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Syftet med denna studie är att med hjälp av diskursteori som bas synliggöra vilken påverkan 

uttrycket ”Framgångsrika skolor” har i en skola för allas rätt till likvärdig utbildning. 

Uttrycken ”Framgångsrika skolor” och ”En skola för alla” kan tolkas olika. Diskursen till ”En 

skola för alla” är olik diskursen till ”Framgångsrika skolor”. Beroende på vilken diskurs som 

är överordnad syns resultatet av diskursen i realiseringsarenan, vilken är lärarnas praktiska 

arbete. I formuleringsarenan, vilka består av styrdokument, beskrivs hur lärarnas arbete i 

realiseringsarenan skall gå till.  

Min metod är kvalitativ, jag är ute efter att förstå inte efter att förklara. Mitt 

tillvägagångssätt är att tolka tio skolors hemsidor i tre storstadskommuner. Urvalet består av 

fem fristående skolor och fem kommunala skolor. För att uppnå syftet har i analysen 

formuleringsarenan vad gäller skolans uppdrag ställts gentemot vad som uttrycks i skolornas 

hemsidor.  

Mina resultat visar att skolorna ej är likvärdiga samt att marknadsdiskursen är överordnad 

demokratidiskursen i realiseringsarenan. Således finns en diskrepans mellan 

formuleringsarenan och realiseringsarenan vid studierna av skolornas hemsidor.  
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1 Inledning 

I mitt arbete som lärare inom skolans verksamhet har jag alltmer reflekterat över uttrycket 

”framgångsrika skolor” och dess relation till uttrycket ”en skola för alla”. 

Ämnet framgångsrika skolor i relation till en skola för alla är intressant att undersöka 

eftersom det är två uttryck där det ges möjlighet till olika tolkningar. Som blivande 

specialpedagog är det viktigt att tolka sin samtid kritiskt. Forskning på området får genomslag 

i styrdokument såsom läroplaner, kursplaner och förordningar.  Alla vill vara framgångsrika 

på alla plan i samhället. Det ligger i tiden. Att skolor är konkurrensutsatta gör att skolor måste 

erbjuda en bra produkt, vad som definieras som en bra produkt kan vara måluppfyllelse, 

upplevelsen av trivsel, bra lärare, elevers sociala utveckling, och så vidare. Gör skolan inte det 

kan skolan tappa elever och ekonomiska resurser till förmån för någon annan skola.  

Skolans uppdrag formuleras i skollagen. Det formulerade uppdraget ska sedan realiseras 

ute i skolorna.  Skolorna har blivit en del av marknaden. Efterfrågan på produkten ökar om 

produkten är bra. Samtidigt skall skolor vara likvärdiga när det gäller betygssättning. 

Bedömningen skall vara likvärdig, var helst eleven går. Utbildningen skall vara 

kvalitetssäkrad. Detta medför att marknadsföringen av skolorna blir en viktig del. En skola 

som har 100 % i kunskapskrav uppfyllelse får anses vara framgångsrik. Likväl kan en skola 

med höga meritpoäng vara framgångsrik. Eller kan en skola där alla trivs men inte alla når 

kunskapskraven vara framgångsrik?  

Uttrycken ”Framgångsrika skolor” och ”Framgångsrika skolkommuner” har fått sin plats 

på en konkurrensutsatt marknad. Samtidigt kan uttrycket ”En skola för alla” tolkas olika. Är 

det EN skola för alla som eftersträvas? Det vill säga skall skolorna in i en formel för 

likvärdighet, eller är det en skola för ALLA som eftersträvas?  

Pedagogiska idéer som ligger till grund för ”En skola för alla” och ”Framgångsrika skolor” 

har utvecklats vid olika tidpunkter vilket gör att de är starkt kopplade till den tidens 

värderingar. Den verksamhet som formas runt en viss idé kan analyseras som en diskurs. 

Detta skulle kunna innebära att de olika pedagogiska idéerna bildar olika diskursiva 

ordningar.       
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Med diskursteori som utgångspunkt kan det alltså sägas att det råder en kamp mellan de 

olika pedagogiska idéerna. Olika pedagogiska idéer medför olika nyckelbegrepp, värderingar 

och handlingar. Diskursen för ”En skola för alla” är olik den marknadsdiskurs som jag menar 

gäller för ”Framgångsrika skolor”. ”En skola för alla” skall klara att möta alla barn. Mitt 

perspektivval – ett relationellt perspektiv, har sin grund i inkludering, jag anser att det är 

viktigt att tänka på när uttrycket ”En skola för alla” diskuteras. Alla elever skall beredas 

möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.  

2 Bakgrund 

2.1 ”En Skola för alla” 

 På 1940 talet började Sverige politiskt att tänka kring möjligheten att skapa en skola för alla 

barn oavsett klass och förmåga. Bakgrunden var den sociala snedrekryteringen till högskolor. 

I Lgr-62 (den första nationella läroplanen) kom bottenskolan. Dock ansågs segregering vara 

det bästa utifrån individen och samhällets syn. Klasserna skulle göras så homogena som 

möjligt. Åren framåt innebar en ökning av elever i behov av särskilt stöd. När så Lgr 80 kom 

till så framhölls återigen idéerna om jämlikhet som skulle gälla alla elever oavsett kön, 

geografisk hemvist eller sociala eller ekonomiska villkor.  Anpassad studiegång och placering 

i särskild undervisningsgrupp innebar avskiljning och kompletterade skolan för alla om det 

ansågs nödvändigt. Skälen till detta bestämdes av enskilda skolor. Lpo-94 gällde 

decentralisering, frågor om hur olikheter skall hanteras ligger på den lokala skolan, likadant 

som i Lgr-80. Läraren skall kunna möta alla barn oavsett elevernas förutsättningar (Hjörne & 

Säljö 2008).  

När det talas om ”En skola för alla” är tolkningarna många. Skolorna är politiskt styrda. 

Tjänstemän på kommunala förvaltningar, lärare och rektorer tolkar och genomför de politiska 

dokumenten. Den kunskap som den enskilde tjänstemannen besitter inom didaktiska frågor 

och kunskap kring styrdokument påverkar elevers möjligheter till likvärdig utbildning. 

Elevens varierande förutsättningar kan ses som möjligheter eller hinder av tjänstemannen 

(Gadler 2011). Själva uttrycket ”En skola för alla” har varierat över tid och innehållet i 

uttrycket är beroende av vem som tolkar uttrycket och i vilka sammanhang.  Uttrycket kan ses 

som ett rättighetsbegrepp där alla elever oavsett förutsättningar har rätt till utbildning.  Som 

ett utvecklingsbegrepp där alla elever har rätt att utveckla sitt lärande kunskapsmässigt samt 

fostransmässigt. Eller som socialisationsbegrepp där elevernas olikheter ses som en tillgång 

för elevens lärande (Gadler 2011).   
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2.2 Skolans uppdrag 

I Skollagen (2010:800) 1 kap. 4§ står att: 

 ”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 

vilar på. I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 

ges stöd och stimuleras så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”  

Skollagen, läroplaner förordningar och föreskrifter är statliga styrdokument. Ur 

dignitetshänseende har skollagen störst dignitet. Skolinspektionen har en 

granskningsfunktion. Skolinspektionen inrättades 2008 som granskningsmyndighet. 

Skolinspektionen granskar så att enskilda skolor och kommuner följer skollagen. Staten anger 

målen för verksamheten men det är de enskilda kommunerna som bestämmer hur de ska 

organisera verksamheten. Styrdokumenten ska sedan tolkas på kommun och skolnivå. Det är 

tjänstemän på kommunernas förvaltningar som tolkar och sedan formulerar kommunala 

skolplaner. Sedan ska lärare och rektorer i sin tur tolka (Gadler 2011). 

Skolan har ett fostransuppdrag och ett kunskapsuppdrag. Det är svårt att göra kvantitativa 

mätningar över hur väl en skola lyckas när det gäller fostransuppdraget då detta inte 

betygsätts. Ett mått på detta är trivsel och attitydundersökningar (Skolverket 2009).  

2.2.1 Livslångt lärande 

När man talar om utrycket ”En skola för alla”, ses det som ett livslångt lärande. Tanken är att 

för alla barn och vuxna skall lika möjligheter råda och att social delaktighet skall vara 

honnörsord. Salamancadeklarationen (1994) angav att utbildning skall vara för alla. Inklusion 

eller inkludering är begrepp som tillkom. Inom EU gjordes 1996 ett projekt kallat HELIOS. 

Där slogs fast att utbildningen borde äga rum i den ordinarie miljön. Enligt HELIOS krävs ett 

flexibelt skolsystem som klarar olika komplexitet och utvecklingsförlopp för att uppnå ”En 

skola för alla” (Brodin & Lindstrand 2010). 
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Liljequist (1999) skriver att skolan inte behöver anpassa sig till allt i det omgivande 

samhället. Snarare skulle skolan tjäna på att skapa sig en nisch. Något han kallar det offentliga 

rummet. Där ska det kommunikativa samtalet flöda. Samtalet skall ske kring etik och moral 

för att förbereda eleverna inför de svårigheter de kan möta i livet- kunskap för överlevnad. 

Alla som verkar i skolan skall ta ansvar för detta i alla ämnen. Liljequist (1999)  framhåller att 

ett dynamiskt samhälle kräver individer som testar den rådande ordningen.   

2.2.2 Relationellt perspektiv 

Det relationella perspektiv som Persson (2007) och von Wright (2000) framför är 

inkluderande i den meningen att hänsyn ska tas till hela kontexten där eleven befinner sig. Det 

vanligaste sättet att se på eleven är ur ett punktuellt perspektiv (von Wright 2000) eller ur ett 

kategoriskt perspektiv (Persson 2007).  Persson (2007) beskriver de två perspektiven där den 

viktigaste distinktionen är att det relationella perspektivet ser en elev i svårigheter i kontexten. 

Det kategoriska perspektivet (Persson 2007) ser eleven med svårigheter isolerat från 

kontexten.  Det punktuella perspektivet (von Wright 2000) ser eleven som ett vad medan det 

relationella perspektivet ser eleven som vem. Detta har stor betydelse för hur bemötandet tar 

sig uttryck.    

  Om en elev har svårigheter att nå kraven söks från det kategoriska perspektivet (Persson 

2007) efter orsaker hos eleven, brister söks som kan rättas till. Det gör att pedagoger kommer 

in på förklaringsmodeller som att han/hon kommer från en viss familj och därmed har en 

uppskattning gjorts kring vad eleven kommer klara av. Vanligt är att man i det perspektivet 

säger att eleven äger problemet. Problemet individualiseras. Det relationella perspektivet ser 

människan som individ i samklang med människor som en enhet i tidlös samverkan.  Detta 

innebär att om en elev har svårt så är det beroende på kontexten där eleven befinner sig just 

nu (Persson 2007; von Wright 2000). Motivation och bemötande samvarierar. Tanken är att 

ett för eleven bra bemötande kan leda till ökad motivation. Har pedagogen positiva 

förväntningar på eleven och i samtalet bekräftar eleven som individ, där pedagogen ser eleven 

som vem (von Wright 2000) finns skäl att nå framgång. 

”Motivation är inte en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter man gjort och 
det bemötande man får. Frågan som hela tiden ligger i botten är om man har skäl att hysa 
hopp om framgång” (Jenner 2004:15).  
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Det bemötande man får ökar motivationen. Rökenes och Hansen (2007) diskuterar 

begreppet relationskompetens, har läraren relationskompetens sätts elevens behov främst, den 

är inte statisk utan läraren måste vara flexibel eftersom eleven hela tiden är i utveckling måste 

läraren som professionell också vara det. Det krävs att läraren känner sig själv för att kunna 

vara sig själv, kan sätta sig in i den andres situation. För att möta den andre ställs etiska krav 

på den professionella.  

Enligt Normell (2008) har vi gått från en lydnadskultur till en ansvarskultur. Där det 

tidigare var stränghet, kontroll och distans har det nu övergått till ett tillåtande klimat. 

Oordning i skolan idag beror på att respekt saknas på grund av att vi inte längre lever i en 

lydnadskultur. Respekt nås inte genom automatik utan respekt förtjänas. I en ansvarskultur 

står de professionella som modell för eleverna. Det är i mötet mellan människor dessa värden 

förmedlas. Anknytningsteorin visar vårt behov av att knyta an till viktiga andra. Anknytning 

hör ihop med behov av trygghet och skydd mot faror.  Eftersom trygga anknytningsrelationer 

är av så grundläggande betydelse för människors sätt att relatera till varandra och för 

förmågan att lära nytt, behöver de finnas tillgängliga, både på arbetsplatsen och i skolan 

(Normell 2008).  

Om lärarnas egna värdegrund skiljer sig mot elevgruppen kan det bli konflikter. 

Undersökningar menar att de personliga värdena och idéerna tycks ha inflytande över lärares 

undervisning (Thornberg 2006).  

2.2.3 Inkludering 

Begreppet inkludering kan förstås om man problematiserar kring ”En skola för alla”. Det 

innebär om skolan klarar av att hantera olikheter. Skolor har specialskolor och smågrupper.  

Den skola eleven tillhör geografiskt ska eleven ha rätt att gå i. Social inkludering är en 

rättighet eleven som individ har att gå i skola med sina kamrater oberoende av elevens 

förutsättningar, en rätt till delaktighet och tillhörighet. Barns olikhet är något som skall ses 

som en tillgång i en klass och ses som berikande för skolan (Nilholm 2006). Enligt 

Salamancadeklarationen från 1994 innebär en inkluderande skola att den har ett pedagogiskt 

berättigande genom att pedagogiska strategier måste utvecklas om man har individuella 

skillnader, vilket man har om man tycker att alla är olika. Tycker man det måste alla 

behandlas olika. En inkluderande skola har också ett socialt berättigande genom att attityder 

till olikheter kan förändras om alla undervisas tillsammans. En inkluderande skola har ett 

ekonomiskt berättigande då det är kostnadskrävande att ha olika slags skolor som är 

specialiserade på olika barn och ungdomar (Svenska Unescorådet 1996).             
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2.2.4 Likvärdighet 

I Skolverket (2009) skriver Giota och Lundberg att det finns ett negativt samband mellan 

specialpedagogiskt stöd och elevernas studieresultat. Orsakerna till detta kan vara att eleverna 

har olika utgångslägen. Flexibla grupper har visat på ett gott resultat. Flexibla grupper innebär 

till exempel att en elev tillhör en klass men utifrån kunskapsnivå kan eleven arbeta i mindre 

grupper med elever från andra klasser delar av skoldagen i de ämnen elever behöver hjälp i. 

Viktigt är att eleven känner tillhörighet med sin ordinarie klass.  

 Lärartätheten är en faktor som till viss del påverkar elevernas resultat, framförallt elever 

med sämre studieförutsättningar. Barn som lever med en förälder lyckas sämre i skolan. 

Läsförmågan har försämrats hos eleverna. Sambandet föräldrars utbildningsnivå och 

elevernas skolprestationer har förstärkts på skolnivå. 

Från 1993 har resultatskillnaderna ökat mellan olika skolor. Särskilt från 1998 med det 

målrelaterade betygssystemet. Vi kan se att skillnaderna ökat mest mellan olika elevgrupper. 

Framförallt gäller detta om man ser det utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund (Skolverket 

2009). 

”I det perspektivet kan man se som den största bristen i dagens skola att de försummar att ge 

alla elever tillgång till de grundläggande kunskaper och färdigheter som är skolans 

nuvarande huvuduppgift och att denna försummelse dessutom drabbar ojämlikt med avseende 

på klass och etnicitet.” (Grosin 2003:141). 

Antalet friskolor har mer än fördubblats sedan mitten av 90-talet. Skolornas 

elevsammansättning har blivit alltmer homogen. Föräldrarnas utbildningsnivå är den faktor 

som starkast påverkar betygsutfallen, det har dubbelt så stort förklaringsvärde som kön och 

etnicitet. Skolnivåeffekten har tilltagit, elevernas skola har fått en avgörande betydelse för vad 

en elev presterar. Det är kontextuella effekter, d.v.s. samspel elev-lärare samt kamrateffekter. 

Kamrateffekter har en avgörande betydelse för elevernas skolprestationer i Sverige.  När det 

gäller kostnader/elev i kommunerna uppgick den till 60 000 kronor som lägst och 108000 som 

högst. Lärartätheten har minskat med knappt en lärare/100 elever mellan 1990 och 2007. Den 

generella effekten av lärartätheten är svag, däremot har resurser i form av klasstorlek och 

lärartäthet betydligt större effekter för elever med sämre studieförutsättningar och svagt stöd 

hemifrån (Skolverket 2009). 
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2.3 ”Framgångsrika skolor” 

Skillnader mellan skolor och skillnader mellan elevernas resultat har blivit större med 

avseende på betyg på skolnivå (Skolverket, 2009). 

I Håkansson (2011) presenteras resultaten av den Nya-Zeeländske forskaren John Hatties 

metaanalys över påverkansfaktorer. Det eleven har med sig i kunskaper från tidigare 

erfarenheter har stort genomslag för hur eleven lyckas i skolan. Många av de faktorer som rör 

eleven kan påverkas i hemmet och förskolan som exempelvis påverkan av positiva attityder 

till skolan. När det gäller hemmet som påverkansfaktor har föräldrars ambitioner och 

förväntningar ett starkt samband med elevens skolprestationer. När det gäller skolan som 

påvekansfaktor så spelar det inte så stor roll vilken skola två elever med likartade 

förutsättningar har utan det som avgör är vilken lärare eleven möter. Studiero samt 

kamratpåverkan är andra påvisbara påverkansfaktorer. När det kommer till läraren är 

engagemang, relationskompetens, lärarens förväntningar på eleven och lärarens didaktiska 

kunnande de mest påvisbara faktorerna. I undervisningen ger formativ bedömning med snabb 

feedback, kommunikativ undervisning samt mångsidiga insatser för elever i behov av särskilt 

stöd de starkast påvisbara effekterna (Håkansson 2011). 

2.3.1 ”Framgångsrika skolor” inom forskningen 

I forskningen definieras en ”Framgångsrik skola” som en skola där elevernas prestationer 

väsentligt överstiger resultaten i skolor med motsvarande villkor. Framgång definieras som 

betyg, examensresultat och nationella prov. Kritik till hur målen uppnås är av underordnad 

betydelse då elevernas livschanser ökas (Grosin 2003). Shereens och Bosker (1997) har 

undersökt skillnaderna mellan de 10 bästa respektive sämsta skolorna i Nederländerna, 

resultatet blev att det skulle kosta en elev två extra år att nå samma resultat i slutet av 

högstadiet om eleven kom från en ineffektiv lågstadieskola. Mortimer m.fl. (1998) visar i sin 

undersökning att en genomsnittlig elev med ogynnsamma socioekonomiska faktorer hade 

bättre läsförmåga än en genomsnittlig elev med gynnade socioekonomiska förhållanden 

beroende på vilken skola de gick på.  10-15 % av variationen av elevers resultat kan hänföras 

till skillnader mellan olika lärare. De ämnesdidaktiska kunskaperna är centrala, de är viktigare 

än ämneskunskaper. Det är svårt att påvisa entydiga effekter av formell lärarutbildning. Det 

ser olika ut för olika elevgrupper. Lärarnas utbildning betyder mer för elever med hög 

utbildningsbakgrund. Social kompetens hos eleven påverkar elevernas resultat (Skolverket 

2009). 
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Det PEdagogiska och SOciala Klimatet i skolan benämns PESOK (Grosin 2003). En 

skolas PESOK beror på djupt liggande värderingar, som tagit år att utveckla. Skolans kultur 

förmedlas till eleverna genom alla möten med eleverna. PESOK prioriterar kunskapsmålen 

och att alla har möjligheten att nå dessa mål. Detta budskap att skolan är viktig kommuniceras 

till eleverna. Ett exempel på budskap är att inte avsluta en lektion för tidigt. Genom att 

fokusera skolledningens och lärarnas värderingar och handlingsmönster riktas blicken alltså i 

första hand mot skolans inre pedagogiska och sociala egenskaper. Utgångspunkten är att 

bortse från yttre faktorer. Eleverna formas i skolan.  

Skolan kan alltså verka jämlikhetsskapande ekonomiskt, socialt och kulturellt. Rutter m.fl. 

(1979) skriver att: 

”barns beteende och attityder formas med andra ord i väsentlig grad av deras erfarenheter i 

skolan och i synnerhet genom skolornas egenskaper som sociala institutioner. – Resultaten 

visar med stor tydlighet att skolan kan göra mycket för att fostra till bra beteende, kunskaper 

och färdigheter och att skolan, även i ett underprivilegierat område, kan verka som en kraft 

för det goda” (Rutter mfl. 1979:179). 

Johansson och Höög (2011)  visar att skolors framgång finns i första hand i uppdrag och form 

(struktur) och i tankar och förhållningssätt hos elever, lärare och föräldrar (kultur). 

Ledarskapet är centralt. Framgångsrika är de skolor som uppvisar bra resultat i måluppfyllelse 

i såväl kunskapsmål och fostransmål. I de framgångsrika skolorna diskuterade rektor och 

lärare oftare pedagogiska och didaktiska frågor. Rektors ledarskap är avgörande för hur 

skolans måluppfyllelse rörande de sociala målen uppfylls.  

Rektors roll är att skapa förutsättningar för elevers och lärares lärande. Detta kan göras 

enligt en bottom up modell. Vilket läroplanen ger uttryck för i form av ökat inflytande. Ett 

ökat inflytande kräver att ledarskapet är delegerat. Detta för att rektorer inte skall bära hela 

bördan och i förlängningen leda till avgång. Rektorer är i egenskap av pedagogiska ledare 

nyckelpersoner i skolan. Ständiga rektorsbyten leder inte till kontinuitet i skolvärlden därför 

krävs ett socialt och hållbart ledarskap (Hargreaves & Fink 2008). 
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3 Syfte och frågeställningar 

Diskursteorin lägger fokus på hur diskurserna bildas samt hur strukturer skapas där 

verkligheten upplevs som naturlig och sanningen som objektiv. Med diskurs menas det 

dominerande språkbruket inom ett givet område. Genom att studera vilka betydelser olika 

begrepp har i olika diskursordning finns en möjlighet att identifiera likheter och skillnader i 

de normer och värderingar som diskursordningar för med sig. Skolan har en politisk och 

kulturell dimension. Skolan både utvecklar och konserverar värderingar och normer. I denna 

studie vill jag undersöka två olika diskurser nämligen marknadsdiskurs och demokratidiskurs.  

Syftet är att synliggöra vilken inverkan uttrycket ”Framgångsrika skolor” kan ha i en skola 

för allas rätt till likvärdig utbildning utifrån elevers skilda förutsättningar. 

Frågeställningar: 

1. Hur profilerar sig fristående och kommunala skolor i marknadsdiskurs och 

demokratidiskurs? 

2. Hur beskrivs fostransuppdraget, kunskapsuppdraget och likvärdighet på skolornas 

hemsidor? 

3. Vilken inverkan kan uttrycket ”Framgångsrika skolor” ha i ”En skola för alla” 

4 Teoretiska utgångspunkter 

”Diskurser representerar eller föreställer verklighet – samtidigt som diskurser skapar 

världen genom läggande av tyngdpunkten och givande av selektiva skildringar” (Börjesson 

2003:19).  

Vid studier av diskurser och sociala konstruktioner så fokuseras talet-vad som sägs, hur det 

sägs och hur det skulle kunna sägas istället. Viktigt att tänka på är talordningen dvs. vem som 

har mandatet att tala. Inom varje miljö finns en talordning. Vem sätter agendan? Olika 

diskurser finns inom skilda områden. En diskursiv kamp inom eller utanför praktikerna pågår. 

Foucault menar att diskurser är något bredare än en idé, något som har en plats i samhället 

och kanske rent av en funktion (Börjesson 2003). Foucault menar vidare att motdiskurser 

skapas genom utdefinierade praktiker. Den rådande diskursen stänger ute konkurrerande 

diskurser. Focault talar om episteme och sanningsregimer, nya sanningsregimer ger nya sätt 

att tala om världen. Om den rådande diskursen då utdefinieras skapar denna en motdiskurs. 

Sanningsregimerna slår in på alla områden, politik, vetenskap, samhällsorganisationer, när 
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sättet att tala har fått genomslag inom alla ovanstående områden har ett episteme skapas. 

Världen ser helt olika ut beroende på vilket episteme som den betraktande utgår ifrån. Det 

epistemet som kommer att väljas är beroende av tid och rum och vilket genomslag det får på 

ovanstående områden. Enligt Focault finns det alltid en relation mellan makt och vetande. 

Diskurser skapas för att skapa mening, sammanhang och förståelse (Börjesson 2003).  

Diskursanalysen svarar på frågan hur och nom vilka ramar fenomenet är skapat eller 

konstruerat. Inom vilka ramar eller sammanhang fenomenet är skapat (Börjesson 2003). Om 

man vill använda sig av diskursanalys är det av vikt att ställa frågor kring hur stor diskursen är 

– vilka som omfattas eller styrs av den? Varifrån kommer diskursen– vem eller vilka bär upp 

den? På vilket sätt finns den och för vem? Har den konkurrenter- varför dominerar just den? 

Varför förändras diskurser? (Börjesson 2003). 

”Diskursanalysen gör det möjligt att se det märkvärdiga i något som framstår som naturligt. 

Ingen text kan uttrycka allt utan vilar på en rad outtalade förutsättningar, men i en 

diskursanalys läser man inte texterna för att undersöka vad författaren vill säga, utan man 

granskar den för att undersöka vad de underförstår, omöjliggör, respektive 

implicerar”(Börjesson 2003:23).  

I bakgrunden gavs en bild av ”Framgångsrika skolor” som är ett sätt att tala om skolan i en 

marknadsdiskurs. Nästa avsnitt kommer behandla marknadsdiskursen och 

demokratidiskursen. Marknadsdiskursen ses av mig som den dominerande diskursen i skolans 

praktik. Demokratidiskursen är en motdiskurs som enligt mig återfinns i formuleringsarenan. I 

skollagen uttrycks demokratidiskursen. 

4.1 Demokratidiskurs 

Demokratidiskursen talar om likvärdighet i betydelsen att alla skall ha likartade möjligheter 

att lyckas oberoende av förutsättningarna har ersatt begreppet jämlikhet. Jämlikhet kan 

kopplas ihop med betydelsen likformighet (Arnman 2004).  Inom skolan skulle detta vara att 

all undervisning skulle vara likadan. Att eleverna skulle vara stöpta i samma form men det är 

de inte. Likvärdighet används på två sätt inom utbildningspolitiken. Antingen som ren fakta, 

att utbildningssystemet är likvärdigt genom ett nationellt regelsystem med gemensamma 

läroplaner och att det skall vara tillgängligt för alla. Eller som normativa påståenden om hur 

skolan bör vara, där målet är att skapa ett utbildningsväsende som är värdefullt för alla. Staten 

skall behandla alla medborgare med samma omsorg och respekt. Om det saknas kunskap från 
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individens sida att förverkliga sina livschanser är det statens roll att se till att främja detta 

(Arnman 2004).    

Begreppet utveckling är positivt laddat. Ett tvåtredjedelssamhälle har skapats. Ökad tillväxt 

har ett pris ofta i konflikt med trygghetsskapande begrepp som solidaritet med andra. Skolan 

får inte stå neutral i detta, visionen för skolans del måste vara att frångå rollen som 

reproduktionsanstalt och istället inrikta sig på att få individen att växa som människa istället. 

Liljequist (1999) menar att skolan är en reproduktion av klassamhället. Den dolda läroplanen 

skapar insiders som klarar av skolans kod, detta är elever som kommer från socioekonomiskt 

starka hem. Hem där det finns en studievana. Den andra gruppen kallar Liljequist (1999) 

outsiders, det är barn som kommer från olika invandrargrupper och arbetarbarn, 

socioekonomiskt svaga grupper. Den sanning som den dolda läroplanen ger är att:  

”Skolans sociala betydelse ligger snarare i att den legitimerar etablerade 

samhällsstrukturer” (Liljequist 1999:290).   

Enligt Broady (2007) har en förändring av skolans uppgifter skett, förr var skolan till för det 

gemensamma numer är skolan till för individen, det är numer upp till individen om han/hon 

lyckas eller ej. Chanser ges och det är upp till dig om du lyckas.  

4.2 Marknadsdiskurs 

Marknadsdiskursen talar om att individuell valfrihet och rationella val dominerar ett alltmer 

marknadsorienterat utbildningssystem (Lund 2006). Pierre Bourdieu (1998) menar att 

betoningen på individen kan komma att minska välfärdsstatens roll, Bourdieu vänder sig mot 

att det kollektiva ansvaret kan komma att få en undanskymd roll. Det kan leda till att det är 

individens fel att individen misslyckas, skulden läggs inte längre på samhället.  

  Teorin om utbud och efterfrågan kan förklara skolors profileringsambitioner. Konkurrens, 

rational choice, individualism, individuell självreglering och eget ansvar är alla kriterier för en 

marknadsdiskurs, antagandet som görs är att dessa komponenter skall kunna stärka allas 

möjligheter och villkor (Lund 2006). 

Skolan har avreglerats sedan decentraliseringen och det fria valet av skolform. 

”I ett decentraliserat utbildningssystem kommer lokala aktörer att producera, konsumera 

distribuera diskurs” (Lund 2006:102).  

Det som framförts kring elevers och föräldrars möjligheter att välja skola är att ett 

decentraliserat skolsystem har fördelen att det skulle stärka studieresultaten. Tanken är att 

ökade valmöjligheter ger en ökad motivation och att konkurrensen mellan skolor leder till att 
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skolor förbättras (Lund 2006). För elever som väljer skola spelar föräldrarnas åsikter en 

avgörande roll. Val av skola har också en stor legitimitet bland föräldragrupperna. Skolor med 

inflöde har oftare ett starkare stöd från föräldrahåll. Vad som anses vara viktigt är att skolorna 

har bra lärare att skolorna är lugna och har bra rykte (Arnman 2004). 

”Med friheten att göra val följer ansvaret att ta hand om sig själv, sin familj och att vara 

oberoende. Människan förväntas uppträda som ett självstyrande subjekt som tar ansvar och 

träffar egna val. Den nyliberala diskursen formerar således en individ med 

entreprenörsliknande egenskaper som handlar på olika marknader som en kund” (Nordgren 

2003:43).  

Marknadsdiskursen har praktiskt medfört en tro på att ett ökat elevinflytande i skolan per 

automatik leder till större motivation för eleverna. Människosynen har ändrats då människan 

ses som aktiv och kunskapssökande och kan ta ansvar. Den unga människan ses som 

oberoende, flexibel och anpassningsbar. Ett flexibelt utbildningssystem premierar dessa 

egenskaper. Alla elever och föräldrar väljer inte, kanske för att de inte orkar bry sig medan 

andra gör det. När det finns val att göra så finns ändå möjligheten att söka sig andra vägar 

(Lund 2006). 
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5 Metod 

Empirin i denna uppsats utgörs av min förförståelse, litteratur på området och av skolors 

hemsidor. Min ansats är kvalitativ, jag är ute efter att förstå och inte att förklara, jag väljer en 

hermeneutisk ansats, genom att tolka texter och hemsidor.   En vetenskapsteoretisk ingång är 

hermeneutiken. Den hermeneutiska spiralen är en växling mellan förförståelse och verklighet. 

Större erfarenhet ger en större förförståelse. Studiens epistemologiska utgångspunkt är att 

elever och lärare lär av varandra (epistemologi = läran om kunskap), jag ser elever och lärare 

som skapande individer. Kontexten är avgörande för hur vi lär och med vilka vi lär. Den 

kunskapssyn som antas i studien är konstruktivistisk. Skolor är som de är beroende på 

historik, dess lärare och elever. Det är inte hugget i sten hur det kommer att bli utan allting 

kan förändras beroende på om villkoren förändras. I konstruktionistisk forskning utgår man 

ifrån att det fenomen eller område man undersöker är konstruerat eller skapat (Börjesson 

2003).  

”Sociala fenomen bör förstås i relation till sociala och historiska processer där människor 

interagerar och kommunicerar med varandra under bestämda men samtidigt föränderliga 

systemvillkor, strukturella och institutionella och med inte absoluta men relativt sett öppna 

konsekvenser” (Lund/Sundberg 2004:7). 

Konstruktionism är en ontologisk ståndpunkt som går ut på att sociala företeelser och deras 

mening är något som sociala aktörer kontinuerligt får till stånd. En organisation och kultur är 

inte givna enheter. Organisationer och kulturer kan återskapas av individerna. Den sociala 

verkligheten skapas av individer. Människor använder sig av kategorier för att förstå sin 

verklighet. Konstruktivisterna menar att det är sociala produkter. Meningen i kategorierna 

skapas genom samspelet individer emellan. Ett begrepp skapas enligt konstruktivismen utifrån 

sin tid och rum. Således är innebörden av begrepp eller kategoriseringar olika i olika 

tidsepoker och olika även geografiskt. Inom konstruktivismen finns ett intresse för att 

analysera språket eftersom detta avgör kategoriseringar.  

”världen… på ena eller andra sättet blir konstituerad då människor talar den, skriver den 

och argumenterar den” (Bryman 2011:39). 
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5.1 Konfidentialitet  

Genomgående gäller att skydda uppgiftslämnare. Det som utrycks på hemsidor är offentliga 

handlingar och omfattas inte av sekretess. Jag avser att inte gå ut med skolornas eller 

kommunernas namn då detta inte är det jag vill undersöka. Jag vill skydda skolorna då det är 

min tolkning som görs. Därför har jag inte med citat från skolorna utan texterna är koncentrat. 

5.2 Urval 

Jag har studerat 10 utvalda skolors hemsidor. Jag valde skolor där elevantalet är mer än 400 

elever och högstadieskolor, högstadieskolor valdes då jag känner till dessa efter att ha varit 

verksam som lärare på högstadiet under 12 år.  Jag har valt fristående och kommunala skolors 

hemsidor. Jag har begränsat mig till skolor i kommuner med mer än 50 000 invånare. Detta 

motiveras med att konkurrensen mellan skolor där är som störst. Jag har valt tre kommuner i 

en större stad. I X kommun har två kommunala och två fristående skolor undersökts. I Y 

kommun har två kommunala och två fristående skolor undersökts och i Z kommun har en 

fristående och en kommunal skola undersökts. 

5.3 Tillvägagångssätt 

I bakgrunden redovisades vad uttrycken ”Framgångsrika skolor” och ”En skola för alla” kan 

innebära. I teoridelen redogjordes för marknadsdiskursen och demokratidiskursen. När det 

gäller fristående och kommunala skolors profilering i min empiriska studie så är skolornas 

hemsidor uppbyggda på likartade sätt. De innehåller ofta en tilltalande bild som kan antas 

vara representativ för skolan. I analysen jämför jag sedan skollagen (2010:800) med utrycken 

jag fått från skolorna i den empiriska undersökningen kring tre teman: kunskapsuppdraget, 

fostransuppdraget och likvärdighet.  

5.4 Tillförlitlighet och giltighet 

 Tillförlitlighet innebär att resultatet av en undersökning skall kunna göras på nytt oberoende 

av vem forskaren är. Resultatet skall vid upprepade undersökningar bli detsamma. I en 

diskursanalys som denna blir det svårt då texttolkning görs med litteratur och texter på skolors 

hemsidor som bas. Istället bör diskursanalys bygga på transparens och noggrannhet. 

Transparens innebär att forskaren redogör för ståndpunkter och öppet redovisar val av texter. 

Noggrannhet vid citering och referat eftersträvas så att läsaren kan bedöma tillförlitligheten 

Med giltighet menas att man mäter det som avses att mäta. I diskursanalysen är avsikten att 

man besvarar sitt syfte och frågeställningar (Nordgren 2003). 
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Börjesson (2003) ställer frågan om vad som är kunskap och exemplifierar detta när han 

jämför Svensk Damtidning med en statlig utredning. I den vetenskapliga världen delas 

sannolikt uppfattningen att SOU äger störst sanningshalt. Men båda är delar av en verklighet, 

båda gör anspråk på verkligheten, de är konstruerade. Båda skrifterna är skrivna utifrån sitt 

perspektiv, sin tolkning av verkligheten. Så vilka skrifter är då mest sanna? Det fenomen som 

undersöks måste kontextualiseras istället för att generaliseras (Börjesson 2003). Detta innebär 

att forskarens bild av verkligheten innebär en konstruktion av verkligheten.  Konstruktivismen 

menar att forskarens bild av verkligheten inte kan ses som slutgiltig (Bryman 2010). 
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6 Resultat och analys 

6.1 Profilering 

6.1.1 Marknadsdiskurs och demokratidiskurs i kommunala skolors hemsidor 

Texterna nedan är ett koncentrat av vad skolorna uttrycker på sina hemsidor. I resultatet 

redovisas demokratidiskursen kursivt. Marknadsdiskursen redovisas i fet stil. Övrig text kan 

inte klassificeras utifrån nedanstående kriterier. I denna klassificering är kriterier för 

demokratiskurs hur specialpedagogiskt stöd uttrycks och kan utläsas, om ett relationellt 

perspektiv kan utläsas, livslångt lärande samt hur elevers olikhet uttrycks genom att alla är 

olika och att mångfalden berikar demokratin. I klassificeringen av marknadsdiskursen är 

kriterier som konkurrens, individualism och effektivitet kriterier som hänvisas till. 

Skola A: Vi erbjuder lugn miljö och arbetar i arbetslag för att lärandet skall bli aktivt och satt 

i sitt sammanhang. Arbetslagen skapar en trygg miljö för eleverna med nolltolerans mot 

kränkningar, hot och våld. Våra ledord är trygghet och arbetsro. Vår inriktning är musik. Vi 

vill se helheten, pedagogiken tar utgångspunkt i elevers enhetliga lärande i ett 6-16 års 

perspektiv. Där språkutvecklande - entrepreniella arbetssätt och laborativa tillämpningar 

och arbetssätt dominerar. Hos oss använder vi oss av ett inkluderande arbetssätt, det innebär 

att olika elever måste få mötas i den vanliga undervisningen. Lärstudio för att arbeta med de 

elever som behöver mer specialpedagogiskt stöd för att nå målen. 

Skola B: Vi satsar på IT och språk. Skolan ska präglas av en varm atmosfär och öppen 

attityd. Entreprenörskap. Att arbeta entrepreniellt innebär att anpassa undervisningen 

ännu mer mot framtidens krav, så att våra elever går en positiv framtid till mötes. 

Eleverna ska få nätverkskompetens, social/kulturell kompetens, utveckla sin kreativitet, 

utveckla sin analytiska förmåga, stimulera till nyfikenhet, risktagning, få 

förändringskompetens och utveckla självförtroendet. Vi arbetar med stöd av 

specialpedagog och tekniska hjälpmedel. 
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Skola C: Alla föräldrar, elever och anställda är stolta över xx skola. Denna känsla vilar 

på en varaktig känsla av delaktighet i skolans verksamhet. Denna känsla av delaktighet 

vilar på en medvetenhet över sin egen roll i verksamheten. En medvetenhet om de 

förväntningar som finns och medvetenheten om hur viktig den egna insatsen är. Skolans 

gemensamma värdegrund har fokus på ordning och reda, trivsel präglar skolan. Skolan har ett 

supportteam med specialpedagoger och några elevassistenter, de hjälper till i både 

klassrummet och i hela klasser. De ger individuellt stöd till enskilda elever. De enskilda 

eleverna är de som är i behov av särskilt stöd.  

Skola D: Vi står för gedigna kunskaper, studiemiljön präglas av studiero och trygghet. Vi 

erbjuder kvalitativ undervisning, även skolans lokaler har betydelse för unga individer 

som behöver utveckla sina sinnen för att stå bättre rustade för att möta framtiden. Vi 

har ett komplett elevhälsoteam med skolsköterska, psykolog och kurator med SYV och 

speciallärare. 

Skola E: Skolan erbjuder goda kunskaper som förmedlas av skolans välutbildade och 

engagerade lärare. Skolan placeras i topp i nationella mätningar. Inriktning: 

Naturvetenskap, kinesiska, bild och design. Skolan uttrycker att de har det bästa 

geografiska läget. Skolan har ett eget bibliotek. Skolan har en trygg och trevlig arbetsmiljö 

och skolan arbetar för ett gott kamratskap bland annat med elev och vuxenstödjare. Vi har en 

väl fungerande elevvård bestående av skolsköterska, skolpsykolog, kurator samt SYV. 
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6.1.2 Marknadsdiskurs och demokratidiskurs i fristående skolors hemsidor 

Texterna nedan är ett koncentrat av vad skolorna uttrycker på sina hemsidor. I resultatet 

redovisas demokratidiskursen kursivt. Marknadsdiskursen redovisas i fet stil. Övrig text kan 

inte klassificeras utifrån nedanstående kriterier. I denna klassificering är kriterier för 

demokratiskurs hur specialpedagogiskt stöd uttrycks och kan utläsas, om ett relationellt 

perspektiv kan utläsas, samt hur elevers olikhet uttrycks genom att alla är olika och att 

mångfalden berikar demokratin. I klassificeringen av marknadsdiskursen är kriterier som 

konkurrens, individualism och effektivitet kriterier som hänvisas till. 

Skola F: Målsättning att alla elever skall nå minst godkänt. Skolan uttrycks som lugn och 

harmonisk med öppna dörrar och 20 elever/klass. Ge eleverna möjligheter att ta ansvar för 

sina studier. Elevers olika inlärningsstilar tillgodoses. 

Skola G: Vi bryr oss om resultatet, att elever lär sig och får höga studieresultat, det är 

det viktiga inte att göra på samma sätt och i samma takt som andra. Eleverna lär sig 

bättre än i en vanlig skola. 9 av 10 av föräldrarna uppger att barnen trivs. Alla är olika 

och lär på olika sätt. Vi har en personligt utformad utbildning med ett coachsystem vilket 

innebär att veckovisa mål sätts upp redan i årskurs 6. Dessa utvärderas av coachen. Lärarna 

arbetar 27.5 timme/veckan mot kommunalas 20 timmar. På skolan är det viktiga vad 

lärarna gör än att de är många. 

Skola H: Att bidra till ett starkt civilt samhälle med medvetna och ansvarskännande 

medborgare som gör självständiga val. Vi ger varje individ möjlighet att komma till sin 

rätt. Goda resultat både när det gäller elevernas kunskapsresultat och hur eleverna och 

dess föräldrar (kunderna) upplever kvaliteten. Vi arbetar innovativt och nära forskare 

som på vetenskaplig grund är med och utvecklar vår verksamhet. Kvalitet är det bästa 

vi vet. Vi erbjuder en personlig dator till varje elev. Nyfikna ungdomar är det bästa vi 

vet. Vi läser inte ämnen  isolerat. Vi grupperar efter ålder. Vi ger möjligheter till ett 

erfarenhetsbaserat lärande, att förstå sitt eget lärande, att känna tillit till sin egen förmåga och 

att utveckla elevens förmåga till kommunikation och respektfullt samspel med andra. 
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Skola I: Vi får inte svika barnen, grunden till inlärning är språket. Vårt motto är trivsel och 

kunskaper. Det viktiga är att utlovade resultat nås. Vi har ett professionellt ansvar, ej 

föräldrainflytande. Alla resurser till undervisningen. Vi eftersträvar välfyllda klasser och låga 

administrationskostnader. Skolan är avgiftsfri och har fått högsta betyg av 

skolinspektionen. Vi har ordning och reda och alla elever blir sedda. Åldershomogena 

klasser ger bäst resultat. Läraryrket är ett konstnärskap, den som inte har talang och rätt 

inställning har svårt att bli en bra lärare. Kreativitet och skapande kan inte kommenderas fram 

mellan 8-5. 

Skola J: Skolan ska ge eleverna kunskaper, värderingar och färdigheter som ger  ett livslångt 

lärande av hög kvalitet. Ge alla elever möjlighet att uppnå målen. Skolan vill skapa en skola 

som ger trygga och harmoniska elever, ser lärandet som en process. Handleda elever. 

Förbereda eleverna för livet utanför skolan och förankra demokratiska värderingar. Utveckla 

elevernas sociala kompetens. I vår relation med eleverna är det viktigt att både elever och 

vuxna tycker att det är roligt i skolan. Viktigt att läraren sätter sig in i elevens situation. Det 

är viktigt att alla känner lika värde och att vi lyssnar på varandra. Specialpedagogiskt stöd 

finns på kommunal nivå. 
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6.2 Skolors kunskapsuppdrag 

Studien syftar till att ge svar på vilken inverkan ”Framgångsrika skolor” kan ha i ”En skola 
för allas rätt till likvärdig utbildning. Skolor har att förhålla sig till kunskapsuppdraget och 
fostransuppdraget. I skollagen (2010) 1.kap 4§ finns följande utdrag utifrån skolors 
kunskapsuppdrag: 

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära”  

Nedan följer en tabell över skolorna i min undersökning av skolans kunskapsuppdrag: 

Tabell 1. Kunskapsuppdrag i olika skolor. 

Kunskapsuppdrag, Kommunala skolor Kunskapsuppdrag, Fristående skolor 

Skola A: Vi vill se helheten, pedagogiken tar 

utgångspunkt i elevers enhetliga lärande. 

Skola B: Att arbeta entrepreniellt anpassar 

undervisningen mot framtidens krav. 

Skola D: Vill ge gedigna kunskaper 

Skola E: Vill ge goda kunskaper 

 

Skola F: Uttalat mål att alla elever skall nå minst 

godkänt.  

Skola G: Uttalat mål att eleverna skall nå höga 

studieresultat. 

Skola H: Goda resultat både vad gäller elevers 

kunskapsresultat och hur föräldrarna upplever 

kvaliteten. 

Skola I: Motto trivsel och kunskaper, det viktigaste är 

att utlovade resultat nås. 

Skola J: Skolan skall ge eleverna kunskaper, 

värderingar och färdigheter för ett livslångt lärande.  

 

Utifrån sammanställningen dominerar kunskap och resultat i de fristående skolornas 

profilering. När det gäller att kunskaperna skall främja alla barns och elevers utveckling samt 

en livslång lust att lära är skola J och skola B framåtsyftande.  
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6.3 Skolors fostransuppdrag 

I skollagen (2010:800) 1 kap. 4§ står att: 

”Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” 

Nedan följer en tabell över skolorna i min undersökning över skolans fostransuppdrag. 

Tabell 2. Fostransuppdrag i olika skolor. 

Fostransuppdrag, Kommunala skolor Fostransuppdrag, Fristående skolor 

Skola A: Nolltolerans mot kränkningar och våld. 

 

 

Skola H: Att bidra till ett starkt civilt samhälle med 

medvetna och ansvarskännande medborgare, utveckla 

elevens förmåga till kommunikation och respektfullt 

samspel med andra. 

Skola J: Skolan skall förankra demokratiska 

värderingar 

Detta är skolans fostransmål. Utifrån min tolkning uttrycker endast en kommunal skola 

fostransmålen på sin hemsida medan två fristående gör detta. Sju av 10 skolor i 

undersökningen gör det inte. 
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6.4 Likvärdighet 

Likvärdighet i betydelsen att alla elever utifrån deras förutsättningar skall få lika möjligheter 
uttrycks i skollagen(2010:800) kap.1 4§: 

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimuleras så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” 

Nedan följer en tabell över skolorna i min undersökning rörande likvärdighet. 

Tabell 3. Likvärdighet utifrån olika skolor. 

Likvärdighet: Kommunala skolor Likvärdighet: Fristående skolor 

Skola A: Vi har ett inkluderande arbetssätt, en 

lärstudio med specialpedagogiskt stöd. 

Skola B: Vi arbetar med stöd av specialpedagog och 

tekniska hjälpmedel. 

Skola C: Vill ge en varaktig känsla av delaktighet. Ett 

supportteam med specialpedagoger som hjälper till i 

klassrummet och  hela klasser. 

Skola D: Har komplett elevhälsoteam med 

skolsköterska, psykolog, SYV och speciallärare. 

Skola E: Vi har en väl fungerande elevvård bestående 

av SYV, skolsköterska, skolpsykolog och kurator. 

Skola F: Elevers olika inlärningsstilar tillgodoses. 

Skola G: Alla är olika och lär sig på olika sätt. 

Skola J:  Specialpedagogiskt stöd finns på kommunal 

nivå. Alla elever ska ges möjlighet att nå målen. 

 

 

Särskilt stöd som profilering har alla kommunala skolor. Inkludering uttrycks av skola A. Att 

elever är olika framhålls av de fristående skolorna. Noterbart är att endast en fristående skola 

nämner särskilt stöd.  
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6.5 Sammanfattande analys av resultatet 

”Diskurser representerar eller föreställer verklighet – samtidigt som diskurser skapar 

världen genom läggande av tyngdpunkten och givande av selektiva skildringar” (Börjesson 

2003:19). Det som uttrycks (explicit) och det som inte uttrycks (implicit) är värt att fokusera 

på. 

 Skolorna är utifrån mina resultat inte likvärdiga utifrån vad som uttrycks på hemsidorna. 

Det som uttrycks på hemsidorna får anses vara det viktigaste för skolan Den diskurs som 

dominerar är marknadsdiskursen. Skolorna framhåller sina fördelar. Explicit uttrycks det som 

alla föräldrar, elever och anställda är stolta över XX skola Trygghet och studiero uttrycks i 

flera av skolorna både fristående och kommunala. Entrepreniellt arbetssätt uttrycks. 

Coaching, utbildning på vetenskaplig grund.  I marknadsdiskursen ingår att profilera sig för 

att möta framtiden. Eleverna skall få nätverkskompetens, utveckla …, stimulera… våra elever 

skall stå bättre rustade för att möta framtiden. Skolorna vill visa att de är med i formandet av 

framtidens elever. De kommunala skolorna dominerar i denna profilering. Elevsynen uttrycks 

som elevers olika inlärningsstilar tillgodoses. Detta implicerar att elever lär sig på olika sätt. 

Att uttrycka sig som det viktiga är inte att göra på samma sätt och i samma takt som 

andra..elever lär sig bättre än på en vanlig skola (Friskola G) implicerar att skolan är ett 

alternativ mot traditionella kommunala skolor. Det viktiga är att utlovade resultat nås, goda 

resultat både när det gäller elevernas kunskapsresultat och hur föräldrar och elever upplever 

kvaliteten, målsättning att alla elever skall nå minst godkänt uttrycks i en majoritet av 

friskolorna. En kommunal skola uttrycker att skolan placeras i topp i nationella mätningar.  

Av friskolorna nämns inte särskilt stöd på hemsidorna. Implicit är uttrycken synonyma för 

”en framgångsrik skola”. Hemsidorna uttycker inte ”En skola för alla” utan kan i min analys 

ses i begreppet likvärdighet samt i fostransmålen. Ses likvärdighet som lika möjligheter 

utifrån elevers skilda förutsättningar vilket görs i denna studie uttrycker endast en friskola 

detta, då specialpedagogiskt stöd ges på kommunal nivå. De kommunala skolorna uttrycker 

samtliga detta på sina hemsidor. Ett inkluderande arbetssätt uttrycks explicit av en kommunal 

skola (A). Skola C gör det implicit. Ett relationellt perspektiv ges av en skola i 

undersökningen, en fristående skola (J). 

  Det nämns väldigt lite kring demokratidiskursen. Detta syns tydligt när det gäller 

fostransuppdraget. Fostran anses inte så viktigt att framhålla för skolan. Kunskap och resultat 

däremot verkar premieras. Utifrån vad jag kan se är fostransuppdraget underordnat 

kunskapsuppdraget.  
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7 Diskussionsanalys 

Mitt syfte har varit att synliggöra vilken inverkan uttrycket ”Framgångsrika skolor” kan ha i 

en skola för allas rätt till likvärdig utbildning. Skolor och elever har olika förutsättningar, som 

det är nu 2012 har olika reformer avlöst varandra. Valfrihetsreformen och decentraliseringen 

(kommunaliseringen) har haft ett stort genomslag. Skolor är beroende av sina elever, det gör 

att de måste profilera sig. Inom en kommun med ett invånarantal på omkring 50 000 som jag 

har undersökt finns det underlag för cirka 12 högstadieskolor. Finns inte elevunderlag så 

tappar skolan pengar och attraktionskraft. Hemsidor är ett sätt för skolan att nischa sig. Vill en 

fristående skola etablera sig så måste marknadsundersökningar göras för att se om skolan har 

en möjlighet att locka till sig elever från den kommunala skolan. 

  Uttrycket ”En skola för alla” kan stå för ett rättighetsbegrepp, där alla elever oavsett 

förutsättningar har rätt till utbildning eller som ett utvecklingsbegrepp där alla elever har rätt 

att utveckla sitt lärande såväl kunskapsmässigt som fostransmässigt. Eller som ett 

socialisationsbegrepp där elevernas olikheter ses som en tillgång för elevens lärande (Gadler 

2011). Utifrån undersökningen av skolornas hemsidor görs följande slutsatser utifrån syftet 

vilken inverkan ”Framgångsrika skolor” kan ha i en skola för allas rätt till likvärdig 

utbildning. 

 

• Utifrån definitionen av socialisationsbegreppet angav en skola detta i profileringen 

nämligen inkludering. Den ökade homogeniteten på skolorna utifrån 

valfrihetsreformen har förstärkts. 

• Utifrån definitionen av utvecklingsbegreppet nämns fostransbegreppet sparsamt på 

skolornas hemsidor, kunskapsbegreppet dominerar. 

• Specialpedagogiskt stöd nämns sparsamt i fristående skolors hemsidor. 

• Marknadsdiskursen dominerar på skolornas hemsidor. 

• Skolorna är inte likvärdiga. 

 

I min undersökning är det tydligt att skolan marknadsanpassats. Genom valfrihetsreformen 

kan elever och dess föräldrar välja skola. En konkurrensutsatt skola medföljer att skolor måste 

förbättra sig för att inte halka efter andra skolor. Talet om ”Framgångsrika skolor” måste 

därför sättas in i detta sammanhang. Skolor tävlar om att locka till sig elever.  
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Det jag har sett är att marknadsdiskursen inte har fått genomslag i skollagen men att den 

kan komma att få det i och med min tolkning att den pedagogiska praktiken kan komma att 

påverka styrdokumenten. Egentligen borde det vara tvärt om att skollagen skall beskriva den 

pedagogiska praktiken men omsvängningarna i samhället går så snabbt att diskrepanser kan 

uppstå. I min undersökning har skolors realiseringsarenor undersökts med hjälp av dess 

hemsidor. Det jag kommit fram till är att skolor är bra på att sälja sig själva vilket är ett måste 

för att klara konkurrensen skolor emellan. För skolor gäller det att visa upp för potentiella 

elever och föräldrar att den skola de väljer är den bästa. Innehållet på hemsidorna präglas av 

detta. Ofta uttrycks att skolorna är framgångsrika i kunskapsmätningar. 

”En skola för alla” där alla elever oberoende av dess förutsättningar får lika möjligheter har 

vi inte. Det är där problemet ligger i opportunismen att alla har lika möjligheter men inte 

samma villkor från start (Liljeqvist 1999). Hur kan skolan bemöta alla barn? Det relationella 

perspektivet innebär att om en elev har det svårt så är det beroende på kontexten (Persson 

2007; von Wright 2000). Kontexten kan vara undervisningen, arbetssättet, lärarens 

relationskompetens osv. Elever lär sig på olika sätt, elever lär sig olika snabbt. Vissa elever 

behöver få förtroende för den vuxne och vissa elever behöver få yttre motivation. Hur sedan 

skolan klarar av att möta dessa olikheter är enligt mig ett mått på framgång. Endast en skola i 

min empiriska undersökning hade med det relationella perspektivet på sin hemsida, friskola J. 

   Om utgångspunkten är att bortse från yttre faktorer, att elever formas i skolan så måste 

skolan kompensera detta (Grosin 2003). Det relationella perspektivet är en väg att gå. Dock 

dominerar det punktuella perspektivet (von Wright 2000) och det kategoriska (Persson 2007).          

  Anläggs ett perspektiv där det tas hänsyn till elevers olika förutsättningar måste skolan 

klara att möta eleverna. Elevers kunskaper sedan tidigare har stor betydelse till hur barn 

lyckas i skolan. Avgörande är vilken lärare barnen möter. Lärarens relationskompetens är 

avgörande (Håkansson 2011; Rökenes & Hansen 2006). För att utjämna skillnader mellan 

elever för att på så sätt öka likvärdigheten kan skolan vara den utjämnande faktorn. Kan 

skolan det?  Lärartätheten är en faktor som till viss del påverkar elevernas resultat, framförallt 

elever med sämre studieförutsättningar, skolnivåeffekten har tilltagit, elevernas skola har fått 

en avgörande betydelse för vad en elev presterar, kontextuella faktorer som samspel elev-

lärare samt kamrateffekter (Skolverket 2009).  Efter att jag gjort denna studie kan jag se att 

skolors kunskapsuppdrag är överordnat fostransuppdraget. Hur ska då skolor utjämna för att 

nå likvärdighet?   
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Likvärdighet används på två sätt inom utbildningspolitiken. Antingen som ren fakta, att 

utbildningssystemet är likvärdigt genom ett nationellt regelsystem med gemensamma 

läroplaner och att det skall vara tillgängligt för alla. Eller som normativa påståenden om hur 

skolan bör vara, där målet är att skapa ett utbildningsväsende som är värdefullt för alla 

(Arnman 2004). Enligt styrdokumenten existerar likvärdighet enligt fakta. Alla skolor har 

gemensamma läroplaner och är öppna för alla. Men då det är enskilda tjänstemän som tolkar 

styrdokument i ett decentraliserat utbildningssystem (Gadler 2011) utifrån sina egna 

normativa påståenden om hur skolan bör vara så är risken stor att skolan inte klarar att skapa 

”En skola för alla”. Rektors ledarskap är avgörande för hur skolans ledarskap rörande de 

sociala målen uppfylls, framgångsrika är de skolor som uppvisar bra resultat i såväl 

kunskapsmål som fostransmål (Johansson & Höög 2011). 

I mitt arbete är det lokala tjänstemän som skrivit hemsidorna utifrån sina tolkningar av 

styrdokumenten. ”I ett decentraliserat utbildningssystem kommer lokala aktörer att 

producera, konsumera och distribuera diskurs” (Lund 2006:102). Tjänstemännen är beroende 

av att elever väljer de skolor tjänstemännen företräder, retoriken bör ses i detta sammanhang. 

Vad säljer och vad säljer inte. I diskursteorin görs detta utifrån vad som uttrycks och varför 

det inte uttrycks. I diskursteorin kallas det som inte uttrycks för utdefinierade praktiker.  

I min undersökning säljer kunskap och framtid. Fostransmål säljer inte. Skolor är 

konkurrensutsatta och skolor vet vad som lockar föräldrar. Vad som anses vara viktigt är att 

skolorna har bra lärare att skolorna är lugna och har bra rykte (Arnman 2004). Trygghet och 

studiero återfinns i flera skolor i min undersökning. Om Skolorna blir alltmer homogena i 

elevsammansättning vilket påvisats genom valfrihetsreformerna kan undervisningen göras 

likformig. Svårigheten finns där elevsammansättningen är heterogen, där mångfalden 

dominerar. Mångfalden berikar och är viktig för demokratin. Specialpedagogiskt stöd är och 

har varit en väg. Den traditionella stödundervisningen har ifrågasatts då det inte leder till 

måluppfyllelse i den mån som önskats. För den enskilda skolan är inkluderande lösningar en 

väg att gå. Barns olikhet är något som skall ses som en tillgång i en klass och ses som 

berikande för skolan (Nilholm 2006). En inkluderande skola har också ett socialt berättigande 

genom att attityder till olikheter kan förändras om alla undervisas tillsammans (Svenska 

Unescorådet 1996). 
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Vi lär oss av olikheter. Då homogeniteten antas öka vid val av skolform kan detta förklara 

att friskolorna i min studie inte nämner specialpedagogiskt stöd på sina hemsidor. Behovet 

kanske inte finns på grund av homogeniteten? Eller skapas inte elever i behov av särskilt stöd 

i dessa skolor? Vill friskolorna inte ha elever i behov av särskilt stöd eftersom de inte 

uttrycker detta på sina hemsidor. Att särskilt stöd finns att tillgå vid behov skulle kunna vara 

en konkurrensfördel enligt mig.   

7.1 Metoddiskussion 

Mitt tillvägagångssätt har varit att undersöka fristående och kommunala skolors hemsidor 

med diskursteori som stöd, det som uttrycks på hemsidorna behöver inte vara representativt 

för hur det faktiskt är. En skola kan inte enbart bedömas utifrån vad hemsidan uttrycker. Det 

har inte heller varit mitt syfte att bedöma skolorna. Det som uttrycks i tal och skrift får 

återverkningar praktiskt. Det som uttrycks på hemsidorna kan sägas vara tal inom ett givet 

område därför har jag använt mig av diskursteori som bas. Marknadsdiskursen påverkar i alla 

samhällets sektorer. Marknadsdiskursen bygger på konkurrens, där varan som säljs måste 

möta efterfrågan. Talet om ”Framgångsrika skolor” har sitt ursprung i marknadsdiskursen 

vilken återfinns i realiseringsarenan. Talet om ”En skola för alla” har sitt ursprung i 

demokratidiskursen vilken återfinns i formuleringsarenan. Mitt syfte har varit att synliggöra 

vilken inverkan ”Framgångsrika skolor” kan ha i en skola för allas rätt till likvärdig utbildning 

utifrån elevers skilda förutsättningar. I analysen har hemsidorna sedan jämförts med 

skollagen. 

Att förstå sin samtid kritiskt innebär ett ifrågasättande. Jag tror att jag efter detta arbete 

kommer fokusera ytterligare på skolans uppdrag. Skolans viktigaste uppdrag för mig i rollen 

som specialpedagog och medmänniska är att försöka kompensera elevers olika förutsättningar 

så att alla elever får samma möjligheter. Det är likvärdighet för mig. Att känna att jag kan 

göra skillnad. Jag vill hålla dessa tankar vid liv genom att framhäva skollagen i alla 

sammanhang 
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Framtida forskning 

Den forskning jag eftersträvar är hur man kan utjämna elevers förutsättningar i skolan, den 

forskningen görs med all säkerhet för att uppnå likvärdighet, i betydelsen allas lika möjlighet. 

Tack 

Varma tack till min handledare Ulla Gadler som har funnits till hands och visat vad det 

innebär att vara relationell i bemötandet! 
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