjligheter med vars hjälp vi kan begreppsliggöra - och därmed tala om - och 

förstå det okända eller oklara. I denna process finns det dessutom all anledning att 
misstänka att en öppen diskussion kan komma till stånd vilket skulle kunna gynna 
hela organisationsfältet. Den centrala frågan blir här vem som har rätten att defini-
era det eftersträvansvärda och etablera ”den rätta meningen”. Någonstans borde 
varje professionell organisation sträva efter att, utifrån ett eget meningsskapande, 
bygga en verksamhet med symboliskt system, relationellt system, rutiner och arte-

fakter som utvecklar den egna organisationen. Detta skulle förmodligen också 
innebära att de producerande organisationerna skulle få en ökad legitimitet och 
ökat inflytande inom organisationsfältet – i relation till resursgivare, kontrollin-
stanser, konsumenter/brukare och allmänhetens språkrör.  

Skolan har idag en verksamhetsorganisation som till stora delar varit oförändrad 
under de senaste decennierna. Verksamhetsledare rekryteras och verkar till stor 
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enligt etablerade traditioner. Samtidigt har kraven på skolans verksamhet föränd-
rats, liksom kraven på verksamhetsledningen. Finansieringssystemet har förändrats 

och antalet skolor har ökat med tillskottet av friskolor vilket lett till att det idag 
finns konkurrens. Denna situation har lett till behov av tydligare profilering vilket, 
i sin tur, lett till ökad konkurrens. Varje skola som vill få legitimitet och därmed 
tillgång till resurser måste tydliggöra sig själv. Kan det unika sökas i det aktiva 
mottagandet och tillämpningen av de institutionella kraven med en tydlig utgångs-
punkt i den egna organisationens förutsättningar, resurser och ambitioner?  

Skolan har traditionellt haft rollen som expertorganisation där professionella värden 
är styrande. De professionella (experterna) definierar och dimensionerar de aktivi-
teter som är bäst för klienten. På en marknad med begränsade resurser och fri 
efterfrågan styr affärsmässiga värden som innebär att kunden bestämmer vilken verk-
samhet som ska få del av de tillgängliga privata eller offentliga resurserna. När det 
gäller offentligt reglerade och finansierade verksamheter (framförallt ”human 

service organisationer” som skolan är ett exempel på) skulle man kunna tänka sig 
att allmänhetens eller medborgarnas värden (public value) är styrande. Dessa värden 
bygger inte enbart på efterfrågan utan också på av experter och klienter definiera-
de faktiska behov, servicekvalitet och tillgänglighet. 

Om vi återvänder till exemplen på marknadsföring som återges i denna artikels 
inledning kan vi konstatera att de två skolorna marknadsför sig själva som fram-

stående – men på helt olika sätt. Den kommunala gymnasieskolan (det första 
exemplet) tar de professionella värdena som utgångspunkt och lyfter fram sin 
professionella pedagogiska expertis. Men man gör det på ett modernt och ”af-
färsmässigt” sätt: man har en kunnig Advisory Board och passionerade lärare som 
ställer kunden (det vill säga eleven och dennes föräldrar) i centrum. Den privata 
skolaktören, å sin sida, tar sin utgångspunkt i affärsmässiga värden där områdena 

styrning, verksamhetsutveckling, organisation och information är prioriterade. 
Budskapet tycks vara att både elever, föräldrar och samhälle får valuta för pengar-
na och att skolverksamheten hela tiden trimmas för att nå bästa möjliga effektivi-
tet. Skulle vi kunna tänka oss att en skolas verksamhet byggs upp med medborger-
liga värden (public values) som grund: kostnadseffektivitet och professionalitet 
styrd av elevernas, föräldrarnas och samhällets behov, efterfrågan och krav på 

servicekvalitet och tillgänglighet? Kan dessa värden skapa grund för ett menings-
skapande för den svenska skolan, lärarna och skolledarna? 
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Dilemman i skolan -
aktuella utmaningar och professionella omställningar.

Skolan har i hög grad uppmärksammats under den senaste tiden av 
politiker och media. Under 2011 införs nya läroplaner, ett nytt betygssys-
tem och en ny lärarutbildning. Parallellt förekommer skriverier om otill-
räcklig arbetsinsats, dåliga betyg, bråkiga elever, mobbning och stress 
bland elever. 
   Lärare måste hantera den situation som är; förhålla sig till nyheter 
inom skolområdet och stämningar som präglar samhällsdebatten. Yrket 
är därför på många sätt i ständig förändring. 

Medlemmar i forskningstemat Arbete i skolan vid Högskolan 
Kristianstad erbjuder aktuella beskrivningar och analyser av 
dilemman i skolan. 

Boken lämpar sig för lärarutbildning och lärarfortbildning.


