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KAPITEL  1  

Studiens  utgångspunkter    

 
Lärarprofessionen	  har	  de	  senaste	  decennierna	  genomgått	  stora	  förändringar,	  där	  kom-‐
munaliseringen	  ofta	  pekas	  ut	  som	  en	  av	  huvudorsakerna.	  Med	  ändrade	  styrformer	  har	  
bl.	  a.	  följt	  att	  lärares	  arbete	  alltmer	  kommit	  att	  styras,	  kontrolleras	  och	  standardiseras	  
via	  olika	  typer	  av	  dokument.	  Det	  handlar	  dels	  om	  styrning	  via	  standarder	  för	  hur	  olika	  
processer	  ska	  genomföras,	  dels	  om	  styrning	  via	  krav	  på	  dokumentering	  av	  den	  egna	  ar-‐
betsprocessen.	  I	  båda	  fallen	  innebär	  styrning	  genom	  krav	  på	  dokumentation	  att	  de	  pro-‐
fessionellas	  arbetsprocesser	  synliggörs.	  	  
	  
I	  vårt	  antagande	  ligger	  att	  synliggörandet	  förändrar	  lärarprofessionens	  kunskaps-‐	  och	  
normbas.1	  Med	  fokus	  på	  relationen	  mellan	  professionell	  autonomi	  och	  synliggörande	  av	  
professionella	  arbetsprocesser	  och	  med	  hjälp	  av	  ett	  teoretiskt	  grundat	  kategoriserings-‐
schema	  har	  vi	  analyserat	  den	  bild	  som	  Lärarnas	  tidning	  och	  Pedagogiska	  magasinet	  gett	  
av	  lärarprofessionen	  under	  åren	  1990	  –	  2010.2	  Det	  empiriska	  underlaget	  har	  bestått	  av	  
ett	  stort	  antal	  artiklar	  med	  relevans	  för	  relationen	  mellan	  autonomi	  och	  synliggörande	  
av	  arbetsprocesser.	  	  
	  
Syftet	  i	  studien	  är	  att	  synliggöra	  kollektiva	  bilder	  av	  lärarprofessionen	  under	  åren	  1990-‐
2010	  så	  som	  dessa	  framträder	  i	  Lärarnas	  tidning	  och	  Pedagogiska	  magasinet.	  
	  
Styrande	  för	  de	  avgränsningar	  som	  görs	  i	  denna	  studie	  är	  intresset	  för	  hur	  profession-‐
ens	  självbild	  förändras	  som	  en	  följd	  av	  den	  styrning	  som	  kommer	  till	  uttryck	  via	  krav	  på	  
synliggörande	  av	  arbetsprocesser	  med	  ökad	  dokumentation.	  Den	  centrala	  frågeställ-‐
ningen	  gäller	  därmed	  de	  förändringar	  lärarprofessionen	  genomgår	  och	  hur	  de	  kollektiva	  
bilderna	  av	  lärarprofessionen	  påverkas.	  
	  

Relationen  mellan  kollektiv  självbild  och  dokumentstyrning  

 
Under	   tidsperioden	   1990	   –	   2010	   sker	   genomgripande	   politiska	   förändringar	   som	   på-‐
verkar	  lärarprofessionen	  och	  den	  pedagogiska	  praktik	  inom	  vilka	  lärare	  är	  verksamma.	  	  
I	  studien	  finns	  mot	  denna	  bakgrund	  en	  bred	  ingång,	  att	  fokusera	  den	  kollektiva	  självbil-‐
den	  samt	  diskursiva	  mönster	  och	  förskjutningar	  i	  de	  kollektiva	  bilderna	  över	  tidspe-‐
rioden.	  Den	  bredare	  ansatsen	  har	  betydelse	  för	  att	  förstå	  dokumentstyrning	  och	  för	  att	  

                                                 
1 Studien	  som	  presenteras	  utgör	  en	  del	  av	  ett	  större	  projekt	  med	  rubriken	  Frihet	  under	  ansvar	  eller	  ansvar	  under	  
insyn?	  Om	  dokumentstyrnings	  påverkan	  på	  autonomi,	  kunskapsbas	  och	  normsystem	  bland	  professionella.	  Övriga	  
professioner	  som	  studeras	  i	  projektet	  är	  socionomer	  och	  revisorer.	  	  Den	  övergripande	  forskningsfrågan	  för	  projektet	  
är:	  Hur	  ser	  relationen	  mellan	  professionell	  autonomi	  och	  synliggörande	  av	  professionella	  arbetsprocesser	  ut	  och	  hur	  
påverkas	  professionernas	  kunskapsbas	  och	  normsystem	  av	  dokumentstyrning?	  Projektet	  finansieras	  av	  FAS.	  Forskar-‐
gruppen	  består	  av	  följande	  personer:	  Lena	  Agevall,	  docent	  i	  statsvetenskap,	  Lena	  Fritzén,	  professor	  i	  pedagogik,	  Eva	  
Johnsson,	  docent	  i	  socialt	  arbete,	  Karin	  Jonnergård,	  professor	  i	  företagsekonomi	  och	  Joakim	  Krantz,	  universitetslektor	  
i	  pedagogik. 
2	  På	  motsvarande	  sätt	  har	  vi	  i	  andra	  studier	  följt	  socionomerna	  och	  revisorerna	  via	  deras	  branschtidskrifter	  under	  i	  
stort	  sett	  samma	  tidsperiod.	  Inom	  projektet	  genomförs	  under	  2012	  mellanfallsanalyser	  där	  vi	   jämför	  förändringar	  i	  
de	  kollektiva	  bilder	  som	  ges	  av	  professionerna	  socionomer,	  lärare	  och	  revisorer.	  
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ger	  en	  nödvändig	  kontext	  till	  framväxten	  av	  dokumentstyrning	  (jfr	  Houtsonen	  mfl.,	  
2010).	  	  
	  
Inom	  ramen	  för	  studiens	  ansats	  kan	  vi	  tala	  om	  att	  det	  finns	  institutionaliserade	  logiker	  
eller	  organiserade	  principer	  som	  individer	  och	  organisationer	  är	  inbäddade	  i	  och	  som	  
påverkar	  vilka	  intressen,	  värderingar,	  antaganden	  och	  tillvägagångssätt	  som	  kommer	  till	  
uttryck.	  Profession	  är	  med	  denna	  utgångspunkt	  en	  typ	  av	  institutionaliserad	  logik	  (jfr	  
Thornton	  &	  Ocasio,	  2008).	  Utifrån	  logiker	  och	  principer	  tillhandahålls	  såväl	  en	  vokabu-‐
lär	  som	  motiv	  för	  handlande	  och	  därigenom	  grunder	  för	  vad	  som	  konstituerar	  profess-‐
ionsidentitet	  och	  kollektiva	  självbilder	  (jfr	  Heggen,	  2008).	  Det	  är	  mot	  bakgrund	  av	  en	  
viss	  typ	  av	  institutionell	  logik	  som	  dokumentstyrning	  och	  dess	  framväxt	  också	  kan	  för-‐
stås.	  	  
	  
Det	   har	   framhållits	   att	   olika	   typer	   av	   dokument	   alltid	   styrt	   i	   offentlig	   sektor	  men	   att	  
dokumentationen	  under	  den	  senaste	  två	  decennierna	  fått	  en	  mer	  genomgripande	  bety-‐
delse	   för	   styrningen	   av	   såväl	   privata	   som	  offentliga	   organisationer	   (Agevall	  &	   Jonner-‐
gård,	  2007;	  Riles,	  2006).	  Det	  är	  då	  både	   frågan	  om	  ökade	  krav	  på	  dokumentation	  och	  
hur	   dokumentationens	   innehåll	   förändrats	   samt	   hur	   dokumentationens	   funktion	   att	  
synliggöra	  och	  att	  utöva	  kontroll	  genomgår	  förändringar.	  Nämnda	  aspekter	  väcker	  i	  den	  
här	  studien	  frågor	  om	  hur	  dokumentstyrningen	  påverkar	  lärarprofessionens	  kunskaps-‐
bas	  och	  normbas	   samt	  professionens	  handlingsfrihet	  och	  handlingsförmåga	  eller,	  med	  
ett	   annat	  begrepp,	   lärares	  professionella	   autonomi.	  Vi	  menar	  på	  det	   här	   sättet	   att	   det	  
finns	  en	  klar	  relation	  mellan	  kollektiv	  självbild	  och	  dokumentstyrning	  och	  omvänt	  hur	  
en	  förstärkt	  och	  förändrad	  dokumentstyrning	  påverkar	  den	  kollektiva	  självbilden.	  	  	  	  	  
	  
En	  utgångspunkt	  är	  att	  läraren	  i	  de	  kollektiva	  självbilderna	  intar	  positioner	  inom	  ett	  
avgränsat	  perspektiv	  och	  vi	  identifierar	  också	  hur	  de	  kollektiva	  bilderna	  förändras	  och	  
förskjuts	  inom	  ramen	  för	  ett	  antal	  spänningsfält.	  Dessa	  spänningsfält	  och	  perspektiv	  kan	  
vara	  mer	  eller	  mindre	  dynamiska	  och	  i	  vid	  mening	  definierar	  de	  vad	  det	  innebär	  att	  vara	  
professionell.	  Synliggörande	  av	  arbetsprocesser	  och	  dokumentation	  utgör	  här	  en	  vä-‐
sentlig	  aspekt.	  	  Vi	  studerar	  på	  det	  här	  sättet	  kollektiva	  självbilder	  i	  relief	  också	  till	  pro-‐
cesser	  av	  professionalisering	  och	  deprofessionalisering.	  Det	  handlar	  då	  om	  hur	  olika	  
typer	  av	  professionalism	  samexisterar,	  utmanas,	  förändras	  och	  möter	  motstånd.	  	  
	  

Studiens  objekt  

 
Inledningsvis	  ska	  något	  sägas	  om	  studiens	  objekt	  och	  vilka	  avvägningar	  som	  gjorts.	  
	  
Det	  huvudsakliga	  skälet	  till	  att	  vi	  valt	  att	  göra	  innehållsanalyser	  av	  de	  viljeyttringar	  som	  
kommer	  till	  uttryck	  i	  Lärarnas	  tidning	  och	  Pedagogiska	  magasinet,	  vilket	  är	  publikation-‐
er	  som	  ges	  ut	  av	  Lärarförbundet	  (LF),	  är	  att	  förbundet	  organiserar	  lärare	  verksamma	  i	  
det	  obligatoriska	  skolväsendet.	  Men	  det	  finns	  två	  stora	  lärarfackliga	  organisationer,	  vid	  
sidan	  av	  LF	  finns	  också	  Lärarnas	  riksförbund	  (LR).3	  
	  
Traditionellt	  har	  de	  sk.	  läroverkslärarna	  tillhört	  LR	  och	  folkskollärare,	  småskollärare,	  
facklärare,	  förskollärare	  och	  yrkeslärare	  kommit	  att	  utgöra	  basen	  i	  LF.	  Lärarnas	  grupp-‐
                                                 
3	  1964	  ombildas	  Läroverkslärarnas	  Riksförbund	  till	  Lärarnas	  riksförbund	  och	  1990	  bildas	  Lärarförbundet	  genom	  en	  
sammanslagning	  av	  Sveriges	  facklärarförbund	  och	  Sveriges	  lärarförbund.	  	  
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tillhörighet	  konstituerades	  på	  det	  här	  sättet	  tydligt	  utifrån	  deras	  utbildningsbakgrund	  
och	  verksamhetsområden.	  De	  tydliga	  gränserna	  mellan	  de	  båda	  lärarorganisationerna	  
och	  deras	  medlemskårer	  har	  successivt,	  och	  i	  takt	  med	  att	  skola	  och	  lärarutbildning	  re-‐
formerats,	  blivit	  mindre	  tydliga	  (jfr	  Carle	  mfl.,	  2000).	  Även	  styrsystemens	  omläggning	  
och	  då	  särskilt	  kommunaliseringen	  har	  frammanat	  ett	  ökat	  behov	  av	  samverkan	  inte	  
minst	  i	  avtalsfrågor.	  Då	  det	  1996	  bildas	  ett	  samverkansråd	  mellan	  lärarorganisationerna	  
skriver	  förbunden	  att	  
	  

Brister	  på	  samordning	  mellan	  förbunden	  lämnar	  större	  utrymme	  för	  arbetsgivaren	  att	  driva	  igenom	  lösningar	  
som	  inte	  ligger	  i	  någotdera	  förbundets	  intresse	  (Lärarförbundet	  &	  Lärarnas	  riksförbund,	  1996	  s.	  8).	  	  

	  
Fortfarande	  finns	  en	  del	  strukturella	  skillnader	  mellan	  de	  båda	  lärarorganisationerna.	  
LR	  organiserar	  till	  skillnad	  från	  LF	  inte	  skolledare,	  rektorer	  och	  förskollärare.	  LR	  organi-‐
serar	  företrädesvis,	  men	  inte	  uteslutande,	  lärare	  verksamma	  i	  gymnasieskolan,	  i	  de	  se-‐
nare	  årskurserna	  i	  grundskolan	  och	  studie-‐	  och	  yrkesvägledare.	  LF	  organiserar	  på	  mot-‐
svarande	  sätt	  företrädesvis	  lärare	  i	  grundskolan	  och	  i	  förskolan.4	  Ytterligare	  en	  skillnad	  
är	  att	  LR	  ingår	  i	  akademikerorganisationen	  Saco	  medan	  LF	  ingår	  i	  tjänstemannaorgani-‐
sationen	  TCO.	  Av	  de	  båda	  förbunden	  är	  LF	  störst	  med	  sina	  230	  000	  medlemmar.	  Antalet	  
medlemmar	  i	  LR	  uppges	  vara	  85	  000.	  	  
	  
Genom	  att	  beskriva	  dessa	  skillnader	  vill	  vi	  dels	  peka	  på	  att	  LF	  och	  LR	  i	  olika	  avseenden	  
inte	  organiserar	  ekvivalenta	  kollektiv,	  dels	  göra	  klart	  att	  det	  är	  med	  utgångspunkt	  i	  
nämnda	  skillnader	  vi	  har	  valt	  att	  studera	  LFs	  och	  inte	  LRs	  fackliga	  press.	  Det	  har	  varit	  
betydelsefullt	  att	  LF	  är	  det	  förbund	  som	  organiserar	  flest	  lärare	  verksamma	  i	  det	  obliga-‐
toriska	  skolväsendet.	  Att	  fokusera	  grundskolan	  blir	  i	  det	  här	  sammanhanget	  mest	  ade-‐
kvat,	  givet	  att	  det	  är	  inom	  det	  obligatoriska	  skolväsendet	  som	  skolreformer	  med	  konse-‐
kvenser	  som	  dokumentstyrning	  framträder	  tydligast.	  Spekulativt	  kan	  det	  också	  finnas	  
skillnader	  mellan	  förbunden	  i	  relation	  till	  vad	  som	  konstituerar	  professionsidentitet	  och	  
kollektiva	  självbilder.	  Ämneslärare	  kan	  identifiera	  sin	  professionalitet	  mer	  tydligt	  i	  re-‐
lation	  till	  sin	  ämneskompetens.	  På	  motsvarande	  sätt	  kan	  klasslärare	  uppfatta	  sin	  pro-‐
fessionalitet	  utifrån	  att	  man	  först	  och	  främst	  är	  lärare	  och	  besitter	  en	  pedagogisk	  kom-‐
petens.	  Vi	  menar	  att	  denna	  typ	  av	  identifikation	  kommer	  till	  uttryck	  i	  utsagor	  där	  man	  å	  
ena	  sidan	  uppfattar	  sig	  som	  lärare	  i	  t.	  ex.	  historia,	  å	  andra	  sidan	  ser	  sig	  som	  historielä-‐
rare.	  
	  
Det	  finns	  också	  innehållsmässiga	  skillnader	  i	  de	  ställningstaganden	  de	  båda	  lärarorgani-‐
sationerna	  gör	  under	  den	  studerade	  tidsperioden	  och	  som	  kan	  ha	  betydelse	  för	  den	  här	  
studiens	  möjligheter	  att	  uttala	  sig	  generellt	  om	  lärarprofessionen.	  Ett	  sätt	  för	  oss	  att	  
hantera	  denna	  problematik	  är	  att	  i	  de	  fall	  olikheter	  framkommer	  i	  det	  studerade	  materi-‐
alet	  redogöra	  för	  vilka	  de	  olika	  ställningstagandena	  är.	  Det	  är	  emellertid	  vår	  uppfattning	  
att	  studiens	  övergripande	  tolkningar	  inte	  påverkas	  nämnvärt	  av	  de	  skillnader	  som	  
framkommer.	  Även	  om	  det	  finns	  meningsmotsättningar	  inom	  ramen	  för	  olika	  teman	  har	  
temana	  i	  sig	  samt	  de	  analyser	  vi	  avslutningsvis	  gör	  en	  mer	  generell	  bärighet.	  
	  
Det	  kan	  vara	  så	  att	  det	  också	  inom	  LF	  existerar	  motsättningar	  som	  inte	  görs	  rättvisa	  i	  
denna	  text.	  Då	  LF	  bildades	  1990	  kom	  cirka	  60	  procent	  av	  medlemmarna	  från	  det	  tidi-‐
gare	  Sveriges	  facklärarförbund.	  Resterande	  del	  kom	  från	  Sveriges	  lärarförbund,	  som	  
organiserat	  främst	  förskollärare,	  lågstadielärare	  och	  mellanstadielärare.	  Det	  är	  svårt	  att	  

                                                 
4	  I	  kapitel	  3	  redogör	  vi	  mer	  ingående	  för	  vilka	  kategorier	  av	  lärare	  som	  utgör	  medlemsbasen	  i	  LF.	  
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ha	  någon	  kvalificerad	  uppfattning	  om	  vad	  dessa	  förhållanden	  har	  för	  betydelse	  för	  vad	  
som	  skrivs	  i	  LFs	  fackpress.	  En	  iakttagelse	  vi	  gjort	  är	  att	  det	  inte	  på	  något	  entydigt	  sätt	  är	  
så	  att	  LF	  talar	  för	  en	  viss	  typ	  av	  lärare.	  Det	  kan	  bero	  på	  att	  frågan	  är	  känslig,	  även	  om	  vi	  
ser	  att	  det	  snarare	  är	  så	  att	  det	  finns	  fackliga	  ambitioner	  om	  att	  överskrida	  olika	  status-‐
skillnader	  mellan	  de	  olika	  kategorierna	  av	  lärare.	  
	  

Studiens  inplacering  i  forskningsfältet    

 
Forskning	  om	  lärarprofession,	  utbildning	  och	  skola	  är	  mångfasetterad	  och	  därmed	  ett	  
inte	  särskilt	  väl	  avgränsat	  och	  definierat	  forskningsfält.	  Snarast	  är	  det	  så	  att	  fältet	  består	  
av	  en	  rad	  gränsdragningar,	  forskningspositioner	  och	  trender.	  Vitt	  skilda	  frågor	  om	  styr-‐
ning,	  organisering,	  professionalisering,	  ämnesinnehåll,	  undervisning	  och	  elevers	  lärande	  
etc	  behandlas.	  Varje	  sådant	  område	  kan	  också	  vara	  mer	  eller	  mindre	  kopplat	  till	  den	  
kontext	  som	  utgörs	  av	  samhällets	  kultur	  och	  politik.	  	  
	  
Ibland	  har	  svensk	  pedagogikforskning	  förenklat	  ansetts	  ha	  två	  inriktningar.	  Den	  ena	  
inriktningen	  skulle	  särskilt	  intressera	  sig	  för	  undervisning	  och	  inlärning	  och	  den	  andra	  
för	  läroplansteoretiska	  frågor	  (jfr	  Entwistle	  &	  Popkewitz,	  1997).5	  Om	  vi	  med	  läroplans-‐
teori	  avser	  studier	  som	  intresserar	  sig	  för	  frågor	  som	  i	  vid	  mening	  handlar	  om	  styrning	  
och	  kontroll	  positionerar	  sig	  den	  här	  studie	  i	  en	  läroplansteoretisk	  riktning.	  Forskning	  
med	  läroplansteoretisk	  ansats	  kan	  samtidigt	  ha	  olika	  inriktningar.	  Forskningen	  kan	  t.ex.	  
handla	  om	  hur	  värderingar,	  kunskaper	  och	  erfarenheter	  väljs	  ut	  och	  organiseras,	  hur	  det	  
konkreta	  styrandet	  av	  utbildning	  och	  utvecklandet	  av	  läroplaner	  går	  till	  samt	  intressera	  
sig	  för	  vad	  som	  fungerar	  styrande	  i	  den	  faktiska	  undervisningsprocessen	  (jfr	  Lundgren,	  
1979).	  Det	  finns	  inget	  i	  nämnda	  inriktningar	  som	  med	  nödvändighet	  pekar	  ut	  lärarpro-‐
fession	  och	  kollektiva	  självbilder	  (identity)	  som	  studieobjekt.	  	  
	  
Den	  här	  studiens	  avgränsningar	  i	  relation	  till	  forskningsfältet	  kan	  på	  en	  mer	  övergri-‐
pande	  nivå	  förstås	  utifrån	  att	  avstamp	  tas	  i	  forskning	  som	  gör	  anspråk	  på	  att	  beakta	  	  
samhälleliga,	  politiska	  och	  historiska	  aspekter.	  Då	  vi	  säger	  att	  studien	  placerar	  sig	  i	  
forskningsfältet	  som	  har	  omstrukturering	  inom	  politik,	  utbildning,	  skola	  och	  lärarpro-‐
fession	  som	  objekt,	  säger	  vi	  också	  att	  forskning	  som	  inriktar	  sig	  på	  att	  besvara	  frågor	  
som	  mer	  renodlat	  handlar	  om	  undervisning	  och	  lärande	  ur	  ett	  didaktiskt	  perspektiv	  inte	  
ingår.	  	  	  
	  
Ett	  mer	  övergripande	  antagande	  inom	  de	  forskningsfält	  vi	  rör	  oss	  på	  är	  ofta	  att	  sociala	  
fenomen	  ska	  förstås	  i	  relation	  till	  strukturella	  och	  institutionella	  systemvillkor	  och	  i	  re-‐
lation	  till	  aktörers	  agentskap.	  Anspråk	  görs	  därigenom	  på	  vikten	  av	  att	  både	  ha	  ett	  indi-‐
vid-‐	  och	  samhällsperspektiv	  och	  att	  det	  är	  den	  dialektiska	  relationen	  mellan	  individ	  och	  
samhälle	  som	  framhålls	  som	  intressant.	  Vi	  rör	  oss	  här	  inom	  ett	  fält	  där	  teorier	  om	  kultur	  
och	  samhälle	  har	  grund	  inom	  den	  s.	  k.	  socialkonstruktionismen.	  Burr	  (1995)	  menar	  att	  
angreppssätten	  är	  flera	  inom	  fältet	  men	  att	  det	  finns	  ett	  antal	  premisser	  som	  binder	  
samman	  det.	  Det	  finns	  för	  det	  första	  en	  kritisk	  inställning	  till	  kunskap	  och	  en	  syn	  på	  
                                                 
5	  Carlgren	  (2006)	  menar	  att	  en	  beskrivning	  av	  skolforskning	  till	  stor	  del	  sammanfaller	  med	  en	  beskrivning	  av	  den	  
pedagogiska	  forskningen.	  De	  två	  dominerande	  inriktningarna	  i	  svensk	  pedagogisk	  forskning	  (fenomenografisk	  inlär-‐
ningsrelaterad	  forskning	  och	  ramfaktorteoretisk	  forskning)	  utvecklas	  enligt	  Carlgren	  under	  1970-‐talet.	  Från	  slutet	  av	  
1980-‐talet	  differentieras	  forskningen.	  Carlgren	  nämner	  hur	  det	  utvecklas	  en	  ämnesdidaktisk	  forskning,	  läroplansrela-‐
terad	  implementeringsforskning,	  strukturalistisk	  och	  poststrukturalistisk	  utbildningsforskning	  samt	  forskning	  om	  
lärare,	  lärares	  arbete,	  lärarutbildning	  och	  elevperspektiv.	  	  
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kunskap	  som	  historiskt	  och	  kulturellt	  präglad.	  För	  det	  andra	  anses	  socialt	  handlande	  
och	  sociala	  processer	  bidra	  till	  att	  konstruera,	  bevara	  och	  förändra	  kunskap,	  identiteter	  
och	  sociala	  relationer.	  Konstruktionen	  av	  kunskap	  och	  vad	  som	  är	  sanning	  anses	  vidare	  
få	  konkreta	  konsekvenser,	  en	  viss	  form	  av	  handling	  blir	  kort	  uttryckt	  naturlig	  medan	  
andra	  handlingar	  blir	  otänkbara.	  	  
	  
Inom	  de	  forskningsfält	  vi	  rör	  oss	  tas	  inte	  sällan	  avstamp	  i	  att	  välfärdssamhället	  är	  under	  
omvandling.	  Utifrån	  det	  avstampet	  finns	  ett	  intresse	  för	  hur	  krav	  och	  förväntningar	  på	  t.	  
ex.	  effektivisering,	  marknadisering	  och	  demokratisering	  utmanar	  professionella	  prakti-‐
ker	  och	  kulturellt	  förankrade	  innehåll.	  Inom	  fältet	  artikuleras	  också	  teser	  om	  huruvida	  
det	  existerar	  konvergens	  och/eller	  divergens	  gällande	  policy	  och	  reformrörelsers	  in-‐
riktning	  internationellt	  (jfr	  Premfors	  m.	  fl.,	  2003).	  I	  talet	  om	  omstrukturering	  på	  utbild-‐
ningsområdet,	  i	  riktning	  mot	  new	  public	  management	  (NPM)	  och	  neoliberalism	  existe-‐
rar	  teorier	  om	  rationell	  anpassning,	  effektiv	  idéspridning	  och	  olika	  typer	  av	  översätt-‐
ningspraktik	  från	  en	  global	  till	  en	  nationell	  nivå.	  Det	  finns	  också	  teorier	  om	  institution-‐
ella	  olikheter	  och	  trögheter	  som	  skulle	  förklara	  nationella	  skillnader	  gällande	  förvalt-‐
ningspolitiken	  och	  t.ex.	  den	  utbildningspolitiska	  utformningen.	  Den	  forskning	  vi	  refere-‐
rar	  till	  uttalar	  sig	  både	  om	  internationella	  förhållanden	  och	  vad	  som	  är	  mer	  specifika	  
förhållanden	  i	  Sverige.	  Det	  är	  vår	  uppfattning	  att	  det	  finns	  en	  övervikt	  i	  att	  tala	  om	  kon-‐
vergens	  inom	  den	  forskning	  vi	  refererar	  till.	  
	  	  
Föreliggande	  studie	  rör	  sig	  också	  inom	  ett	  fält	  där	  forskningen	  intresserar	  sig	  för	  skär-‐
ningspunkten	  mellan	  politiska	  och	  professionella	  anspråk	  och	  mellan	  politisk	  styrning	  
och	  skolans	  förändring.	  Det	  finns	  inom	  fältet	  ett	  intresse	  för	  hur	  styrningens	  och	  organi-‐
seringens	  utformning	  påverkar	  lärarprofession	  och	  skola.	  Hur	  förändringar	  i	  systemen	  
för	  styrning	  påverkar	  analyseras	  bl.	  a.	  utifrån	  de	  ansvarsförskjutningar	  som	  sker	  mellan	  
stat,	  kommun,	  politik,	  marknad	  och	  profession.	  Inom	  fältet	  ryms	  forskning	  som	  också	  
intresserar	  sig	  för	  hur	  lärares	  organisationer	  agerar	  i	  relation	  till	  olika	  samhälleliga	  för-‐
ändringsprocesser.	  Det	  betyder	  att	  vi	  ämnesdisciplinärt	  talar	  om	  en	  forskning	  som	  hör	  
hemma	  inom	  t.ex.	  pedagogik,	  statsvetenskap,	  historia	  och	  sociologi.	  Inom	  forskningsfäl-‐
tet	  diskuteras	  utifrån	  lite	  olika	  disciplinära	  utgångspunkter	  inte	  sällan	  samhälle,	  skola	  
och	  lärarprofession	  med	  avseende	  på	  att	  det	  existerar	  olika	  kraftfält	  eller	  spänningsfält.	  
Exempel	  på	  sådana	  kraftfält	  är	  de	  mellan	  konflikt	  –	  konsensus,	  centralisering	  –	  decent-‐
ralisering,	  politik	  –	  marknad	  –	  profession,	  regelstyrning	  –	  målstyrning	  –	  resultatstyrning	  
och	  kunskap	  –	  värden.	  
	  
Vanliga	  metodologiska	  ansatser	  eller	  inramningar	  är	  inom	  de	  forskningsfält	  vi	  rör	  oss	  
olika	  typer	  av	  institutionell	  analys,	  policyanalys	  och	  diskursanalys.	  Studieobjekten	  är	  
inte	  sällan	  både	  auktoritativa	  texter	  och	  en	  viss	  aspekt	  av	  den	  professionella	  praktiken.	  
Med	  utgångspunkt	  i	  professionsteoretiska	  perspektiv	  handlar	  det	  t.ex.	  om	  hur	  profess-‐
ionsutveckling,	  professionaliseringsstrategier	  och	  deprofessionalisering	  tar	  sig	  prak-‐
tiska	  uttryck.	  I	  forskning	  med	  diskursanalytiska	  ansatser	  finns	  också	  ofta	  ett	  intresse	  för	  
konsekvenser	  av	  språkbruk	  och	  språkanvändning	  på	  olika	  nivåer.	  Det	  finns	  ett	  intresse	  
för	  hur	  gemensamma	  sanningar	  byggs	  upp	  men	  också	  för	  hur	  det	  sker	  diskursförskjut-‐
ningar	  inom	  ramen	  för	  en	  maktkamp.	  En	  kamp	  där	  olika	  aktörer	  kämpar	  om	  att	  få	  defi-‐
niera	  vad	  som	  är	  sant,	  falskt,	  legitimt	  och	  giltigt	  (jfr	  Winther Jørgensen & Phillips, 2000; 
Lund	  &	  Sundberg,	  2004).	  	  
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Vi	  har	  utifrån	  ett	  relativt	  stort	  antal	  sökord	  under	  februari	  2010	  gjort	  databassökningar	  
i	  ERIC6,	  LIBRIS7,	  SwePub8	  samt	  Artikelsök.9	  Även	  om	  sökorden	  ger	  en	  ganska	  bred	  träf-‐
fyta	  har	  vi	  kunnat	  orientera	  oss	  vidare	  till	  texter	  som	  behandlar	  lärarprofession,	  utbild-‐
ningssystemets	  omstrukturering	  och	  dokumentstyrning.	  I	  relation	  till	  den	  föreliggande	  
delstudiens	  syfte	  har	  vi	  därmed	  behövt	  vidga	  perspektivet	  till	  att	  inbegripa	  aspekter	  på	  
vad	  som	  ovan	  sagts	  om	  forskning	  kring	  lärarprofession	  och	  utbildning	  och	  skolas	  om-‐
strukturering	  under	  de	  senaste	  decennierna.	  Forskningsfältet	  är	  härvidlag	  också	  spre-‐
tigt	  utifrån	  vilka	  aspekter	  som	  anläggs	  på	  skolans	  styrning	  och	  organisering	  av	  lärares	  
arbete.	  Olika	  betoning	  läggs	  på	  t.	  ex.	  policy	  och	  praktik	  och	  på	  dokumentation	  som	  ex-‐
ternt	  styrmedel	  respektive	  som	  ett	  professionsinternt	  instrument	  för	  lärande.	  	  
	  
Det	  ska	  noteras	  att	  den	  bredare	  ingången	  som	  vi	  diskuterar	  i	  denna	  delstudie	  ger	  en	  
nödvändig	  kontext	  till	  framväxten	  av	  dokumentstyrning.	  Den	  specifika	  forskning	  som	  
finns	  kring	  lärares	  dokumentationspraktik	  och	  de	  särskilda	  utbildningsreformer	  som	  
understödjer	  dokumenterande	  diskuteras	  mer	  ingående	  i	  projektets	  andra	  delstudie,	  
som	  behandlar	  hur	  lärare	  på	  en	  individuell	  nivå	  uppfattar	  synliggörandet	  av	  arbetspro-‐
cesserna.	  Styrande	  för	  vilka	  reformer	  och	  vilken	  forskning	  kring	  reformarbete	  vi	  tar	  upp	  
tar	  sin	  utgångspunkt	  från	  det	  tidsmässiga	  urval	  vi	  gjort	  av	  texter	  från	  Lärarnas	  tidning	  
(LT)	  och	  Pedagogiska	  magasinet	  (PM),	  studiens	  inplacering	  i	  forskningsfältet	  strukture-‐
ras	  härvidlag	  också	  av	  det	  kategoriseringsschema	  vi	  använt	  oss	  av.10	  	  	  
	  
I	  det	  följande	  tar	  vi	  upp	  en	  diskussion	  och	  argumentationslinje	  som	  mer	  allmänt	  gäller	  
professioner	  och	  professionsidentitet.	  Mer	  specifikt	  gäller	  den	  forskning	  som	  tas	  upp	  
lärarprofessionen	  och	  hur	  lärares	  professionella	  praktik	  under	  tidsperioden	  omstruktu-‐
reras.	  Vi	  redogör	  för	  forskning	  som	  både	  betonar	  förekomsten	  av	  internationell	  konver-‐
gens	  och	  som	  talar	  om	  nationella	  diskursförskjutningar	  på	  det	  utbildningspolitiska	  fäl-‐
tet.	  	  
	  
Schematiskt	  är	  det	  två	  perspektiv	  som	  kommer	  till	  uttryck	  gällande	  lärarprofessionens	  
inflytande	  och	  autonomi.	  I	  det	  ena	  perspektivet	  framhålls	  hur	  omstruktureringen	  upp-‐
ställt	  krav	  och	  förväntningar	  på	  lärares	  reflektion	  och	  att	  yrkespraktiken	  är	  teoretiskt	  
informerad	  samt	  att	  styrning	  utövas	  diskursivt	  med	  lärare	  som	  centrala	  och	  relativt	  ly-‐
hörda	  och	  autonoma	  aktörer.	  Omstruktureringen	  har	  i	  detta	  perspektiv	  lett	  i	  riktning	  
mot	  en	  förnyelse	  och	  professionalisering	  av	  lärarprofessionen.	  I	  det	  andra	  perspektivet	  
framhålls	  hur	  omstruktureringen	  tvärtom	  bidragit	  till	  en	  typ	  av	  upplösning	  där	  lärare	  
                                                 
6	   I	   databasen	   ERIC	   har	   följande	   resultat	   getts	   på	   respektive	   sökord:	   ”management	   by	   document*”	   (0),	   ”individual	  
development	  plan*”	  (38),	  teacher*	  DE	  AND	  documentation	  DE	  (33),	  government	  school	  relationship	  DE	  AND	  profess-‐
ional	  autonomy	  DE	  (7),	  professional	  autonomy	  DE	  OR	  professional	  development	  DE	  AND	  governance	  DE	  (27),	  ma-‐
nagment	  by	  objectives	  DE	  NOT	  higher	  education	  (16),	   teacher	  responsibility	  DE	  AND	  professional	  development	  DE	  
NOT	  higher	   education	   (13),	   student	   evaluation	  DE	  AND	  professional	  development	  DE	   (15),	   accountability	  DE	  AND	  
professional	  autonomy	  DE	  NOT	  higher	  education	  (27).	  
7	  I	  databasen	  LIBRIS	  har	  följande	  resultat	  getts	  på	  respektive	  sökord:	  ”individuell*	  utvecklingsplan*”	  (41	  träffar	  men	  
få	  är	  vetenskapliga	  publikationer),	   lärare*	  professionalisering	  (81),	  ämne:(professionalism	  lärar*)	  (36),	  ämne:lärar*	  
dokument*	   (23	   få	  med	   relevans),	   ämne:skol*	   dokument*	   (81	   få	  med	   relevans),	   ”pedagogisk	   dokumentation”	   NOT	  
0346-‐5039	   (31),	   dokumentation	   ”studier	   och	   undervisning”	   (8),	   styrning	   skol*	   (48),	   skol*	   kvalitetskontroll	   (17),	  
ämne:(skol*	  målstyrning)	  (20),	  lärar*	  kunskapskontroll	  (17),	  utbildningspolitik	  grundskolan	  (72).	  
8	  I	  databasen	  SwePub	  har	  följande	  resultat	  getts	  på	  respektive	  sökord:	  ”individuell*	  utvecklingsplan*”	  (9),	  lärar*	  pro-‐
fessionalisering	  (11),	  lärar*	  professionalism	  (24),	  lärar*	  dokumentation*	  (13),	  skol*	  dokumentation*	  (16),	  skol*	  styr-‐
ning	  (45).	  	  
9	   I	   databasen	   Artikelsök	   har	   en	   avgränsning	   gjort	   till	   tidskrifter.	   Följande	   resultat	   har	   getts	   på	   respektive	   sökord:	  
”individuell*	   utvecklingsplan*”	   (28),	   lärar*	   profession*	   (95),	   lärar*	   dokument*	   (28),	   skol*	   dokument*	   (91),	   skol*	  
kvalitetskontroll	  (6),	  skol*	  styrning	  (33),	  skol*	  målstyrning	  (30),	  kunskapskontroll	  (16).	  
10	  I	  kapitel	  3	  diskuteras	  kategoriseringsschemats	  betydelse	  mer	  ingående.	  
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mer	  tydligt	  blivit	  verkställare	  av	  vad	  andra	  bestämt.	  Lärarkåren	  anses	  ha	  genomgått	  en	  
process	  i	  riktning	  mot	  deprofessionalisering	  (jfr	  Goodson	  &	  Lindblad,	  2011).	  	  
	  
En	  gemensam	  ingång	  till	  att	  diskutera	  kring	  de	  båda	  perspektiven	  tas	  i	  relationen	  mellan	  
de	  styrformer	  och	  styrningsideal	  som	  har	  sin	  logik	  grundad	  i	  profession,	  poli-‐
tik/byråkrati	  och	  marknad.	  I	  kapitlets	  framställning	  ingår	  nämnda	  logik	  på	  en	  övergri-‐
pande	  nivå	  i	  vad	  forskning	  tar	  upp	  utifrån	  funktionell	  professionsteori	  och	  utifrån	  neoli-‐
berala	  och	  neokonservativa	  spänningsfält.	  Logiken	  kommer	  till	  uttryck	  också	  då	  vi	  dis-‐
kuterar	  bedömningspraktiken	  som	  styrmedel	  och	  de	  förskjutningar	  forskningen	  tar	  upp	  
i	  kraftfältet	  mellan	  en	  administrativt	  och	  en	  pedagogiskt	  motiverad	  styrning	  och	  doku-‐
mentation.	  	  
	  
Vi	  tar	  också	  upp	  den	  politiskt	  formulerade	  kritiken	  mot	  mål-‐	  och	  resultatstyrning,	  och	  de	  
likaledes	  politiskt	  formulerade	  kraven	  på	  transparens	  och	  tydligare	  mål-‐	  och	  kunskaps-‐
krav.	  Härigenom	  tydliggörs	  inte	  minst	  att	  skola	  och	  utbildning	  är	  ett	  policyintensivt	  om-‐
råde.	  På	  sitt	  särskilda	  sätt	  utgör	  nämnda	  förhållande	  en	  kontextuell	  bakgrund	  till	  att	  
förstå	  lärarprofessionens	  kollektiva	  självbild	  så	  som	  den	  kommer	  till	  uttryck	  i	  Lärarnas	  
tidning	  och	  Pedagogiska	  magasinet.11	  Relationen	  mellan	  skola	  och	  lärarutbildning	  disku-‐
teras	  och	  påståenden	  om	  att	  det	  för	  lärarprofessionen	  saknas	  en	  samlad	  kunskapsbas	  
och	  vetenskaplig	  grund	  tas	  kort	  upp	  med	  utgångspunkt	  i	  en	  stundtals	  förvirrad	  diskuss-‐
ion	  om	  att	  kunskapsbasen	  skulle	  vara	  praktisk	  och	  teoretisk	  och	  omfatta	  kunskaper	  och	  
värden.	  Avslutningsvis	  görs	  en	  sammanfattande	  uppsummering	  av	  tidigare	  forskning	  
och	  en	  återknytning	  till	  den	  logik	  eller	  argumentationslinje	  forskningen	  bygger	  på.	  
	  	  

Professioner  och  professionsidentitet  

 
Då	  vi	  i	  studien	  analyserar	  och	  tolkar	  kollektiva	  självbilder	  och	  identiteter	  görs	  det	  mot	  
här	  nämnda	  bakgrund	  utifrån	  hur	  dessa	  kommer	  till	  uttryck	  genom	  Lärarförbundets	  
institutionella	  självförståelse	  och	  självpresentation.	  
	  
Heggen	  (2008)	  menar	  att	  kollektiva	  identiteter	  definieras	  professionsinternt	  som	  en	  
gruppidentitet	  men	  också	  professionsexternt	  som	  en	  kategori.	  Härigenom	  görs	  en	  åt-‐
skillnad	  mellan	  vad	  individer	  sluter	  upp	  bakom	  eller	  identifierar	  sig	  med	  på	  mer	  symbo-‐
liska	  respektive	  handlingsinriktade	  grunder.	  Med	  distinktionen	  gör	  Heggen	  gällande	  att	  
professionsidentitet	  och	  professionell	  identitet	  inte	  nödvändigtvis	  sammanfaller.	  Man	  
kan	  därmed	  förvänta	  sig	  att	  det	  finns	  en	  skillnad	  mellan	  hur	  individer	  identifierar	  sig	  
genom	  olika	  sätt	  att	  handla	  och	  utöva	  sin	  yrkesroll	  respektive	  genom	  att	  inordna	  sig	  un-‐
der	  mål	  och	  strategier	  som	  har	  anknytning	  till	  kollektiv	  och	  organisationer.12	  Med	  Heg-‐
gens	  definition	  är	  det	  professionsidentiteten	  vi	  avser	  då	  vi	  talar	  om	  en	  kollektiv	  själv-‐
bild.	  
	  
Vad	  som	  konstituerar	  en	  profession	  och	  vad	  det	  betyder	  att	  vara	  professionell	  är	  samti-‐
digt	  omstritt	  och	  inte	  sällan	  abstrakt	  och	  normativt	  laddat.	  I	  självdefinierande	  syften,	  
och	  som	  uttryck	  för	  en	  ideologisk	  strävan,	  uttrycker	  sig	  yrkesgrupper	  som	  professioner	  

                                                 
11	  Att	  skola	  och	  utbildning	  är	  ett	  politik-‐	  och	  policyintensivt	  område	  tydliggörs	  särskilt	  utifrån	  vad	  som	  tas	  upp	  i	  kapi-‐
tel	  8.	  
12	  På	  liknande	  grunder	  som	  Heggen	  (2008)	  argumenterar	  Goodson	  och	  Lindblad	  (2011)	  för	  en	  typ	  av	  åtskillnad	  mel-‐
lan	  policy	  och	  praktik	  i	  vad	  de	  kallar	  System	  Narratives	  och	  Professional	  Work	  Life	  Narratives.	  
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och	  som	  professionella	  (Carr,	  2003;	  Freidson,	  2001).	  Under	  lång	  tid	  har	  dessutom	  be-‐
nämningar	  som	  knowledge	  worker	  och	  knowledgebased	  workers	  varit	  i	  bruk	  utan	  att	  
kunnat	  ges	  några	  mer	  entydiga	  innebörder	  (Darr	  &	  Warhurst,	  2008).	  Sett	  i	  ett	  historiskt	  
perspektiv	  menar	  Torstendahl	  (1989)	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  självklarhet	  i	  kopplingen	  
mellan	  profession,	  kunskapsområde,	  utbildning	  och	  arbetsmarknad.	  Darr	  och	  Warhurst	  
(2008)	  pekar	  också	  på	  att	  forskningen	  inriktats	  på	  hur	  kunskapsbaserade	  yrken	  kan	  
styras	  och	  på	  hur	  olika	  professioners	  framväxt	  påverkar	  de	  organisatoriska	  och	  samhäl-‐
leliga	  strukturerna.	  I	  mindre	  omfattning	  är	  det	  professioners	  yrkesarbete	  som	  studerats	  
(jfr	  Abbott,	  1988).	  	  
	  
I	  försöken	  att	  definiera	  vad	  en	  profession	  är	  finns	  mer	  eller	  mindre	  tydliga	  kopplingar	  
till	  vad	  för	  typ	  av	  sammanhang	  professioner	  verkar	  i	  och	  vilken	  typ	  av	  kunskapsbas	  och	  
normbas	  det	  ställs	  krav	  på	  (Freidson,	  2001).	  Ett	  sätt	  att	  förstå	  sammanhanget	  är	  att	  lä-‐
rarprofessionen	  själv	  befinner	  sig	  i	  en	  situation	  av	  osäkerhet	  kring	  frågor	  om	  kunskaps-‐
bas,	  status	  och	  legitimitet.	  Och	  det	  samtidigt	  som	  det	  ställs	  allt	  högre	  krav	  på	  profess-‐
ionell	  kunskap	  eftersom	  kunskapssamhället	  och	  dess	  ekonomi	  anses	  baserad	  på	  sådan	  
kunskap.	  Konkurrensen	  om	  att	  få	  ange	  vilken	  typ	  av	  kunskap	  professioners	  arbete	  ska	  
baseras	  på	  har	  i	  det	  anförda	  perspektivet	  accentuerats	  (Hjort,	  2007;	  Scott,	  2008).	  	  
	  
I	  ett	  försök	  att	  kontextualisera	  innebörden	  av	  professionellas	  kunskaps-‐	  och	  normbas	  
pekar	  Evetts	  m.	  fl.	  (2006)	  på	  hur	  professioner	  är	  institutionella	  yrkesmässiga	  arrange-‐
mang	  som	  i	  sitt	  arbete	  handskas	  med	  det	  moderna	  livets	  osäkerheter	  i	  ett	  risksamhälle.	  
Förmågan	  att	  hantera	  risker,	  att	  göra	  riskbedömningar	  och	  att	  stärka	  medborgare,	  kli-‐
enters	  egen	  förmåga	  att	  hantera	  livets	  osäkerheter	  på	  bättre	  sätt,	  kräver	  både	  expert-‐
kunskaper	  och	  att	  professioner	  ges	  förtroendet	  att	  hantera	  generaliserade	  risker	  och	  
kunskapsosäkerheter	  (jfr	  Beck	  2000).	  	  
	  
Med	  utgångspunkt	  i	  en	  förståelse	  av	  professionella	  som	  kategori,	  verksam	  inom	  en	  pro-‐
fessionell	  struktur,	  menar	  Eriksson	  (2003;	  2007)	  att	  professionell	  handling	  formas	  och	  
uttrycks	  inom	  ramen	  för	  vad	  som	  här	  är	  lärares	  handlingsposition	  att	  både	  företräda	  
och	  ställföreträda	  något	  respektive	  någon.	  I	  det	  anförda	  perspektivet	  svarar	  och	  ansva-‐
rar	  de	  professionella	  för	  en	  uppsättning	  kollektiva	  resurser,	  intressen	  och	  ställningsta-‐
ganden	  inför	  någon.	  Som	  ställföreträdare	  är	  det	  på	  motsvarande	  sätt	  den	  andres	  kapaci-‐
tetsunderskott	  som	  utgör	  grund	  för	  de	  professionellas	  handlande.	  Det	  går	  mot	  en	  sådan	  
bakgrund	  att	  förstå	  begrepp	  som	  professionsidentitet	  och	  professionell	  identitet	  både	  
empiriskt	  och	  analytiskt	  med	  utgångspunkt	  från	  kunskapsbaserade	  yrkesgruppers	  
handlingspositioner	  och	  handlingsmönster	  (jfr	  Torstendahl,	  1989).	  Det	  gör	  det	  också	  
möjligt	  att	  definiera	  och	  analysera	  professioner	  utifrån	  handling	  i	  flera	  perspektiv	  
(Evetts	  m.	  fl.,	  2006).	  	  
	  

Lärarprofessionen  och  professionell  praktik  under  omstrukturering  

	  
Utifrån	  hur	  lärare	  talar	  om	  och	  reflekterar	  kring	  etiska	  frågor,	  skolans	  fostransuppdrag	  
och	  lärares	  yrkesroll	  och	  verksamhet	  menar	  Irisdotter	  (2006)	  och	  Linnér	  (2005),	  på	  
liknande	  sätt	  som	  Sachs	  (2001),	  att	  det	  går	  identifiera	  diskurser	  som	  konstituerar	  yrkes-‐
identiteter.	  Irisdotter	  identifierar	  hur	  en	  konventionell	  och	  traditionellt	  dominerande	  
lärardiskurs	  bidrar	  till	  att	  återskapa	  skolpraktikens	  etablerade	  föreställningar,	  värde-‐
ringar	  och	  förhållningssätt.	  Diskursen	  kännetecknas	  av	  modernistiska	  idéer	  om	  tydliga	  
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hierarkier	  och	  stabila	  ämneskunskaper.	  Läraren	  utgör	  en	  självklar	  auktoritet	  som	  lär	  ut	  
men	  inte	  själv	  förväntas	  lära	  sig	  något	  i	  samspelet	  med	  eleverna.	  Linnér	  (2005)	  talar	  på	  
motsvarande	  sätt	  om	  förmedling,	  reproduktion,	  distans,	  asymmetri	  och	  ett	  vi	  och	  dom	  
tänkande	  utifrån	  en	  effektivitetsinriktad	  och	  traditionsinriktad	  diskurs.	  I	  vad	  Irisdotter	  
betecknar	  som	  den	  marknadsorienterade	  lärardiskursen	  sker	  en	  inriktning	  mot	  effekti-‐
vitet	  och	  inställningen	  till	  skolans	  fostransuppdrag	  blir	  mer	  instrumentell.	  Lärare	  fostrar	  
elever	  till	  vad	  man	  uppfattar	  som	  efterfrågat	  i	  samhället.	  Det	  sker	  en	  typ	  av	  intimisering,	  
där	  lärare	  i	  hög	  grad	  hanterar	  vad	  som	  traditionellt	  är	  privata	  frågor	  och	  värderingar.	  
Detta	  riskerar,	  enligt	  Irisdotter,	  att	  leda	  till	  att	  eleverna	  inte	  blir	  engagerade	  och	  inte	  
heller	  förmår	  att	  på	  kvalificerade	  sätt	  delta	  som	  aktiva	  samhällsmedborgare	  i	  diskuss-‐
ioner	  som	  gäller	  gemensamma	  angelägna	  frågor.	  Linnér	  tar	  utifrån	  en	  omsorgsinriktad	  
diskurs	  också	  upp	  hur	  läraren	  balanserar	  i	  sin	  önskan	  att	  göra	  det	  goda	  utifrån	  eleven	  
eller	  sina	  egna	  uppfattningar	  om	  vad	  som	  är	  gott.	  Varken	  den	  konventionella	  eller	  den	  
marknadsorienterade	  diskursen	  bidrar	  till	  att	  lärare	  själva	  ägnar	  sig	  åt	  att	  vara	  själv-‐
granskande	  och	  självkritiska,	  menar	  Irisdotter.	  Självkritik,	  öppenhet	  och	  omprövning	  är	  
istället	  utmärkande	  i	  vad	  Irisdotter	  benämner	  som	  en	  dialogiskt	  orienterad	  lärardiskurs	  
och	  Linnér	  en	  kommunikativt	  inriktad	  diskurs.	  Eleven	  konstrueras	  som	  ett	  kompetent	  
moraliskt	  handlande	  subjekt	  som	  också	  läraren	  lär	  sig	  något	  av	  i	  ett	  ömsesidigt	  samspel.	  
Här	  prövas	  gränserna	  för	  det	  professionella	  ansvaret	  utifrån	  att	  läraridentiteten	  rym-‐
mer	  mer	  av	  fri	  reflektion,	  inom	  vilken	  traditionella	  strukturer	  och	  handlingsmönster	  
också	  kan	  ifrågasättas	  (Irisdotter,	  2006;	  Linnér,	  2005).	  
	  
I	  forskningen	  om	  utbildningssektorns	  omstrukturering	  under	  de	  senaste	  decennierna	  
ryms	  också	  flera	  och	  inte	  sällan	  motsägelsefulla	  perspektiv	  och	  infallsvinklar	  kring	  vilka	  
de	  förändrade	  villkoren	  är	  för	  t.	  ex.	  beslutsfattande,	  professionell	  autonomi	  och	  värde-‐
orientering	  i	  skola	  och	  utbildning	  (Daun,	  2002;	  Hudson,	  2007;	  Cribb	  &	  Gewirtz,	  2007;	  
Klette,	  2002;	  Carlgren	  &	  Marton,	  2001).	  Beroende	  på	  hur	  omstruktureringen	  på	  utbild-‐
ningsområdet	  konceptualiseras	  har	  lärarprofessionens	  autonomi	  uppfattas	  både	  som	  
utmanad	  och	  som	  stärkt	  (Murphy,	  1991;	  Ball,	  1994).	  	  	  	  

Några  internationella  jämförelsepunkter    
Vid	  en	  jämförelse	  mellan	  olika	  länder	  finns	  många	  likheter	  gällande	  styrningens	  refor-‐
mering	  och	  hur	  lärare	  konstrueras	  i	  statligt	  formulerade	  policydokument.	  Samtidigt	  
syns	  det	  svårt	  att	  tala	  om	  enhetliga	  styrprinciper	  som	  t.	  ex.	  ger	  endera	  brukare,	  externa	  
utvärderingar	  eller	  lärare	  mer	  inflytande	  över	  skolverksamheten	  (Rigné,	  1997;	  Klette	  m.	  
fl.,	  2000;	  Cribb	  &	  Gewirtz,	  2007;	  Hudson,	  2007).	  	  
	  
Under	  perioden	  1987-‐1992	  genomgår	  det	  engelska	  skolsystemet	  stora	  förändringar	  i	  
riktning	  mot	  marknadisering	  (Ball,	  1994).	  Omstruktureringen	  i	  riktning	  mot	  valfrihet,	  
decentralisering	  och	  privatisering	  är	  kopplad	  till	  1970-‐talets	  ekonomiska	  nedgång	  och	  
innebär	  en	  ökad	  profilering	  och	  konkurrens	  om	  elevunderlag	  (Daun,	  2002).	  På	  olika	  sätt	  
har	  både	  de	  enskilda	  skolornas	  självbestämmande	  och	  föräldrainflytandet	  stärkts.	  Från	  
1993	  finns	  också	  en	  statlig	  inspektionsverksamhet	  (Rigné,	  1997)	  som	  inriktar	  sig	  på	  
skolors	  effektivitet,	  så	  som	  det	  bedöms	  utifrån	  hur	  väl	  man	  uppnår	  de	  uppsatta	  under-‐
visningsmålen	  (Fritzén,	  2006;	  Ranson,	  2003;	  Taylor	  &	  Kelly,	  2006).	  Den	  engelska	  ut-‐
bildningspolitiken	  har	  beskrivits	  som	  mer	  påverkad	  av	  neoliberala	  och	  konservativa	  
influenser,	  dvs.	  en	  mix	  av	  politiska	  föreställningar	  om	  nationell	  identitet,	  en	  viss	  kultu-‐
rell	  ordning	  och	  modernisering,	  än	  vad	  som	  gällt	  i	  övriga	  Västeuropa.	  Jones	  (2009)	  me-‐
nar	  att	  även	  om	  de	  utbildningsreformer	  och	  testsystem	  som	  introduceras	  under	  80-‐	  och	  
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90-‐talen	  skapade	  ett	  lärarfackligt	  motstånd,	  sker	  framförallt	  en	  anpassning	  till	  vad	  som	  
politiskt	  framhålls	  som	  den	  neoliberala	  erans	  villkor	  och	  förutsättningar.	  
	  
I	  en	  studie	  som	  intresserar	  sig	  för	  konstruktionen	  av	  läraren,	  så	  som	  den	  tar	  form	  i	  stat-‐
liga	  policydokument	  i	  Sverige,	  Norge,	  Danmark	  och	  Finland,	  framkommer	  både	  likheter	  
och	  skillnader	  (Klette	  m.	  fl.,	  2000).	  Den	  danska	  skolreformen	  från	  1993	  har	  betecknats	  
som	  en	  målstyrningsreform,	  vars	  syfte	  var	  att	  minska	  detaljregleringen,	  öka	  marknadso-‐
rienteringen	  och	  överföra	  mer	  inflytande	  till	  brukarna.	  Reformeringen	  tog	  form	  utifrån	  
begrepp	  som	  kvalitet,	  internationalisering	  och	  effektivitet	  i	  det	  danska	  skolsystemet.	  
Med	  den	  s.k.	  reform	  -‐	  94	  ville	  man	  i	  Norge	  på	  liknande	  sätt	  få	  till	  stånd	  en	  ökad	  målstyr-‐
ning	  och	  ett	  ökat	  ansvarstagande	  med	  utgångspunkt	  i	  begrepp	  som	  lokalt	  ansvar,	  effek-‐
tivitet,	  kvalitet	  och	  resultatutvärdering	  (Rigné,	  1997).	  Klette	  (2000)	  beskriver	  en	  för-‐
skjutning	  från	  1990,	  då	  läraren	  framställs	  som	  entreprenör,	  till	  1997	  då	  läraren	  i	  det	  
norska	  skolsystemet	  mer	  skrivs	  fram	  som	  en	  agent	  för	  implementering	  av	  de	  utbild-‐
ningspolitiska	  reformerna.	  Staten	  blir	  under	  1990-‐talet	  enligt	  Klette	  mer	  detaljerad	  i	  
sina	  beskrivningar	  av	  lärares	  repertoarer	  och	  metoder	  för	  att	  stärka	  sin	  kompetens	  på	  
områden	  som	  gäller	  planering,	  samarbete,	  bedömning	  och	  utvärdering	  (Klette,	  2000).	  På	  
liknande	  sätt	  konstrueras	  lärare	  i	  Danmark	  mot	  slutet	  av	  90-‐talet	  utifrån	  behovet	  av	  att	  
göras	  medvetna	  om	  vilka	  målen	  för	  skolverksamheten	  är.	  Läraren	  måste	  bli	  bättre	  på	  att	  
kommunicera	  resultat	  utåt	  och	  stärka	  sin	  interna	  förmåga	  till	  reflektion.	  Vid	  sidan	  av	  
deltagande,	  samverkan,	  koherens	  och	  bedömning	  framhålls	  lärares	  flexibilitet	  och	  för-‐
måga	  att	  göra	  verksamheten	  synlig	  (visibility)	  (Rasmussen,	  2000).	  Vid	  mitten	  av	  1990-‐
talet	  framhålls	  i	  de	  finska	  policydokumenten	  hur	  lärares	  arbete	  är	  individcentrerat,	  hur	  
bedömning	  och	  betygsättning	  utgör	  en	  central	  uppgift	  för	  lärare	  samt	  hur	  medvetenhet-‐
en	  om	  målen	  utgör	  den	  mest	  centrala	  professionella	  kvaliteten.	  Simola	  (2000)	  beskriver	  
hur	  förskjutningarna	  utifrån	  den	  finska	  kontexten	  under	  1990-‐talet	  inriktas	  på	  mål	  och	  
resultat	  mer	  än	  på	  normer.	  Det	  blir	  mindre	  av	  ”control	  of	  teaching”	  och	  mer	  av	  ”control	  
of	  learning”	  (Simola,	  a.a	  s.	  177)	  och	  att	  ”One	  could	  claim	  that	  evaluation	  has	  replaced	  
education	  in	  terms	  of	  the	  omnipotent	  aims	  and	  functions	  it	  received	  in	  the	  1990s”	  
(Simola,	  a.a	  s.	  174).	  	  
	  
För	  lärare	  i	  Sverige	  är	  det	  tydligt	  hur	  läroplanerna	  från	  1994	  anses	  öppna	  upp	  för	  mer	  
av	  tolkning.	  Lärare	  förväntas	  tillsammans	  och	  med	  elever	  lokalt	  konkretisera	  vad	  som	  
formuleras	  i	  de	  nationella	  styrdokumenten.	  	  

The	  state	  decides	  on	  goals	  that	  must	  be	  concretized	  on	  the	  local	  level.	  This	  is	  called	  `praticipatory	  goal	  steering´	  
implying	  that	  the	  state	  formulates	  open	  goals	  that	  must	  be	  interpreted	  and	  given	  a	  specified	  meaning	  by	  the	  
participatants	  in	  teaching,	  i.e.	  the	  teachers	  and	  the	  pupils	  (Carlgren,	  2000	  s.	  325f).	  

Med	  begrepp	  som	  kreativitet,	  individualitet	  och	  flexibilitet	  handlar	  det	  för	  lärare	  om	  att	  
kunna	  leva	  upp	  till	  målen	  och	  att	  anpassa	  sig	  till	  en	  styrning	  som	  tar	  sin	  utgångspunkt	  i	  
ett	  mer	  lokalt	  perspektiv	  (Sundkvist,	  2000;	  Nestor,	  2005).	  Sundkvist	  pekar	  också	  på	  hur	  
teamarbetande	  lärare	  förväntas	  bryta	  ned	  de	  gränser	  som	  finns	  mellan	  ämnen,	  åldrar,	  
klasstillhörighet	  och	  skolans	  olika	  personalkategorier.	  	  
I	  termer	  av	  input-‐	  och	  outputkontroll	  av	  lärare	  och	  skolor	  riktas	  fokus	  mot	  endera	  vad	  
som	  måste	  levereras	  eller	  vad	  som	  måste	  uppnås.	  I	  de	  nordiska	  länderna	  ser	  det	  under	  
90-‐	  och	  00-‐	  talen	  härvidlag	  olika	  ut,	  vilket	  påverkar	  på	  vilka	  sätt	  och	  i	  vilka	  former	  lärare	  
kan	  praktisera	  sin	  relativa	  autonomi	  (Klette	  &	  Carlgren,	  2000;	  Helgøy	  &	  Homme,	  2007).	  
Det	  är	  inte	  entydigt	  så	  att	  en	  viss	  typ	  av	  styrning	  och	  kontroll	  bidrar	  till	  att	  stärka	  re-‐
spektive	  försvaga	  lärares	  professionella	  autonomi,	  menar	  Klette	  och	  Carlgren	  (2000)	  
som	  istället	  framhåller	  att:	  
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Restructuring	  efforts	  –	  and	  especially	  pressure	  for	  evaluation	  –	  are	  about	  to	  change	  the	  teaching	  profession	  
from	  being	  an	  implicit,	  craft-‐oriented	  and	  oral	  working	  culture	  to	  an	  explicit,	  discursive,	  theory-‐informed	  and	  
written	  working	  culture	  (Klette	  &	  Carlgren,	  2000	  s.	  375).	  

I	  en	  jämförande	  studie	  tio	  år	  senare	  (Houtsonen	  mfl.,	  2010)	  noteras	  emellertid	  att	  
finska,	  irländska	  och	  svenska	  lärare	  uppfattar	  förändringar	  i	  professionell	  kontroll	  och	  
autonomi	  på	  olika	  sätt,	  vilket	  korrelerar	  med	  hur	  dokumentation	  och	  utvärdering	  på-‐
verkar	  lärare	  i	  vardagsarbetet.	  	  

…we	  may	  conclude	  that	  the	  increasing	  documentation	  and	  evaluation	  	  is	  entangled	  with	  experience	  of	  more	  
control	  and	  less	  professional	  autonomy	  particularly	  in	  Ireland,	  but	  also	  in	  Sweden	  (Houtsonen	  mfl.,	  a.a.	  s.	  613).	  

Att	  ett	  mer	  decentraliserat	  styrsystem	  under	  90-‐talet	  gör	  läraryrket	  mer	  diskursivt	  an-‐
ses	  bidra	  till	  att	  ge	  lärarorganisationerna	  en	  ny	  roll	  för	  skolans	  styrning.	  I	  kraftfältet	  
mellan	  politisk	  och	  professionell	  styrning	  blir	  en	  viktig	  aspekt	  vilka	  frågor	  lärarorgani-‐
sationerna	  väljer	  att	  engagera	  sig	  i	  och	  ta	  ansvar	  för.	  Carlgren	  (2000)	  ser	  under	  90-‐talet	  
härvidlag	  några	  skillnader	  då	  det	  gäller	  lärarorganisationernas	  agerande	  i	  de	  nordiska	  
länderna.	  

In	  Denmark	  and	  Sweden	  teacher	  organizations	  are	  actively	  taking	  part	  in	  the	  restructuring	  process	  through	  
taking	  on	  a	  responsibility	  for	  school	  development	  as	  part	  of	  the	  negotiation	  process.	  In	  Finland	  it	  seems	  as	  if	  
negotiations	  with	  the	  teacher	  organization	  are	  mainly	  about	  teaching	  loads,	  while	  in	  Norway	  much	  of	  the	  
negotiation	  is	  about	  the	  number	  of	  hours	  that	  should	  be	  scheduled	  in	  school	  as	  teamwork	  (Carlgren,	  2000	  s.	  
322).	  

Sjöberg	  (2011;	  2010)	  menar	  att	  Lärarförbundet	  i	  Sverige	  på	  90-‐talet	  starkt	  bidragit	  till	  
utvecklingen	  mot	  ett	  mer	  individualiserat	  ansvar	  för	  skolutveckling	  och	  för	  att	  lärande	  
sker.	  Det	  har	  också	  påpekats	  hur	  de	  strukturella	  villkoren,	  som	  främst	  handlar	  om	  relat-‐
ionen	  mellan	  en	  centralisering	  och	  decentralisering	  av	  skolan,	  påverkat	  lärarorganisat-‐
ionerna	  (Ringarp,	  2011).	  Lärarförbundet	  har	  under	  90-‐	  och	  00-‐talen,	  enligt	  Persson	  
(2007;	  2008),	  gått	  från	  att	  försvara	  ett	  centraliserat	  statligt	  ansvar	  för	  skolan	  till	  att	  om-‐
fatta	  vad	  som	  initierats	  från	  stat,	  kommun	  och	  forskare	  i	  form	  av	  decentralisering	  och	  
professionalism.	  Det	  har	  funnits	  en	  vision	  om	  självstyrande	  skolor	  och	  strävan	  har	  enligt	  
Persson	  varit	  att:	  
	  

…etablera	  de	  karaktärsdrag	  som	  förknippas	  med	  de	  traditionellt	  erkända	  professionerna,	  dvs	  en	  forsknings-‐
anknuten	  praktik,	  ett	  exklusivt	  yrkesområde,	  en	  yrkespraktik	  baserad	  på	  etiska	  överväganden	  och	  en	  egenini-‐
tierad	  yrkesutveckling	  (Persson,	  2007	  s.	  94).	  

	  

Omstrukturering  i  termer  av  diskursförskjutning  
I	  termer	  av	  diskurser	  och	  diskursiva	  förskjutningar	  beskriver	  Schüllerqvist	  (1996)	  hur	  
70-‐talets	  utbildningspolitiska	  diskurs	  i	  Sverige	  tar	  sin	  utgångspunkt	  i	  den	  sammanhållna	  
och	  enhetliga	  grundskolans	  princip.	  Det	  är	  en	  diskurs	  som	  framhåller	  ett	  samhälleligt	  
utbildningsansvar	  för	  att	  bl.	  a.	  motverka	  segregering	  och	  istället	  talar	  om	  skolans	  för-‐
måga	  att	  bidra	  till	  social	  utjämning,	  jämlikhet	  och	  en	  generell	  medborgarkompetens.	  En	  
bit	  in	  på	  80-‐talet	  sker,	  enligt	  Schüllerqvist,	  en	  förskjutning	  i	  nyliberal	  riktning.	  En	  annan	  
syn	  gör	  sig	  gällande	  kring	  differentiering,	  valfrihet,	  profilering	  och	  fristående	  skolor.	  
Även	  om	  de	  värden	  som	  artikulerades	  på	  70-‐talet	  lever	  kvar	  får	  de	  en	  svagare	  ställning	  
under	  1990-‐talet.	  Förskjutningen	  beskrivs	  utifrån	  att	  ett	  samhällsorienterat	  synsätt	  för-‐
byts	  mot	  ett	  mer	  individorienterat	  som	  på	  90-‐talet	  tar	  sig	  uttryck	  genom	  bl.	  a.	  införandet	  
av	  ett	  skolpengssystem.	  	  
	  
Enligt	  Sundberg	  (2008)	  kan	  vi	  förstå	  de	  senaste	  decenniernas	  utveckling	  utifrån	  att	  det	  
existerar	  flera	  parallella	  styrnings-‐	  och	  reformdiskurser.	  De	  respektive	  typerna	  av	  dis-‐
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kurs:	  administrativ-‐rationalistisk,	  lokalt	  självförvaltande,	  strategisk-‐management	  och	  
moralisk-‐politisk	  positionerar	  läraren	  i	  relation	  till	  att	  vara	  en	  tillämpare/verkställare,	  
reflekterande	  praktiker,	  strateg	  och	  entreprenör	  respektive	  moraliskt	  orienterad	  sam-‐
hällsaktör	  (Sundberg,	  2005;	  2008).	  På	  frågan	  om	  vilka	  dominerande	  diskurser	  det	  är	  
som	  i	  policytexter	  präglar	  representationerna	  av	  lärare	  och	  elever	  under	  90-‐	  och	  00-‐
talet	  menar	  Sjöberg	  (2011)	  emellertid	  att	  det	  finns	  en	  övergripande	  diskurs	  som	  är	  neo-‐
liberal	  och	  performativ	  till	  sin	  karaktär.	  I	  termer	  av	  teknologier	  diskuteras	  hur	  ekono-‐
misering,	  konkurrens,	  individualisering	  och	  självreglering	  leder	  till	  tekniker	  som	  i	  hög	  
grad	  inbegriper	  krav	  på	  dokumentation.13	  	  
	  
Sjöberg	  (2011)	  menar	  att	  vi	  också	  kan	  skönja	  en	  konservativ	  vändning	  i	  form	  av	  en	  hy-‐
bridisering	  mellan	  neoliberala	  och	  neokonservativa	  rationaliteter.	  Den	  senare	  rational-‐
iteten	  kommer	  till	  uttryck	  inom	  ramen	  för	  en	  recentraliserad	  och	  förstärkt	  styrning	  som	  
tar	  sin	  utgångspunkt	  i	  essentialistiska,	  biologiska	  och	  psykologiska	  anspråk	  på	  hur	  lä-‐
rare	  och	  elever	  är	  samt	  i	  högre	  krav	  på	  ämnesinnehåll,	  tydlighet,	  kontroll	  samt	  ordning	  
och	  reda	  och	  rätt	  man	  på	  rätt	  plats.	  Som	  uttryck	  för	  nämnda	  utveckling	  anförs	  den	  sen-‐
aste	  i	  raden	  av	  lärarutbildningsutredningar	  (jfr	  SOU	  2008:109).	  
	  

Lärares  inflytande  och  professionella  autonomi  

	  
Carlgren	  och	  Marton	  (2001)	  talar	  om	  perioder	  av	  avprofessionalisering	  och	  av	  profess-‐
ionalisering	  för	  lärare.	  Man	  noterar	  en	  professionaliseringskamp	  från	  slutet	  av	  1800-‐
talet	  till	  mitten	  av	  1900-‐talet	  och	  att	  perioden	  mellan	  1950	  fram	  till	  80-‐talet	  känneteck-‐
nats	  av	  deprofessionalisering.	  Med	  en	  viss	  tvekan	  talar	  författarna	  om	  att	  det	  sker	  en	  
professionalisering	  på	  80-‐talet,	  då	  åtskillnad	  mellan	  de	  professionella	  och	  politiska	  frå-‐
gorna	  blir	  tydligare	  genom	  det	  decentraliserade	  ansvaret.	  Carlgren	  och	  Marton	  pekar	  på	  
den	  roll	  lärarorganisationerna	  spelar	  och	  hur	  bedömningspraktiken	  framstår	  som	  ett	  
allt	  viktigare	  område:	  
	  

Fackförbunden	  har	  hakat	  på	  den	  utveckling	  som	  initierats	  från	  politiskt-‐administrativt	  håll	  och	  dragit	  igång	  
professionaliseringskampanjer.	  I	  ett	  avtal	  mellan	  lärarnas	  fackförbund	  och	  Kommunförbundet	  knyts	  utveckl-‐
ingen	  av	  lärarnas	  arbetsförhållanden	  och	  löner	  till	  ansvaret	  för	  skolans	  utveckling.	  Frågan	  om	  hur	  utveckling-‐
en	  kommer	  att	  bli	  är	  öppen.	  Mycket	  handlar	  det	  om	  hur	  kåren	  kommer	  att	  agera	  i	  förhållande	  till	  olika	  
aspekter	  av	  den	  nya	  situationen.	  Ett	  exempel	  på	  en	  sådan	  fråga	  är	  bedömningen	  av	  elevernas	  kunskaper	  i	  
samband	  med	  betygsättning.	  Kommer	  lärarna	  att	  underordna	  sig	  uppifrån	  –	  utifrån	  framtagna	  kriterier	  och	  in-‐
strument	  eller	  kommer	  de	  själva	  att	  aktivt	  medverka	  i	  utvecklingen	  och	  formuleringen	  av	  bedömningsinstru-‐
ment?	  (Carlgren	  &	  Marton,	  2001	  s.	  107f.).	  

	  

I	  perspektiv	  av	  autonomi	  framhålls	  särskilt	  lärarprofessionens	  förmåga	  att	  motivera	  och	  
formulera	  hållbara	  argument	  för	  kvaliteten	  i	  sitt	  handlande,	  liksom	  förmågan	  till	  kritisk	  
omprövning	  av	  praxis,	  som	  konstituerar	  en	  professionell	  kunskapsutveckling	  (jfr	  Rolf,	  
2006;	  Burn,	  2007).	  Med	  utgångspunkt	  i	  funktionell	  professionsteori	  (Freidson,	  2001)	  
handlar	  det	  om	  professionens	  förmåga	  att	  upprätta,	  utveckla	  och	  bevara	  kvaliteter	  och	  
standarder	  utifrån	  vilka	  professionerna	  själva	  bedömer	  sina	  kompetenser	  och	  prestat-‐
ioner.	  

                                                 
13	  Som	  tekniken	  som	  följer	  på	  individualiserings-‐	  och	  självreglerande	  teknologier	  nämns	  lokala	  pedagogiska	  plane-‐
ringar,	  IUP	  med	  skriftliga	  omdömen,	  portfolio,	  loggböcker	  och	  planerings-‐	  och	  utvärderingsböcker.	  (Sjöberg,	  2011	  s.	  
87ff.)	  	  
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Då	  det	  är	  reflektionen	  och	  de	  professionella	  lärandeprocesserna	  som	  framställs	  som	  
centrala	  beaktas	  också	  lärare	  i	  mindre	  omfattning	  som	  en	  regelföljare,	  verkställare	  och	  
tillämpare	  av	  vad	  andra	  har	  bestämt.14	  Som	  tidigare	  nämnts	  är	  en	  ingång	  till	  argumen-‐
tationen	  att	  läraryrket	  blivit	  mer	  teoriinformerat	  och	  diskursivt	  orienterat.	  Eftersom	  ett	  
grundantagande	  är	  att	  lärares	  yrkespraktik	  är	  samtalsbaserad	  anses	  omstruktureringen	  
av	  skola	  leda	  till	  styrformer	  som	  är	  eller	  borde	  vara	  mer	  diskursiva	  till	  sin	  karaktär	  
(Wallin,	  1997;	  Carlgren	  &	  Klette,	  2008;	  Carlsson	  &	  Linnér,	  2008).	  Om	  lärarprofessionens	  
legitimitet	  på	  det	  här	  sättet	  förstås	  ha	  grund	  i	  en	  argumentativ	  process,	  där	  giltigheten	  i	  
professioners	  kunskapsanspråk	  och	  normativa	  anspråk	  så	  att	  säga	  prövas,	  riktas	  intres-‐
set	  också	  mot	  hur	  framgångsrik	  professionen	  är	  att	  driva	  sina	  argument	  i	  relation	  till	  
professionsexterna	  aktörer.	  	  
	  

Lärares  deprofessionalisering  

 
I	  perspektiv	  av	  utmanad	  och	  försvagad	  autonomi	  framträder	  lärarprofessionen	  på	  mot-‐
svarande	  sätt	  som	  adressat	  för	  politiskt	  och	  ekonomiskt	  formulerade	  anspråk	  på	  för-‐
ändring	  och	  förbättring.	  Reform-‐	  och	  utvärderingstrycket	  liksom	  den	  mediala	  kritiken	  
pekar	  på	  hur	  lärarprofessionen	  befinner	  sig	  i	  ett	  korstryck	  av	  olika	  externa	  anspråk	  
(Stenlås,	  2009).	  Wiklund	  (2006)	  noterar,	  i	  sin	  studie	  av	  debatt-‐	  och	  ledarsidor	  i	  Dagens	  
Nyheter	  under	  1990-‐talet,	  hur	  det	  i	  allt	  väsentligt	  är	  en	  ensidig	  och	  negativ	  bild	  av	  sko-‐
lan	  som	  ges	  utrymme.	  Det	  är	  ett	  tal	  om	  skolan	  i	  kris.	  Det	  är	  också	  ett	  tal	  om	  fallande	  kun-‐
skapsnivåer	  och	  om	  lärare	  som	  för	  att	  kunna	  utöva	  sitt	  yrke	  behöver	  stöd.	  Enligt	  
Wiklund	  är	  det	  en	  konservativ	  kunskapssyn	  som	  uttrycks	  genom	  kriskonstruktionens	  
betoning	  på	  skolans	  kunskapsuppdrag,	  på	  traditionella	  värden	  och	  på	  ordning	  och	  reda.	  
I	  vad	  Wiklund	  talar	  om	  i	  termer	  av	  konstruktion	  av	  den	  gode	  läraren	  betonas	  att	  pro-‐
fessionalitet	  i	  allt	  väsentligt	  handlar	  om	  att:	  
	  

…klara	  av	  eleverna	  väl,	  dokumentera	  deras	  resultat,	  diagnosticera	  deras	  problem,	  vara	  effektiv	  och	  därmed	  
göra	  den	  enskilda	  skolan	  till	  ett	  attraktivt	  val	  på	  utbildningsmarknaden	  (Wiklund,	  a.a.	  s.	  197).	  

	  
I	  en	  vidare	  mening	  ses	  en	  politisk	  styrning	  och	  kontroll	  successivt	  leda	  i	  riktning	  mot	  att	  
lärare	  förlorar	  inflytande	  över	  upprättandet	  och	  omförhandlandet	  av	  de	  normer	  och	  
kunskaper	  som	  yrkespraktikens	  utformning	  grundar	  sig	  på.	  Politiska	  anspråk	  på	  synlig-‐
görande,	  mätbarhet	  och	  jämförbara	  prestationer	  diskuteras	  utifrån	  resultatindikatorer,	  
kriterier	  och	  en	  förstärkt	  extern	  utvärderings-‐	  och	  kontrollapparat	  och	  läraryrket	  riske-‐
rar	  att	  förskjutas	  i	  riktning	  mot	  att	  bli	  mer	  tekniskt	  orienterat	  (Forsberg	  &	  Wallin,	  2006;	  
Nytell,	  2006;	  Hargreaves,	  2004;	  Gornitzka	  m.	  fl.,	  2004).	  	  
	  
	  

Bedömningspraktiken  som  styrmedel  

	  
I	  professionell	  praktik	  i	  allmänhet	  och	  i	  pedagogisk	  praktik	  i	  synnerhet	  har	  bedöm-‐
ningspraktiken	  kommit	  att	  utgöra	  ett	  alltmer	  väsentligt	  budskapssystem	  och	  styrmedel	  
för	  jämförbarhet	  inom	  såväl	  som	  mellan	  nationer	  (Broadfoot,	  1996;	  Le	  Grand,	  2003;	  
                                                 
14	  Begreppet	  reflektion	  och	  läraren	  som	  en	  reflekterande	  praktiken	  är	  tydligt	  framskriven	  i	  den	  svenska	  policypro-‐
duktionen.	  I	  en	  jämförelse	  med	  Finland	  blir	  det	  tydligt	  att	  lärares	  kunskapsbas	  i	  Finland	  betonas	  ha	  sin	  grund	  i	  en	  
didaktiskt	  orienterad	  utbildningsvetenskap.	  Jfr	  Simola,	  2000	  och	  Sundkvist,	  2000.	  
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Forsberg	  &	  Lundahl,	  2006).	  Med	  utgångspunkt	  från	  internationella	  kunskapsmätningars	  
omfattning,	  intensitet	  och	  metoder	  talar	  Pettersson	  (2008)	  om	  hur	  nämnda	  mätningar	  
ingår	  i	  argumentativa	  kommunikationsmönster	  som	  anger	  nulägesbeskrivningar,	  defi-‐
nierar	  visioner	  och	  legitimerar	  och	  dislegitimerar	  en	  förd	  skolpolitik.	  Om	  en	  utveckling	  i	  
riktning	  mot	  en	  homogenisering	  av	  utbildningssystemen	  svarar	  mot	  neoliberala	  mål	  om	  
global	  konkurrens	  är	  det	  enligt	  Pettersson	  mindre	  tydligt	  hur	  en	  utveckling	  mot	  konver-‐
gens	  stödjer	  behov	  av	  variationsrikedom	  och	  innovationskraft	  för	  att	  lösa	  nationella	  
utbildningsproblem.	  Lindgren	  (2006)	  är	  också	  kritisk	  till	  hur	  ett	  ensidigt	  intresse	  för	  
resultat	  inte	  nödvändigtvis	  bidrar	  till	  ökad	  effektivitet	  utan	  fast	  mer	  till	  att:	  ”kamouflera	  
komplexiteten	  i	  offentliga	  verksamheter”	  (Lindgren,	  a.a.	  s.	  116).	  
	  
I	  talet	  om	  skola	  och	  utbildning	  framträder	  här	  ett	  kraftfält	  om	  utbildning	  som	  leverans	  
av	  på	  förhand	  angivna	  läranderesultat	  och	  som	  lärande	  i	  betydelsen	  förändring	  och	  kri-‐
tisk	  medborgarbildning	  (Wahlström,	  2009;	  Englund,	  2007;	  Fritzell,	  2008,	  2009).	  Att	  pe-‐
dagogisk	  praktik	  förskjuts	  från	  att	  ta	  sin	  utgångspunkt	  i	  det	  komplexa	  och	  ömsesidiga	  
lärandet	  till	  att	  inrikta	  sig	  på	  ett	  förenklat	  och	  individuellt	  lärande	  har	  diskuterats	  med	  
utgångspunkt	  från	  att	  vara	  en	  effekt	  av	  ökade	  inslag	  av	  dokumentstyrning.	  Med	  effekti-‐
vitet	  och	  objektivitet	  som	  ledord	  får	  verksamheten	  en	  inriktning	  på	  vad	  som	  är	  kortsik-‐
tigt	  och	  förutsägbart	  snarare	  än	  långsiktigt	  och	  oförutsägbart.	  För	  lärare	  blir	  det	  också	  
en	  mer	  påtaglig	  fråga	  om	  hur	  den	  pedagogiska	  praktiken	  påverkas	  av	  den	  epistemolo-‐
giska	  styrning	  som	  sker	  (Krantz,	  2009).	  Agevall	  och	  Jonnegård	  (2007)	  pekar	  på	  att	  kra-‐
ven	  på	  dokumentation	  inte	  bara	  ökar	  arbetsbelastningen,	  arbetet	  för	  allt	  flera	  profess-‐
ioner	  tenderar	  också	  att	  i	  högre	  grad	  standardiseras	  och	  manualstyras.	  
	  
För	  lärare	  framhålls	  inte	  bara	  hur	  nationella	  och	  internationella	  kunskapsmätningar	  och	  
jämförelser,	  liksom	  medierapportering	  påverkat	  professionen.	  Mer	  aktiva	  brukare,	  dvs	  
vårdnadshavare	  och	  elever,	  kan	  från	  olika	  perspektiv	  och	  utgångspunkter	  bli	  mer	  sty-‐
rande	  för	  vad	  verksamheten	  ska	  resultera	  i	  och	  hur	  det	  ska	  gå	  till	  (Erikson,	  2004;	  Lind-‐
blad,	  2006).	  Förändringar	  i	  samhällets	  och	  arbetslivets	  organisering	  liksom	  den	  kritik	  
som	  riktas	  mot	  skolan	  påverkar	  enligt	  Lindblad	  (2006)	  lärares	  position	  och	  yrkesidenti-‐
tet.	  Lärare	  arbetar	  inom	  en	  jämförelseekonomi	  där	  klienternas	  bedömningar,	  liksom	  
andra	  professionsexterna	  aktörers	  krav	  och	  förväntningar,	  gäller	  i	  allt	  högre	  utsträck-‐
ning.	  De	  två	  senaste	  decenniernas	  omstruktureringar	  ses	  som	  en:	  
	  

…övergång	  i	  lärares	  identitet	  från	  en	  projektidentitet	  till	  en	  prestationsidentitet,	  där	  den	  förra	  identiteten	  for-‐
muleras	  i	  termer	  av	  skolan	  som	  ”en	  spjutspets	  mot	  framtiden”	  (medborgarskap,	  jämlikhet	  och	  jämställdhet	  i	  
kombination	  med	  vetenskapligt	  baserat	  innehåll)	  och	  den	  senare	  i	  termer	  av	  effektivitet,	  exempelvis	  i	  provre-‐
sultat	  och	  betyg,	  vilket	  tas	  som	  intäkt	  för	  kvalitet	  och	  för	  Sveriges	  väg	  att	  möta	  den	  internationella	  konkurren-‐
sen.	  Projektidentiteten	  var	  något	  som	  tillföll	  kollektivet	  genom	  skolreformerna,	  medan	  prestationsidentiteten	  
är	  något	  som	  de	  enskilda	  skolorna	  och	  lärarna	  måste	  kämpa	  sig	  till	  när	  de	  bedöms	  i	  olika	  kvalitetsgranskning-‐
ar	  eller	  av	  klienterna	  själva	  (Lindblad,	  2006	  s.	  121).	  

	  
Hur	  autonomi	  och	  kontroll	  gäller	  i	  aspekter	  av	  input	  och	  output	  samt	  i	  termer	  av	  
curriuculum,	  pedagogy	  och	  assessment	  är	  enligt	  Cribb	  och	  Gewirtz	  (2007)	  inte	  tillräckligt	  
kartlagt.	  Autonomi	  och	  kontroll	  framträder	  i	  flera	  dimensioner	  för	  lärare,	  både	  som	  nå-‐
got	  individuellt,	  kollektivt	  och/eller	  institutionellt	  villkorat.	  Cribb	  och	  Gewirtz	  lyfter	  
också	  fram	  att	  autonomi	  i	  yrkesutövningen	  kan	  motiveras	  med	  referens	  både	  till	  lärares	  
expertkunskaper	  och	  omdömesförmåga	  och	  vidare	  ses	  som	  betydelsefull	  för	  tillfreds-‐
ställelsen	  i	  arbetet	  och	  för	  möjligheten	  att	  vara	  kreativ.	  En	  effekt	  av	  att	  det	  existerar	  en	  
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arbetstillfredsställelse	  och	  att	  resurser	  och	  åtgärder	  kan	  väljas	  under	  en	  relativ	  själv-‐
ständighet	  kan	  då	  också	  vara	  en	  förstärkt	  effektivitet.	  Cribb	  och	  Gewirtz	  framhåller	  vi-‐
dare	  att	  en	  extern	  kontroll	  och	  tillsyn	  erbjuder	  den	  svagare	  parten	  (eleven)	  ett	  skydd	  
och	  stöd	  för	  en	  rättvis	  utbildning	  i	  termer	  av	  lika	  tillgång	  till	  en	  anständig	  och	  lagstadgad	  
utbildningsstandard	  (jfr	  Broadfoot,	  1996).	  Vidare	  anger	  en	  extern	  kontroll	  ett	  ramverk	  
som	  bidrar	  till	  att	  reducera	  autonomins	  personliga	  kostnad,	  med	  utgångspunkt	  från	  att	  
tiden	  och	  energin	  för	  att	  vara	  innovativ	  och	  uppfinningsrik	  är	  begränsad	  för	  lärare	  
(Cribb	  &	  Gewirtz,	  2007).	  Taylor	  och	  Kelly	  (2006)	  visar	  också	  att	  en	  förstärkt	  kontroll	  
och	  förtydligad	  styrning	  kan	  påverka	  lärares	  arbete	  i	  riktning	  mot	  att	  i	  vissa	  avseenden	  
bli	  mindre	  administrativt	  orienterat.	  	  
	  
I	  kraftfältet	  mellan	  autonomi	  och	  heteronomi	  framträder	  lärare	  inte	  bara	  som	  curricu-‐
lum	  makers	  och	  som	  curriculum	  deliverers	  (jfr	  Carlgren	  &	  Klette,	  2008).	  I	  vilka	  avseen-‐
den	  läraren	  verkställer	  och	  levererar	  vad	  andra	  bestämt	  respektive	  lämnas	  en	  relativ	  
självständighet	  i	  sin	  yrkesutövning	  ska	  i	  en	  vidare	  mening	  förstås	  i	  relation	  till	  de	  för-‐
skjutningar	  som	  sker	  i	  styrning	  mot	  kontroll	  av	  resultatutfall	  (ex	  post)	  och	  av	  vem	  och	  på	  
vilket	  sätt	  lärandeutfall	  och	  tillvägagångssätt	  anges	  i	  förväg	  (ex	  ante).	  
 

Bedömningspraktikens	  diskursiva	  förskjutningar	  	  
Lindström	  (2005)	  menar	  att	  den	  didaktiska	  forskningen	  förskjutits	  till	  att	  i	  högre	  grad	  
handla	  om	  lärande	  istället	  för	  undervisning	  och	  att	  det	  ”lett	  till	  en	  ny	  syn	  på	  att	  doku-‐
mentera,	  bedöma	  och	  utveckla	  kunskap”	  (Lindström	  a.a.	  s.	  11).	  Med	  nämnda	  förskjut-‐
ning	  skulle	  en	  av	  utmaningarna	  ligga	  i	  att	  göra	  det	  mindre	  enkelt	  mätbara	  bedömbart,	  
menar	  Lindström.15	  Syftena	  bakom	  bedömning	  och	  dokumentation	  har	  i	  det	  anförda	  
perspektivet	  förskjutits	  från	  att	  handla	  om	  kontroll	  till	  att	  bli	  mer	  pedagogiskt	  oriente-‐
rande.	  Om	  bedömningsmetoderna	  förändrats	  i	  takt	  med	  att	  synen	  på	  kunskap	  gjort	  det	  
är	  samtidigt	  mindre	  klart.	  Nämnda	  förskjutning	  kan	  vara	  något	  det	  talas	  om	  mer	  i	  teore-‐
tiska	  termer	  än	  att	  det	  fått	  genomslag	  i	  yrkespraktiken	  (Lundahl,	  2011).	  	  	  
Resonemangen	  om	  en	  förnyelse	  av	  kunskapsbedömning	  förs	  bl.	  a.	  utifrån	  begreppen	  
summativ	  och	  formativ	  bedömning.	  Summativ	  förstås	  då	  som	  bedömning	  av	  lärande	  och	  
formativ	  som	  bedömning	  för	  lärande.	  I	  sättet	  att	  tala	  handlar	  det	  om	  att	  stödja	  elever	  i	  
deras	  utveckling	  och	  i	  deras	  strategier	  för	  att	  lära	  sig.	  Det	  handlar	  också	  om	  att	  göra	  ele-‐
ver	  delaktiga	  i	  bedömningsprocessen	  (Korp,	  2003).	  Forsberg	  och	  Lindberg	  (2010)	  pekar	  
också	  på	  att	  inom	  flera	  discipliner	  växer	  bedömningsforskningen.	  Det	  är	  en	  forskning	  
vars	  studieobjekt	  är	  mångfasetterat.	  Inte	  heller	  talar	  alltid	  forskningen	  för	  att	  det	  skett	  
ett	  paradigmskifte	  från	  en	  summativ	  till	  en	  mer	  formativ	  bedömningspraktik.16	  
Vad	  som	  ställs	  i	  kritisk	  belysning	  är	  balansen	  mellan	  hur	  bedömning	  fyller	  pedagogiska	  
syften	  för	  den	  enskildes	  lärande	  och	  administrativa	  kontrollerande	  syften	  på	  en	  mer	  
systemmässig	  nivå	  (Lundahl,	  2006;	  Gerrevall,	  2008).	  Hur	  mål-‐	  och	  inte	  minst	  resultats-‐
tyrning	  generellt	  fyller	  funktioner	  för	  samhällets	  behov	  av	  reglering	  och	  styrning	  är	  inte	  
svårt	  att	  se.	  Men	  hur	  nämnda	  reglering	  och	  styrning	  samtidig	  ska	  kunna	  uppfylla	  indivi-‐

                                                 
15	  Vad	  som	  i	  högre	  grad	  ska	  bedömas	  är	  vad	  Lindström	  (2005)	  benämner	  som	  s.k.	  nyckelkompetenser,	  det	  handlar	  om	  
förståelse	  och	  förmågor	  som	  kreativitet,	  kritiskt	  tänkande,	  problemlösning	  och	  kommunikation	  i	  realistiska	  situation-‐
er.	  	  
16	  Då	  Forsberg	  och	  Lindberg	  (2010)	  beskriver	  forskningens	  studieobjekt	  tematiseras	  den	  utifrån:	  Lärares	  didaktiska	  
bedömningspraktik,	  elevers	  prestationer	  och	  skolors	  resultat,	  skolans	  styrning	  och	  lärares	  arbete,	  övergångar,	  orga-‐
nisering	  av	  skola,	  undervisning	  och	  elever,	  bedömnings	  som	  fenomen,	  elevers	  erfarenheter	  och	  upplevelser	  av	  be-‐
dömning	  samt	  bedömningsredskapens	  kvalitet.	  
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ders	  (elevers)	  behov	  av	  meningsfullhet	  och	  vinna	  lärarprofessionens	  legitimitet	  är	  inte	  
helt	  givet	  (jfr	  Hultin,	  2007;	  Lundahl,	  2011).	  Bedömningspraktikens	  två	  inriktningar	  fyll-‐
ler	  härvidlag	  olika	  funktioner	  och	  det	  finns	  ständigt	  en	  risk	  för	  att	  de	  kommer	  i	  en	  mot-‐
sättningsfylld	  position	  till	  varandra.	  	  
Inom	  ramen	  för	  bedömningspraktikens	  diskursiva	  förskjutningar	  handlar	  det	  om	  att	  
skapa	  transparens	  i	  de	  professionella	  arbetsprocesserna.	  Att	  det	  särskilt	  handlar	  om	  att	  
göra	  synligt	  och	  tydligt	  vad	  som	  ska	  bedömas	  och	  på	  vilka	  grunder	  gör	  dessutom	  lärares	  
och	  elevers	  dokumentationspraktik	  allt	  mer	  väsentlig	  (Granath,	  2008).	  Vad	  som	  fram-‐
träder	  är	  alltmer	  egenansvariga	  och	  självreglerande	  barn	  och	  ungdomar	  och	  det	  i	  en	  
samtid	  där	  det	  råder	  ökad	  ojämlikhet	  och	  minskad	  likvärdighet	  mellan	  skolor	  (Trond-‐
man,	  2009).	  Den	  politiskt	  formulerade	  kritiken	  mot	  skola,	  lärarprofession	  och	  lärarut-‐
bildning	  handlar	  också	  vid	  mitten	  av	  00-‐talet	  inte	  minst	  om	  brister	  i	  bedömningsprakti-‐
kens	  likvärdighet	  och	  rättvisa	  (Englund	  &	  Quennerstedt,	  2008;	  Krantz,	  2009;	  SOU	  
2007:28).	  	  
	  

Pedagogisk	  dokumentation	  
Med	  utgångspunkt	  i	  föreställningen	  om	  det	  nyfikna,	  aktiva	  och	  kompetenta	  barnet	  och	  
den	  reflekterande	  läraren	  framhålls	  pedagogisk	  dokumentation	  har	  förmågan	  att	  för-‐
ändra	  förhållningssätt	  hos	  såväl	  elever	  som	  lärare	  (jfr	  Lenz	  Taguchi,	  1997;	  Wehner-‐
Godèe,	  2000;	  Bjervås,	  2011).	  Pedagogisk	  dokumentation	  fyller	  i	  de	  anförda	  perspektiven	  
funktionen	  av	  att	  öka	  kunskapen	  om	  hur	  både	  elever	  och	  lärare	  söker	  och	  konstruerar	  
kunskap.	  Genom	  tolkning	  och	  reflektion	  över	  vad	  dokumentationen	  gör	  synligt	  ska	  lä-‐
rare	  stärka	  sin	  förmåga	  att	  förändra	  och	  korrigera	  i	  planering	  och	  genomförande.	  Att	  det	  
ges	  möjlighet	  till	  att	  kollegialt	  reflektera	  kring	  den	  upprättade	  dokumentationen	  är	  
själva	  förutsättningen	  för	  att	  dokumentationen	  ska	  benämnas	  pedagogisk	  (jfr	  Bjervås,	  
2011).	  	  
	  
Att	  förskolan	  inlemmas	  i	  skolväsendet	  och	  får	  en	  läroplan	  från	  1998	  är	  enligt	  Elfström	  
(2005)	  en	  viktig	  pådrivande	  faktor	  för	  att	  det	  införs	  s.	  k.	  individuella	  utvecklingsplaner	  
(IUP).	  Elfström	  kan	  visa	  att	  lärare,	  pedagoger	  eller	  andra	  kommunala	  tjänstemän	  också	  
tar	  egna	  initiativ	  för	  att	  på	  så	  sätt	  vara	  bättre	  förberedda	  inför	  de	  aviserade	  politiska	  
reformerna	  om	  krav	  på	  dokumentation	  och	  IUP.	  Individuella	  utvecklingsplaner	  lanseras	  
också	  med	  formativa	  företecken.	  Då	  reformen	  börjande	  gälla	  2006	  framhålls	  att	  IUP	  ska	  
vara	  framåtsyftande	  och	  inriktas	  på	  elevers	  positiva	  utveckling.	  Därefter	  har	  planernas	  
summativa	  funktion	  kommit	  att	  tillföras	  genom	  krav	  på	  skriftliga	  omdömen	  i	  de	  ämnen	  
det	  getts	  undervisning	  i	  (Skolverket,	  2005;	  2008).	  Sett	  i	  ett	  långsiktigt	  perspektiv	  menar	  
Elfström	  att	  IUP:n	  ges	  funktionen	  av	  att	  skapa	  kontinuitet	  under	  elevens	  hela	  skoltid.	  I	  
ett	  kortsiktigt	  perspektiv	  handlar	  det	  för	  lärare	  mer	  om	  att	  genom	  dokumentations-‐
praktiken	  upptäcka	  svårigheter	  i	  tid	  och	  att	  stärka	  sin	  förmåga	  att	  se	  och	  att	  beskriva	  
samt	  hjälpa	  barnet	  eller	  eleven	  i	  sin	  fortsatta	  utveckling	  (Elfström,	  2005).	  	  
	  
IUP	  som	  ett	  nytt	  verktyg	  för	  dokumentation	  och	  utvärdering	  framträder	  också	  som	  del	  
av	  ett	  kontrollsystem	  anpassat	  till	  mål-‐	  och	  resultatstyrningen.	  Som	  en	  konsekvens	  av	  en	  
mer	  allmän	  orientering	  mot	  individualisering	  och	  delegerat	  ansvar	  kommer	  planering	  
för	  framtiden	  till	  uttryck	  i	  ökade	  krav	  på	  att	  klara	  godkända	  resultat	  då	  eleverna	  går	  ut	  
grundskolan	  (Krantz,	  2009).	  I	  ett	  utvecklingspsykologiskt	  perspektiv	  framträder	  också	  
det	  enskilda	  barnet	  som	  subjekt	  för	  dokumentation.	  Dokumentationspraktiken	  byggs	  
upp	  kring	  föreställningar	  om	  det	  delaktiga	  och	  ansvarstagande	  barnet/eleven.	  I	  ett	  an-‐
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nat	  perspektiv	  riktas	  också	  fokus	  mot	  hur	  dokumentation	  och	  IUP	  ska	  kunna	  bidra	  till	  
att	  skolverksamheten	  utvecklas	  (Ds	  2001:19).	  En	  aspekt	  rör	  också	  hur	  olika	  delar	  av	  
lärarprofessionen	  påverkas	  i	  riktning	  mot	  självkontroll	  och	  i	  riktning	  mot	  förstärkt	  yr-‐
kesidentitet	  och	  status	  (Lenz	  Taguchi,	  2000;	  Elfström,	  2005;	  Krantz,	  2009).	  
	  

Mål-‐  och  resultatstyrningens  professionella  implikationer  

 
De	  politiska	  argumenten	  för	  styrsystemets	  omläggning	  mot	  decentralisering	  och	  mål-‐	  
och	  resultatstyrning	  var	  flera	  och	  inte	  sällan	  svårfångade	  (Blidberg,	  1997;	  Nyström	  &	  
Österberg,	  1997).	  Utgångspunkten	  togs	  både	  i	  demokrati-‐	  och	  effektivitetsvärden	  samt	  i	  
behovet	  av	  en	  professionalisering	  av	  lärarkåren.	  I	  den	  officiella	  styrstrategin	  handlar	  
målstyrning	  bl.	  a.	  om	  att	  klargöra	  besluts-‐	  och	  ansvarsfördelning	  mellan	  olika	  nivåer	  och	  
mellan	  politiker	  och	  professionella.	  Klargörande	  ska	  göras	  utifrån	  att	  riksdag	  och	  rege-‐
ring	  fastlägger	  de	  nationella	  målen,	  den	  lokala	  politiska	  nivån	  anger	  förutsättningar	  och	  
intentioner	  om	  hur	  målen	  ska	  uppnås	  och	  de	  professionella	  utformar	  verksamheten	  i	  
enlighet	  med	  de	  politiska	  intentionerna	  (jfr	  prop.	  1988/89:4;	  prop.	  1990/91:18).	  	  
	  
Med	  olika	  betoning	  ska	  styrning	  av	  skola	  åstadkommas	  inom	  ramen	  för	  en	  ökad	  själv-‐
förvaltning,	  lokal	  anpassning,	  effektivisering	  och	  kontroll.	  Till	  det	  kan	  läggas	  att	  inslag	  av	  
marknadisering,	  vilka	  blir	  alltmer	  tydliga	  från	  1990-‐talet,	  gör	  valfrihet	  på	  skolområdet	  
till	  en	  rättighet	  (Blomqvist	  &	  Rothstein,	  2000;	  Lund,	  2006).	  Professionalisering,	  effekti-‐
visering	  och	  marknadisering	  utgör	  under	  den	  studerade	  tidsperioden	  konkurrerande	  
legitimitetsgrunder	  på	  skol-‐	  och	  utbildningsområdet	  (jfr	  Lindensjö	  &	  Lundgren,	  2000).	  
	  
Ringarp	  (2011)	  pekar	  också	  på	  att	  kommunaliseringen	  av	  lärarkåren	  var	  en	  del	  i	  en	  
större	  samhällsomvandling	  under	  1980-‐	  och	  90-‐talen.	  I	  talet	  om	  kommunen	  som	  väl-‐
färdsstatens	  bas	  skulle	  kommunernas	  ansvar	  stärks	  liksom	  statens	  kostnader	  och	  byrå-‐
kratin	  skulle	  minska.	  Tanken	  var	  att	  lärarprofessionens	  status	  och	  handlingsutrymme	  
skulle	  öka.	  Men	  Ringarp	  menar	  att	  kommunaliseringen	  fick	  en	  negativ	  inverkan	  på	  lä-‐
rarnas	  professionalisering.	  Styrningen	  och	  kontrollen	  kom	  att	  hamna	  hos	  kommunpoli-‐
tiker	  och	  administrativ	  personal,	  samtidigt	  som	  mer	  ekonomibaserade	  och	  individualist-‐
iska	  idéer	  blir	  styrande	  i	  den	  offentliga	  sektorn.	  Att	  Svenska	  Facklärarförbundet	  och	  
Sveriges	  Lärarförbund17	  till	  sist	  ställde	  sig	  positiva	  till	  en	  kommunalisering	  förklaras	  av	  
att	  ett	  mål	  var	  att	  utjämna	  skillnader	  gentemot	  de	  lärargrupper	  som	  tillhörde	  Lärarnas	  
riksförbund	  och	  att:	  
	  

Förbunden	  gjorde	  en	  analys	  av	  läget	  och	  insåg	  att	  på	  grund	  av	  de	  förvaltningspolitiska	  förändringarna	  skulle	  
lärarkåren	  också	  drabbas,	  förr	  eller	  senare.	  När	  så	  möjligheten	  kom	  att	  aktivt	  vara	  med	  i	  omstöpningen	  var	  det	  
bättre	  att	  göra	  det	  bästa	  av	  situationen	  och	  se	  till	  att	  deras	  medlemmar	  fick	  något	  i	  gengäld	  (Ringarp,	  a.a.	  s.	  
185).	  

	  
Den	  tydligare	  mål-‐	  och	  resultatstyrningen	  innebar,	  enligt	  Ringarp,	  också	  en	  ökad	  kon-‐
troll	  av	  lärarprofessionens	  arbete.	  Falkner	  (1997)	  anför	  liknande	  utgångspunkter	  då	  
hon	  menar	  att	  de	  professionaliseringsprojekt	  som	  statsmakterna	  framhållit	  som	  en	  för-‐
utsättning	  för	  mål-‐	  och	  resultatstyrningens	  genomförande	  kommit	  på	  avvägar.	  I	  stället	  
har	  lärare	  i	  högre	  grad	  fått	  ett	  genomförandeansvar	  och	  en	  verkställarroll	  för	  initiativ	  de	  
inte	  själva	  förstår	  eller	  har	  kontroll	  över.	  Omstruktureringens	  konsekvenser	  talar	  för	  en	  

                                                 
17	  Då	  de	  två	  förbunden	  slås	  samman	  1990	  bildar	  de	  tillsammans	  Lärarförbundet.	  
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tendens	  till	  ”proletarisering”	  inom	  lärarprofessionen	  menar	  Falkner	  (Falkner,	  a.a.	  s.	  
108).	  
 

Krav  på  transparens  
Anspråken	  på	  transparens	  tar	  sig	  under	  1990-‐talet	  form	  bl.	  a.	  utifrån	  att	  lärare	  bättre	  
ska	  informera	  föräldrar	  och	  elever	  om	  skolverksamheten	  mål	  (jfr	  SOU	  1988:20).	  Det	  
talas	  om	  ett	  förstärkt	  läraransvar	  för	  mål-‐	  och	  resultatuppfyllelsen	  och	  en	  profession-‐
alitet	  i	  förmågan	  att	  utvärdera	  mot	  mål	  för	  att	  likvärdighet	  och	  effektivitet	  ska	  uppnås.	  
En	  utökad	  nationell	  och	  lokal	  tillsyns-‐,	  kontroll-‐	  och	  utvärderingsverksamhet	  utgör	  i	  
sättet	  att	  tala	  en	  förutsättning	  för	  styrsystemens	  omläggning	  (Sahlin-‐Andersson,	  2000;	  	  
jfr	  prop.	  1988/89:4;	  prop.	  1990/91:18).	  	  
 
Mot	  lärare	  riktas	  ett	  politiskt	  formulerat	  anspråk	  att	  bli	  bättre	  på	  att	  konkretisera	  målen	  
för	  undervisningen.	  Det	  ska	  kunna	  konstateras	  om	  målen	  har	  uppnåtts.	  I	  sättet	  att	  tala	  är	  
det	  målen	  som	  måste	  göras	  ”utvärderingsbara”	  (prop.	  1990/91:18	  s.	  100).	  Begreppen	  
likvärdighet,	  resultatansvar	  och	  kvalitet	  definierar	  väsentligen	  innebörden	  i	  vad	  som	  
från	  politiskt	  håll	  vid	  den	  här	  tiden	  läggs	  i	  innebörden	  av	  lärarprofessionalism	  (jfr	  
Krantz,	  2009;	  Nytell;	  2006;	  Francia,	  1999).	  Det	  har	  samtidigt	  påtalats	  att	  kommuner,	  
skolor	  och	  lärare	  försatts	  i	  svårigheter	  då	  målstyrningen	  skulle	  omsättas	  i	  praktisk	  
handling.	  Ute	  i	  landets	  kommuner	  var	  enligt	  Wahlström	  (2002)	  oklarheterna	  om	  målens	  
och	  utvärderingarnas	  funktion	  som	  styrinstrument	  omfattande.	  	  
	  
Under	  tidigt	  1990-‐tal	  arbetar	  också	  två	  kommittéer,	  parallellt	  men	  utan	  samordning,	  
med	  ett	  nytt	  betygssystem	  (SOU	  1992:86)	  respektive	  en	  ny	  läroplan	  (SOU	  1992:94).18	  	  
Målstrukturen	  i	  den	  nya	  läroplanen	  från	  1994	  uttrycker	  sig	  i	  termer	  av	  uppnåendemål,	  
vilka	  anger	  att	  utbildningen	  ska	  vara	  likvärdig	  utifrån	  ett	  antal	  minimikrav,	  och	  strä-‐
vansmål,	  vilka	  anger	  de	  principiella	  grunder	  utifrån	  vilka	  lärarna	  gör	  sina	  innehållsliga	  
val.	  Uppnåendemålen	  får	  en	  tydlig	  legal	  innebörd.	  Det	  handlar	  om	  vilka	  kunskaper	  ele-‐
ver	  minst	  ska	  uppnått	  när	  de	  lämnar	  de	  olika	  skolformerna.	  Målen	  blir	  förpliktigande	  för	  
kommuner,	  skolor	  och	  lärare	  att	  ordna	  skolverksamheten	  så	  att	  elever	  uppnår	  god-‐
kända	  resultat	  (jfr	  SOU	  1997:121).	  Strävansmålen	  anger	  i	  sin	  tur	  riktlinjerna	  och	  sätter	  
ramarna	  för	  skolarbetets	  inriktning	  och	  lärarnas	  autonomi.	  I	  strävansmålen	  uttrycks	  en	  
regulativ	  diskurs	  genom	  att	  de	  normer	  och	  värden	  som	  formuleras	  uttrycker	  mål	  om	  en	  
social	  och	  moralisk	  ordning	  och	  vilket	  ansvar	  och	  inflytande	  de	  olika	  parterna	  har	  i	  sko-‐
lan.	  Särskilt	  framhålls	  nu	  också	  vad	  som	  är	  rektors	  ansvar	  (Ludvigsson,	  2009;	  jfr	  Lpo	  
94).	  	  
För	  att	  skolan	  ska	  kännetecknas	  av	  en	  professionell	  lärarverksamhet	  krävs	  att	  lärare	  
stärker	  sin	  förmåga	  att	  ta	  ställning	  och	  omsätta	  ställningstagandena	  i	  handling,	  menar	  
läroplanskommittén.	  Med	  utgångspunkt	  i	  en	  kommunikativ	  rationalitet	  (jfr	  Habermas,	  
1987)	  är	  det	  skolledare,	  lärare	  och	  elever	  som	  i	  högre	  utsträckning	  måste	  delta	  i	  kvalifi-‐
cerade	  kunskapsdiskussioner.	  En	  professionell	  lärarverksamhet	  kan	  enligt	  läroplans-‐
kommitténs	  förmenande	  inte	  frambringas	  genom	  politiska	  beslut	  och	  föreskrifter.	  I	  sät-‐
tet	  att	  tala	  är	  det	  läroplaner	  och	  kursplaner	  som	  anger	  mål,	  men	  samtidigt	  är	  dessa	  inte	  
att	  uppfatta	  som	  planer	  för	  lärande.	  Läraren	  konstitueras,	  vilket	  tidigare	  nämnts,	  som	  en	  
reflekterande	  praktiker	  och	  deltagande	  målstyrare	  och	  legitimiteten	  för	  skolan	  som	  or-‐
                                                 
18	  Medan	  läroplanskommittén,	  med	  utgångspunkt	  i	  begreppet	  bildning,	  riktar	  kritik	  mot	  ett	  alltför	  målrationellt	  pla-‐
neringstänkande	  och	  en	  additativ	  och	  objektivistisk	  kunskapssyn	  ger	  betygskommittén	  uttryck	  för	  en	  hierarkisk	  och	  
taxonomisk	  syn	  på	  kunskap	  (jfr	  Lindensjö	  &	  Lundgren,	  2000;	  Lundahl,	  2006).	  
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ganisation	  knyts	  till	  dess	  förmåga	  att	  ständigt	  vara	  lärande	  (jfr	  SOU	  1992:94;	  prop.	  
1992/93:220).	  	  
Styrsystemets	  omläggning	  under	  1990-‐talet	  får	  mer	  tydligt	  funktionen	  av	  att	  bryta	  med	  
traditionens	  makt	  och	  vad	  som	  framställs	  som	  en	  svårföränderlig	  skolverksamhet.	  Möj-‐
ligheten	  till	  pedagogisk	  utveckling	  blir	  avhängig	  av	  att	  lärare	  inser	  vilka	  förändringsbe-‐
hoven	  är	  och	  utvecklar	  verksamheten	  på	  grundval	  av	  sina	  insikter.	  De	  som	  utformar	  
policy	  gör	  sig	  till	  ställföreträdare	  för	  en	  lärarprofession	  som	  de	  menar	  ”upplever	  ett	  
starkt	  behov	  av	  förändring	  av	  skolans	  sätt	  att	  arbeta”	  (SOU	  1997:121	  s.	  136).	  	  

Till	  syvende	  och	  sist	  handlar	  det	  decentraliserade	  styrsystemet	  och	  de	  nya	  läroplanerna	  om	  att	  åstadkomma	  
djupgående	  förändringar	  i	  en	  mycket	  svårföränderlig	  skolverklighet.	  Förändringar	  som	  inte	  består	  av	  nya	  mo-‐
deller	  för	  styrning	  eller	  sofistikerade	  uppifrån	  och	  nedresonemang	  om	  hur	  det	  borde	  vara,	  utan	  genomgri-‐
pande	  förändringar	  i	  attityder,	  värderingar,	  arbetsorganisation	  och	  arbetssätt	  hos	  dem	  i	  skolorna	  som	  faktiskt	  
har	  makten	  att	  förändra:	  skolledare,	  lärare,	  elever	  och	  föräldrar	  (SOU	  1997:121	  s.	  135).	  

En	  diskursiv	  och	  ideologiskt	  inriktad	  styrning	  gör	  sig	  också	  alltmer	  gällande	  i	  sin	  inrikt-‐
ning	  på	  kvalitet	  och	  kvalitetssäkringssystem	  (jfr	  Nytell,	  2006;	  Jarl,	  Kjellgren	  &	  Quen-‐
nerstedt,	  2007).	  Det	  är	  en	  styrning	  som	  i	  sin	  utformning	  kräver	  en	  lärarprofession	  som	  
är	  mer	  lyhörd,	  flexibel,	  ansvarstagande	  och	  villig	  att	  professionaliseras.	  Anspråk	  på	  lik-‐
värdig	  utbildning	  och	  rättsäkerhet	  betonar	  särskilt	  vikten	  av	  resultatuppföljning	  och	  att	  
information	  om	  bedömning	  och	  betygssättning	  måste	  utvecklas.	  Lärarna	  ska	  kompe-‐
tensutvecklas	  på	  dessa	  områden	  samtidigt	  som	  möjligheten	  att	  uppnå	  likvärdighet	  i	  be-‐
tyg	  och	  bedömning	  framställs	  som	  ”styrsystemets	  svåraste	  uppgift”	  (Skolverket,	  2004a	  
s.	  13;	  jfr	  Skolverket,	  2004b;	  2004c).	  	  
	  

Kritiken  mot  mål-‐  och  resultatstyrningen  och  anspråk  på  tydligare  mål-‐  och  kunskapskrav  
Som	  tidigare	  nämnts	  var	  lärares	  kollegiala	  samtal	  och	  tolkningsarbete	  kring	  mål	  och	  
kriterier	  en	  grundläggande	  utgångspunkt	  i	  de	  utredningar	  som	  föregick	  de	  nya	  läropla-‐
nerna	  som	  kom	  till	  under	  1990-‐talet.	  Successivt	  tog	  emellertid	  staten	  alltmer	  ansvar	  för	  
att	  på	  olika	  sätt	  främja	  skolors	  effektivitet	  och	  utveckling	  (jfr	  Lundahl,	  2006;	  Nytell,	  
2006;	  Krantz,	  2009).	  I	  och	  med	  detta	  förskjuts	  också	  styrningen	  i	  riktning	  mot	  att	  bli	  
mer	  performativ.	  	  
Lundahl	  (2006)	  talar	  om	  utvecklingen	  under	  1900-‐talets	  senare	  del	  utifrån:	  	  

…att	  Sverige	  gått	  från	  ett	  läroplanstänkande	  där	  målen	  styrde	  det	  urval	  av	  kunskaper	  som	  var	  möjliga	  för	  lä-‐
rare	  och	  elever	  att	  arbeta	  med,	  till	  ett	  läroplanstänkande	  där	  det	  förvisso	  fortfarande	  står	  lärare	  och	  elever	  
fritt	  att	  välja	  innehåll	  och	  arbetsform,	  men	  där	  de	  kommer	  att	  bedömas	  för	  de	  val	  de	  gjort	  enligt	  en	  allt	  mer	  
standardiserad	  måttstock	  –	  i	  det	  offentliga	  (Lundahl,	  2006	  s.	  393).	  

Wahlström	  (2009)	  pekar	  på	  att	  då	  resultatstyrningen	  i	  början	  av	  1990-‐talet	  förs	  sam-‐
man	  med	  ökade	  krav	  på	  granskning	  skapas	  en	  ”inre	  logik	  om	  ständigt	  ökade	  krav	  på	  fler	  
och	  bättre	  utvärderingsinstrument”	  vilket	  successivt	  kommer	  att	  dominera	  talet	  om	  
skolans	  verksamhet	  (Wahlström,	  2009	  s.	  212).	  	  Så	  länge	  styrningen	  ges	  en	  vid	  tolkning	  
framhåller	  Wahlström	  att	  det	  finns	  olika	  valmöjligheter	  att	  se	  på	  lärande	  i	  den	  mål-‐	  och	  
resultatstyrda	  skolan	  utifrån	  att	  betona	  mål,	  socialisation,	  ämnen,	  resultat	  och	  utveckl-‐
ing	  (Wahlström,	  2009).	  	  
I	  diskussionen	  om	  relationen	  mellan	  förtroende	  och	  granskning	  handlar	  det	  alltmer	  om	  
lärare	  som	  hålls	  ansvariga	  för	  elevers	  resultat.	  En	  viktig	  fråga	  framträder	  i	  ljuset	  av	  hur	  
förtroendet	  för	  lärare	  påverkar	  deras	  strategier,	  yrkesutövning	  och	  bedömning	  av	  kun-‐
skap.	  Att	  det	  sker	  förskjutningar	  i	  relationen	  mellan	  förtroende	  och	  misstro	  ska	  som	  vi	  
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uppfattar	  det	  förstås	  mot	  bakgrund	  av	  såväl	  politiska	  som	  professionella	  anspråk	  på	  
effektivisering,	  individualisering	  och	  demokratisering.	  	  
Den	  politiska	  kritiken	  mot	  brister	  i	  grundskolans	  mål-‐	  och	  resultatuppföljning	  åtföljs	  
runt	  2007	  av	  politiskt	  formulerade	  anspråk	  som	  betonar	  att	  mål	  och	  kunskapskrav	  
måste	  tydliggöras.	  Kritiken	  handlar	  om	  brister	  och	  otydligheter	  i	  läroplanernas	  kon-‐
struktion,	  vilka	  anses	  får	  negativa	  konsekvenser	  inte	  minst	  för	  lärares	  bedömningsprak-‐
tik.	  Kontrollen	  ska	  förstärkas	  eftersom	  insatserna	  för	  implementering	  och	  uppföljning	  
av	  mål	  och	  resultat	  generellt	  anses	  bristfälliga.19	  	  
Lärare	  bedöms	  generellt	  som	  dåligt	  rustade	  för	  att	  arbeta	  i	  enlighet	  med	  ett	  mål-‐	  och	  
resultatorienterat	  styrsystem.	  	  

Det	  är	  i	  ett	  målstyrningsperspektiv	  intressant	  att	  staten	  satt	  ett	  helt	  nytt	  målsystem	  i	  sjön	  som	  lärarprofess-‐
ionen	  enligt	  min	  bedömning	  inte	  har	  förberetts	  att	  ta	  emot	  –	  varken	  genom	  lärarutbildningen	  eller	  genom	  en	  
ändamålsenlig	  kompetensutveckling.	  Hade	  staten	  inte	  klart	  för	  sig	  förutsättningarna	  hos	  mottagarna,	  dvs.	  lä-‐
rarna,	  för	  reformen?	  (SOU	  2007:28	  s.	  171).20	  

Vilket	  konkret	  ämnesinnehåll	  lärare	  ska	  behandla	  och	  bedöma	  framställs	  i	  den	  ovan	  ci-‐
terade	  utredningen	  som	  synnerligen	  oklart	  och	  otydligt.	  Att	  skolans	  kursplaner	  brister	  i	  
konkretion	  handlar	  om	  att	  de	  rensats	  på	  angivelser	  om	  ämnesinnehåll	  och	  arbetssätt.	  
Skolverkets	  tjänstemän	  har	  dessutom	  producerat	  policy	  som	  enligt	  utredningen	  saknat	  
politisk	  förankring.	  Lärare	  anses	  inte	  heller	  förstå	  att	  på	  rätt	  sätt	  hantera	  uppdelningen	  
mellan	  mål	  att	  uppnå	  och	  mål	  att	  sträva	  mot,	  vilket	  får	  en	  rad	  olyckliga	  sidoeffekter	  me-‐
nar	  man.	  De	  sistnämnda	  målen	  anses	  i	  mindre	  omfattning	  relaterade	  till	  kunskaper	  i	  
ämnet	  och	  mer	  ha	  att	  göra	  med	  elevers	  uppförande	  och	  attityder,	  vilket	  svårligen	  kan	  
utgöra	  grund	  för	  bedömning	  och	  betygssättning	  (jfr	  SOU	  2007:28).	  	  
Genom	  att	  utredningen	  (SOU	  2007:28)	  talar	  om	  skolans	  betydelse	  för	  socialisation	  och	  
demokratisk	  medborgarbildning	  som	  generella	  kompetensområden	  som	  gäller	  person-‐
lighets-‐	  eller	  attitydpåverkan	  följer	  en	  tydligare	  gränsdragning	  mellan	  kunskaper	  och	  
värden.	  I	  bedömningspraktisk	  mening	  kan	  skolans	  demokratiska	  uppdrag	  framställas	  
som	  något	  ostyrbart	  och	  subjektivt,	  knappast	  ideologiskt	  oviktigt,	  men	  mindre	  väsentligt	  
i	  kontrast	  till	  den	  bedömbara,	  förutsägbara	  och	  giltiga	  kunskap	  som	  en	  mer	  prestations-‐
inriktad	  skola	  är	  i	  starkt	  behov	  av.	  	  
I	  termer	  av	  att	  det	  sker	  en	  kunskapsteoretisk	  positionsförskjutning	  tar	  denna	  avstamp	  i	  
anspråk	  på	  att	  objektiviteten	  förstärks.	  Styrningen	  inriktas	  mot	  givna	  ämneskunskaper,	  
där	  lärare	  på	  bättre	  sätt	  har	  att	  svara	  upp	  mot	  anspråk	  på	  kunskapskvalificering,	  utifrån	  
bedömbara	  kunskaper	  i	  skolämnen.	  Det	  handlar	  om	  att	  målen	  i	  högre	  grad	  ska	  specifice-‐
ras	  i	  ämnestermer	  och	  i	  mindre	  grad	  konceptualiseras	  med	  utgångspunkt	  i	  grundläg-‐
gande	  begrepp	  (jfr	  Krantz,	  2009).	  1994	  års	  målstruktur	  som	  skulle	  ge	  lärarprofessionen	  
större	  självständighet	  att	  anpassa	  verksamheten	  till	  det	  lokala	  kontextuella	  förhållan-‐
dena	  kritiseras	  och	  omformuleras	  därmed.	  	  	  
I	  sättet	  att	  argumentera	  är	  det	  generella	  mål	  och	  kompetensområden	  som	  trängt	  undan	  
kraven	  på	  ämneskunskaper.	  Resonemanget	  leder	  till	  slutsatsen	  att	  den	  nationella	  lik-‐
värdigheten	  och	  elevernas	  rättsäkerhet	  äventyras	  av	  en	  bristfällig	  professionsstyrd	  
praktik.	  Det	  nuvarande	  styrningssystemet	  anförs	  som	  komplext	  och	  sårbart	  för	  lärares	  
vantolkningar	  och	  lärare	  har	  försatts	  i	  en	  situation	  av	  att	  vara	  utlämnade	  till	  lokala	  för-‐
sök	  till	  tolkning	  och	  konkretisering.	  Budskapet	  är	  att	  ökad	  måluppfyllelse	  och	  nationell	  
                                                 
19	  Den	  anföra	  kritiken	  framkommer	  i	  en	  rad	  utredningar	  och	  propositioner	  varav	  några	  av	  de	  mer	  väsentliga	  är	  SOU	  
2007:28;	  prop.	  2008/09:87;	  SOU	  2007:101;	  prop.	  2007/08:50	  och	  prop.	  2006/07:86.	  	  
20	  Vi	  gör	  bedömningen	  att	  det	  är	  Leif	  Davidsson,	  särskild	  utredare	  och	  departementsråd,	  som	  uttalar	  sig	  i	  citatet.	  
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likvärdighet	  ska	  åstadkommas	  genom	  tydlighet,	  dokumentation,	  nationella	  prov	  och	  att	  
mål-‐	  och	  uppföljningssystemen	  blir	  mer	  lättillgängligt	  och	  förutsägbart	  både	  för	  lärare	  
och	  elever.	  Lärare	  måste	  därför	  bli	  bättre	  på	  att	  dokumentera	  elevers	  kunskapsutveckl-‐
ing.	  Slutbetyg	  och	  resultat	  på	  nationella	  ämnesprov,	  i	  årskurs	  3,	  6	  och	  9,	  ges	  också	  en	  
tydligare	  funktion	  att	  öka	  resultatinformationen	  och	  fungera	  som	  underlag	  för	  de	  en-‐
skilda	  skolornas	  kvalitetsarbete.21	  	  
I	  sättet	  att	  tala	  uttrycks	  en	  begränsad	  politisk	  tilltro	  till	  en	  professionsbaserad	  styrning	  
och	  vad	  som	  mer	  tydligt	  tar	  form	  är	  en	  resultatorienterad	  politisk	  diskurs.	  I	  förskjut-‐
ningen	  mot	  att	  betona	  ökade	  kunskapsresultat	  krävs	  av	  den	  politiska	  styrningen	  att	  den	  
mer	  konkret	  anger	  vad	  som	  är	  adekvat	  innehåll,	  arbetssätt	  och	  organisatorisk	  utform-‐
ning.	  Förskjutningen	  legitimeras	  politiskt	  också	  av	  påståenden	  om	  att	  lärare	  efterlyser	  
en	  större	  tydlighet	  kring	  mål	  och	  betygskriterier,	  då	  de	  så	  uppenbarligen	  har	  svårt	  för	  
att	  planera	  undervisningen	  efter	  den	  nuvarande	  mål-‐	  och	  resultatstyrningens	  utform-‐
ning.22	  För	  att	  återknyta	  till	  Carlgren	  &	  Klette	  (2008)	  har	  läraren	  fungerat	  dåligt	  som	  
curriculum	  makers	  och	  deltagande	  målstyrare.	  	  
Med	  likvärdighet,	  rättsäkerhet	  och	  effektivitet	  som	  legitimitetsgrund	  måste	  dels	  lärares	  
tolkningsutrymme	  begränsas,	  dels	  måste	  lärares	  informationsplikt	  och	  dokumentat-‐
ionsskyldighet	  förstärkas.23	  Krantz	  (2009)	  noterar	  att	  det	  mot	  slutet	  av	  2000-‐talets	  
första	  decennium	  föreligger	  ett	  accentuerat	  behov	  för	  lärare	  att	  kunna	  tala	  utifrån	  en	  
tydligare	  och	  mer	  kunskapsbaserad	  grund.	  Lärare	  ska	  inte	  kunna	  anklagas	  för	  att	  vara	  
otydliga,	  vilket	  också	  bidrar	  till	  att	  det	  utvecklas	  osäkerheter	  och	  professionella	  beskyd-‐
darstrategier.	  Lärare	  ska	  kunna	  företräda	  varandra	  och	  tala	  med	  en	  gemensam	  röst,	  inte	  
minst	  när	  det	  gäller	  bedömning	  och	  betygsättning.	  Olika	  typer	  av	  dokument	  kan	  då	  
också	  påvisa	  att	  lärare	  gör	  tillräckligt	  och	  på	  likartat	  sätt.	  För	  läraren	  handlar	  det	  i	  allt	  
högre	  grad	  om	  att	  få	  barn/elever	  att	  vilja	  visa	  vad	  de	  kan	  och	  att	  tala	  i	  klartext	  om	  de	  
krav	  och	  förväntningar	  som	  finns.	  Läraren	  ska	  i	  sättet	  att	  tala	  t.	  ex.	  inte	  servera	  elever	  
vad	  de	  själva	  måste	  ta	  ansvar	  för	  och	  inte	  heller	  linda	  in	  vad	  som	  i	  hög	  grad	  definieras	  
som	  elevers	  problem.	  Den	  dominerande	  diskursen,	  som	  uttalar	  sig	  om	  lärares	  kun-‐
skapsbas	  och	  professionella	  identitet,	  är	  enligt	  Krantz	  (2009)	  pragmatisk	  och	  effektivi-‐
tetsinriktad.	  Viljan	  till	  förenkling	  och	  förutsägbarhet	  blir	  en	  fråga	  om	  tidsbesparing	  och	  
de	  kontraktsliknande	  relationerna	  förutsätter	  en	  självreflexiv	  mobilisering	  hos	  elever	  
(jfr	  Krejsler,	  2006).	  Då	  likhetstecken	  sätts	  mellan	  det	  vetbara	  och	  det	  bedömbara	  bidrar	  
det	  också	  till	  att	  dra	  upp	  en	  gräns	  mellan	  kunskap	  och	  värden.	  Utifrån	  att	  det	  existerar	  
konkurrerande	  och	  delvis	  överlappande	  diskurser	  uttrycks	  lärarkunskaper	  och	  yrkes-‐
normer	  också	  inom	  ramen	  för	  en	  (omsorgs)etisk	  diskurs,	  där	  ett	  tal	  om	  att	  läraren	  vär-‐
nar	  om	  de	  svaga	  och	  utsatta	  eleverna	  kommer	  till	  uttryck.	  En	  läraruppgift	  blir	  att	  be-‐
skydda	  elever	  från	  de	  systemmässiga	  kraven	  och	  ställföreträda	  elever	  i	  opposition	  mot	  
hur	  talet	  om	  likvärdighet	  och	  jämförbarhet	  ses	  konstituera	  en	  institutionell	  misstro	  mot	  
skola,	  lärare	  och	  elever.	  Mål-‐	  och	  resultatstyrningen	  ställs	  här	  också	  mot	  vad	  lärare	  an-‐
ser	  realistiskt	  utifrån	  lärarens	  syn	  på	  vad	  som	  är	  elevers	  förmågor.	  Att	  visa	  omsorg	  
handlar	  för	  lärarna	  om	  att	  förhindra	  att	  elever	  alieneras,	  marginaliseras	  och	  exkluderas	  
samt	  att	  stärka	  elevers	  självförtroende.	  Krantz	  (2009)	  påvisar	  att	  reduktionen	  av	  peda-‐
                                                 
21	  Se	  t.	  ex.	  SOU	  2007:28	  s.	  21	  f.,	  102,	  131,	  163ff.,	  200	  och	  290.	  
22	  Se	  t.	  ex.	  SOU	  2007:28	  s.	  130;	  prop.	  2008/09:87	  s.	  6f.	  och	  Skolverket,	  2004b. 
23	   I	   syfte	  att	   förstärka	  kunskapsuppföljningen,	  kontrollen	  och	   tillsynen	  skapas	  också	  en	  ny	  myndighetsstruktur	  där	  
Skolinspektionens	  ökade	  betydelse	  särskilt	  framhålls.	  Jfr	  SOU	  2007:28	  s.	  21f.;	  SOU	  2007:101;	  prop.	  2007/08:50.	  	  
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gogisk	  praktik,	  i	  riktning	  mot	  standardisering	  och	  mätbarhet,	  också	  kritiseras	  av	  lärare	  
eftersom	  elevers	  sociala	  och	  kulturella	  utveckling	  ses	  definieras	  som	  något	  lärare	  har	  att	  
hantera	  professionellt.	  Den	  professionella	  identiteten	  formuleras	  också	  utifrån	  att	  lärare	  
ser	  som	  sin	  uppgift	  att	  understödja	  eleverna	  i	  deras	  utvecklande	  av	  en	  kritisk	  förmåga,	  
kreativitet,	  självständighet	  och	  engagemang.	  I	  en	  kommunikativ-‐	  och	  verksamhetskri-‐
tisk	  diskurs	  prövas	  lärares	  resultatansvar	  kritiskt	  mer	  tydligt	  i	  relation	  till	  de	  förutsätt-‐
ningar	  under	  vilka	  lärare	  arbetar	  (Krantz,	  2009).	  
	  

Kunskapsbas  och  lärarutbildning  

 
Lärarutbildning	  har	  historiskt	  framstått	  som	  strategiskt	  viktig	  för	  att	  göra	  något	  åt	  de	  
samhälleliga	  orättvisor	  som	  är	  kopplade	  till	  utbildning	  som	  klassdifferentierande	  faktor.	  
De	  politiska	  visionerna	  kring	  lärarutbildning	  och	  utbildningens	  relation	  till	  vad	  som	  är	  
skolans	  uppdrag	  handlar	  både	  om	  fostran	  till	  social	  gemenskap,	  demokrati	  och	  om	  kun-‐
skapskvalificering.	  Skola	  och	  lärare	  ska	  ha	  en	  förmåga	  att	  ge	  elever	  kunskaper	  som	  an-‐
ses	  betydelsefulla	  för	  att	  kunna	  fungera	  som	  en	  aktiv	  demokratisk	  medborgare.	  Som	  
medborgare	  ska	  man	  också	  fungera	  i	  relation	  till	  den	  föränderliga	  arbetsmarknaden.	  
Tilltron	  till	  den	  politiska	  styrningens	  möjligheter	  att	  via	  lärarutbildning	  styra	  och	  refor-‐
mera	  skola	  är	  på	  nämnda	  grunder	  påtaglig.	  Större	  reformer	  av	  lärarutbildning	  har	  under	  
efterkrigstiden	  också	  genomförts	  i	  genomsnitt	  vart	  tionde	  år	  (jfr	  Lindberg,	  2002;	  SOU	  
2008:109).	  	  
Lärarutbildningarnas	  problem,	  eller	  snarare	  vad	  utbildningarna	  kritiserats	  för	  under	  
hela	  efterkrigstiden,	  är	  bl.	  a.	  att	  de	  endera	  ansetts	  alltför	  yrkespraktiskt	  eller	  akademiskt	  
orienterade.	  Problematiken	  har	  hänförts	  till	  att	  väsentligen	  ha	  att	  göra	  med	  att	  det	  sak-‐
nas	  en	  samlad	  kunskapsbas	  och	  vetenskaplig	  grund	  för	  lärare	  och	  lärarutbildning	  (jfr	  
Carlgren,	  1995;	  2006;	  Kallós,	  1995;	  Lindberg,	  2002;	  Lundgren,	  2006).	  	  
Carlgren	  och	  Marton	  (2001)	  skriver	  att:	  

Krav	  på	  att	  höja	  nivån	  och	  ge	  yrket	  en	  vetenskaplig	  bas	  har	  funnits	  alltsedan	  förra	  sekelskiftet.	  Då	  gällde	  kra-‐
ven	  pedagogik	  och	  bidrog	  till	  inrättandet	  av	  den	  första	  professuren	  i	  ämnet.	  När	  Skolkommissionen	  på	  1940-‐
talet	  tog	  sig	  an	  frågan	  var	  det	  psykologi	  som	  sågs	  som	  den	  grundläggande	  vetenskapen	  för	  lärare.	  1960	  års	  lä-‐
rarutbildningssakkunniga	  förordade	  emellertid	  åter	  i	  slutet	  av	  60-‐talet	  pedagogik	  (med	  en	  undervisningstek-‐
nologisk	  anstrykning)	  som	  den	  vetenskapliga	  grunden.	  På	  80-‐talet	  ersattes	  detta	  av	  en	  tilltro	  till	  didaktik	  som	  
lärarutbildningens	  vetenskapliga	  bas.	  Flera	  av	  försöken	  till	  forskningsanknytning	  har	  lett	  till	  framväxten	  av	  ett	  
innehåll	  i	  lärarutbildningarna	  som	  kan	  karaktäriseras	  som	  varken	  teori	  eller	  praktik	  (Carlgren	  &	  Marton,	  a.a.	  s.	  
95).	  

Hartman	  (2005)	  gör	  ett	  något	  annat	  snitt	  och	  diskuterar	  tre	  olika	  perspektiv	  eller	  kom-‐
petensområden	  i	  lärares	  kunskaper	  utifrån	  bl.	  a.	  begreppen	  uppfostran,	  undervisning	  
och	  omsorg.	  Hartman	  menar	  att	  förvirringen	  i	  debatten,	  om	  bl.	  a.	  lärarutbildning	  och	  
lärares	  kunskaper,	  handlar	  om	  en	  sammanblandning	  av	  perspektiv	  på	  kunskap.	  

Min	  tes	  är	  att	  mycket	  av	  den	  förvirring	  man	  kan	  möta	  i	  utbildningsdebatten	  kommer	  sig	  av	  att	  man	  inte	  gör	  åt-‐
skillnad	  mellan	  olika	  slags	  kunskapsperspektiv.	  Undervisningsmetodiska	  ställningstaganden	  bryts	  mot	  ideolo-‐
giska	  och	  vetenskapliga,	  som	  om	  de	  vore	  frågan	  om	  utbytbara	  kunskapsslag.	  Därför	  har	  man	  inte	  ens	  kunnat	  
enas	  om	  vad	  det	  är	  man	  är	  oense	  om	  (Hartman,	  a.a.	  s.	  293)	  	  	  

Utifrån	  vad	  lärare	  gör	  framhåller	  Hartman	  (2005)	  själv	  ett	  praktikerperspektiv	  vars	  
grundläggande	  premisser	  är	  att	  kunskap	  har	  grund	  i	  vad	  som	  är	  personberoende	  och	  i	  
vad	  som	  utgår	  från	  situationsbundna	  erfarenheter.	  Med	  utgångspunkt	  från	  hur	  lärare	  
reflekterar	  i	  handling	  och	  på	  grundval	  av	  handling	  utvecklas	  i	  det	  anförda	  perspektivet	  
kunskap.	  Den	  praktiska	  kunskapen	  beskrivs	  av	  Hartman	  som	  intuitiv,	  den	  är	  svår	  att	  
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verbalisera,	  beskriva	  och	  förmedla	  och	  därmed	  också	  svår	  att	  generalisera	  och	  bedöma	  
rationellt.	  I	  lärarutbildning	  anses	  lokaliseringen	  av	  nämnda	  kunskap	  företrädesvis	  vara	  
förlagd	  till	  skolverksamheten,	  dvs.	  till	  den	  del	  av	  lärarutbildning	  som	  är	  s.	  k.	  verksam-‐
hetsplatsförlagd.	  Vad	  Hartman	  därefter	  tar	  upp	  som	  ett	  värdeperspektiv	  handlar	  om	  vad	  
lärare	  bör	  göra	  utifrån	  de	  värden	  som	  lärarprofessionen	  ställer	  sig	  bakom.	  Det	  handlar	  
om	  föränderliga	  professionella	  identiteter	  som	  också	  kan	  vara	  mer	  eller	  mindre	  gemen-‐
samma.	  Lärare	  kan	  t.	  ex.	  se	  sig	  som	  samhällsbyggare	  och	  uppfatta	  bildning	  som	  en	  livs-‐
uppgift	  eller	  så	  kan	  lärare	  se	  på	  sig	  själva	  och	  sin	  yrkesfunktion	  på	  något	  annat	  sätt.	  Per-‐
spektivet	  fokuserar	  på	  ideologiska	  övertygelser	  kring	  kunskapssyn,	  människosyn	  och	  
samhällssyn	  så	  som	  dessa	  uttrycks	  hos	  både	  enskilda	  och	  grupper.	  Nämnda	  ideologiska	  
övertygelser	  finns	  både	  inbäddade	  i	  traditioner,	  de	  utvecklas	  och	  prövas	  i	  relation	  till	  tid	  
och	  rum	  och	  i	  relation	  till	  vad	  som	  är	  enskilda	  individers	  engagemang,	  personliga	  re-‐
flektion	  och	  mognad.	  Ett	  värdeperspektiv	  uttrycks	  naturligtvis	  också	  i	  vad	  som	  är	  en	  
utbildningssocialisering	  och	  i	  vad	  som	  är	  skolans	  statligt	  sanktionerade	  syn	  på	  t.	  ex.	  vär-‐
degrund,	  demokrati,	  etik,	  jämlikhet	  och	  jämställdhet.	  
Vad	  ett	  vetenskapligt	  perspektiv	  kan	  bidra	  med	  har	  enligt	  Hartman	  (2005)	  att	  göra	  med	  
förståelsen	  för	  skolverksamhetens	  förutsättningar	  och	  de	  omstruktureringar	  som	  sker.	  
Genom	  studier	  och	  kritisk	  reflektion	  ska	  lärarstudenter	  utvecklas	  ämnesdidaktiskt.	  De	  
ska	  utbildas	  till	  ett	  vetenskapligt	  förhållningssätt	  och	  själva	  förmå	  sammanställa	  ett	  ve-‐
tenskapligt	  arbete.	  Lärarutbildningens	  vetenskapliga	  grund	  framträder	  här	  i	  termer	  av	  
att	  utbildningen	  knyter	  an	  till	  eller	  är	  förankrad	  i	  aktuell	  forskning.	  	  
Före	  1950-‐talet	  menar	  Hartman	  (2005)	  att	  lärare	  hade	  ett	  större	  initiativ	  inom	  det	  ve-‐
tenskapliga	  perspektivet.	  Det	  visade	  sig	  bl.	  a.	  genom	  att	  lärare	  experimenterade	  och	  tog	  
egna	  initiativ	  till	  utvecklingsarbeten	  (jfr	  Carlgren,	  2006).	  Därefter	  ska	  initiativet	  succes-‐
sivt	  glidit	  över	  i	  händerna	  på	  skoladministratörer	  och	  forskare	  som	  ägnar	  sig	  mer	  åt	  sko-‐
lan	  som	  institution.	  Konsekvensen	  av	  att	  intresset	  för	  lärares	  arbete	  minskade	  blev	  att	  
pedagogik	  som	  vetenskap	  kom	  att	  ”stå	  ganska	  långt	  från	  den	  praktiska	  lärarverksam-‐
heten”	  (Hartman,	  a.a.	  s.	  288).	  	  
Carlgren	  (2006)	  efterlyser	  också	  i	  dag	  en	  skolforskning	  som	  på	  ett	  helt	  annat	  sätt	  ”inbe-‐
griper	  närstudier	  av	  skolan	  och	  i	  relation	  till	  de	  uppgifter	  som	  finns	  i	  de	  pedagogiska	  verk-‐
samheterna”	  (Carlgren,	  a.a.	  s.	  332).	  Problemet	  framställs	  vara	  att	  lärares	  kunskapsut-‐
veckling	  och	  kunskapsbas	  inte	  med	  någon	  självklarhet	  kan	  sägas	  kopplad	  till	  vare	  sig	  
forskning	  eller	  verksamhetsutveckling.	  Att	  kunskapen	  är	  personbunden	  och	  erfaren-‐
hetsgrundad,	  på	  de	  sätt	  Hartman	  anger	  ovan,	  skapar	  i	  kombination	  med	  utbildningsvä-‐
sendets	  omstrukturering	  vad	  Carlgren	  (2006)	  benämner	  som	  ”brott	  i	  utvecklingen	  av	  
lärarnas	  yrkeskunskaper”(Carlgren,	  a.a.	  s.	  340f.).	  Enligt	  Lindberg	  (2002)	  saknas	  det	  i	  
stort	  sett	  också	  gemensamma	  orienteringspunkter	  och	  en	  inomvetenskaplig	  bas	  då	  
forskningsfältet	  kring	  lärarutbildning	  i	  Sverige	  är	  så	  splittrat.	  
Vad	  resonemangen	  kring	  begreppen,	  perspektiven	  och	  kunskapsformerna	  visar	  är	  bl.	  a.	  
hur	  relationen	  mellan	  teori,	  praktik,	  kunskap	  och	  värden	  bidrar	  till	  att	  dra	  upp	  en	  rad	  
distinktioner	  och	  gränssättningar.	  	  Praktisk	  kunskap,	  förstådd	  som	  fri	  från	  begrepp	  och	  
teori,	  som	  grundad	  i	  erfarenhet	  och	  instrumentell	  och	  intuitiv	  till	  sin	  karaktär,	  stå	  snar-‐
ast	  som	  sinnebild	  för	  yrkessocialisering	  än	  vad	  som	  förknippas	  med	  professionalisering	  
(jfr	  Freidson,	  2001).	  Vetenskaplig	  eller	  akademisk	  kunskap	  står	  på	  motsvarande	  sätt	  
som	  sinnebild	  för	  vad	  som	  intar	  en	  exklusiv	  position	  och	  symbolisk	  mer	  än	  praktisk	  
funktion	  (Abbott,	  1988).	  Men	  vetenskapens	  prestige	  och	  makt	  är	  också	  utmanad	  (jfr	  
Nowotny	  m.	  fl.,	  2001;	  Evetts	  m.	  fl.,	  2006;	  Beck,	  2000).	  	  
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Vad	  som	  är	  värdefullt	  och	  giltigt	  som	  kunskaper	  och	  värden,	  och	  som	  läraren	  som	  pro-‐
fessionell	  har	  ett	  uppdrag	  i	  relation	  till,	  har	  inte	  heller	  någon	  given	  grund,	  utan	  är	  något	  
som	  historiskt	  och	  socialt	  konstitueras	  i	  diskursiv	  kamp.	  Politiskt	  formulerad	  kritik	  och	  
återupprepningar	  av	  förmenta	  dualismer,	  som	  de	  mellan	  teori,	  praktik,	  kunskap	  och	  
värden,	  som	  ska	  överskridas,	  inte	  sällan	  genom	  organisatoriska	  förändringar,	  förstärker	  
också	  legitimiteten	  för	  en	  politisk	  styrning	  av	  lärarutbildning	  (Krantz,	  2009).	  En	  avpro-‐
fessionalisering	  av	  lärarkåren	  kan	  implicit	  också	  anföras	  som	  en	  nödvändighet	  för	  att	  
genomföra	  mer	  omfattande	  utbildningsreformer	  (Carlgren	  &	  Marton,	  2001).	  
	  

Sammanfattning  

	  
Vi	  ska	  avslutningsvis	  peka	  på	  några	  tendenser	  inom	  forskningsfältet	  och	  på	  det	  sättet	  
knyta	  an	  till	  vad	  som	  tidigare	  benämnts	  som	  forskningen	  logik	  och	  argumentationslin-‐
jer.	  	  
	  
I	  den	  forskning	  vi	  tagit	  upp	  påvisas	  att	  skola,	  lärarprofession	  och	  de	  professionella	  prak-‐
tikerna	  på	  olika	  sätt	  utmanas	  i	  ljuset	  av	  de	  samhälleliga	  förändringar	  som	  sker.	  Ett	  sär-‐
skilt	  avstamp	  tas	  i	  en	  argumentation	  kring	  utbildningsväsendets	  omstrukturering	  under	  
de	  formativa	  decennierna	  mellan	  1980	  och	  slutet	  av	  2000–talets	  första	  decennier.	  Under	  
inte	  minst	  90-‐	  och	  00–talet	  är	  det	  politiska	  reform-‐	  och	  utvärderingstrycket	  massivt.	  
Under	  tidsperioden	  framträder	  också	  en	  alltmer	  kritisk	  mediabild	  av	  skola	  och	  lärarpro-‐
fession.	  	  
	  
I	  ett	  perspektiv	  framhålls	  hur	  omstruktureringen	  ställer	  krav	  och	  förväntningar	  på	  lära-‐
res	  reflektion,	  att	  yrkespraktiken	  blir	  mer	  teoretiskt	  informerad	  och	  att	  styrningen	  ut-‐
övas	  diskursivt	  med	  lärare	  som	  centrala	  aktörer.	  Utmaningen	  handlar	  bl.	  a.	  om	  att	  göra	  
synligt	  vilken	  som	  är	  lärares	  kunskaps-‐	  och	  normbas.	  I	  det	  motsatta	  perspektivet	  fram-‐
hålls	  hur	  omstruktureringen	  tvärtom	  bidragit	  till	  att	  lärare	  mer	  tydligt	  blivit	  verkställare	  
av	  vad	  andra	  bestämt.	  Lärarprofessionen	  anses	  ha	  genomgått	  en	  process	  i	  riktning	  mot	  
deprofessionalisering.	  Talet	  om	  lärares	  kunskaps-‐	  och	  normbas	  blir	  mindre	  tydligt	  om	  
forskningen	  fokuserar	  på	  en	  yrkesutveckling	  i	  riktning	  mot	  instrumentalisering,	  teknifi-‐
ering	  och	  standardisering.	  
	  
En	  återkommande	  och	  central	  utgångspunkt	  i	  mycket	  av	  forskningen	  diskuterar	  lärares	  
kunskapsbas	  och	  normbas	  i	  relation	  till	  olika	  styrningsrationaliteter.	  	  Jämte	  en	  profess-‐
ionell	  styrning	  diskuteras	  t.	  ex.	  hur	  den	  politiska	  styrningen	  och	  den	  under	  perioden	  
alltmer	  accentuerade	  marknadsstyrningen	  stärker	  och/eller	  utmanar	  lärarprofession-‐
ens	  handlingsförmåga	  och	  handlingsfrihet.	  	  
	  
Forskningen	  som	  intresserar	  sig	  för	  vad	  lärare	  gör,	  och	  som	  bl.	  a.	  diskuterar	  handling	  
och	  praktik	  som	  språk,	  text,	  tal	  och	  diskurs,	  kan	  samtidigt	  inte	  påvisa	  entydiga	  svar	  på	  
frågor	  av	  typen	  vad	  och	  vem	  handlar	  lärare	  för	  eller	  i	  relation	  till.	  I	  forskningen	  talas	  det	  
dels	  om	  motstridiga	  diskurser	  dels	  om	  parallellt	  kämpande	  diskurser.	  I	  ett	  funktionellt	  
perspektiv	  kan	  t.	  ex.	  en	  modernistisk,	  administrativ	  och	  rationalistisk	  diskurs	  skönjas	  
liksom	  hur	  lärarprofessionen	  har	  auktoritet	  och	  autonomi.	  I	  en	  marknadsdiskurs	  styrs	  
lärare	  av	  en	  effektivitetsrationalitet	  och	  av	  utbud	  och	  efterfrågan.	  Ömsesidigheten,	  den	  
kollegiala	  självkritiska	  reflektionen	  och	  omprövningen	  är	  aspekter	  som,	  oklart	  hur	  van-‐
ligt	  förekommande	  de	  är,	  ses	  inom	  ramen	  för	  en	  kommunikativ	  diskurs.	  
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På	  en	  övergripande	  nivå	  uttalar	  sig	  forskningen	  på	  det	  här	  sättet	  inom	  ramen	  för	  ett	  
kraftfält	  mellan	  funktionell	  professionsteori	  och	  en	  neoliberal	  och	  i	  någon	  mån	  neokon-‐
servativ	  samhällsutveckling.	  Schematiskt	  uttrycks	  en	  argumentation	  för	  att	  skola,	  ut-‐
bildning	  och	  lärares	  uppgifter	  successivt	  förändrats	  med	  början	  på	  1970-‐talet.	  Från	  att	  
tidigare	  ingått	  inom	  ramen	  för	  ett	  gemensamt	  samhällsprojekt,	  där	  lärare	  agerat	  altru-‐
istiskt	  med	  social	  utjämning,	  jämlikhet	  och	  generell	  medborgarkompetens	  för	  ögonen,	  
har	  en	  neoliberal	  politisk	  agenda	  successivt	  tagit	  över.	  	  
	  
Neoliberalismen	  framställs	  till	  stor	  del	  som	  en	  dominerande	  och	  konvergerande	  diskurs.	  
Hur	  denna	  diskurs	  byggts	  upp	  successivt	  kan	  kopplas	  samman	  med	  decentralisering,	  
lokalt	  ansvar,	  brukarinflytande,	  profilering,	  valfrihet,	  konkurrens,	  privatisering	  och	  in-‐
dividualisering	  men	  också	  med	  begrepp	  som	  kreativitet,	  flexibilitet,	  effektivitet	  och	  kva-‐
litet.	  I	  neoliberalismen	  inräknas	  därmed	  den	  utveckling	  som	  under	  1980-‐	  och	  90-‐talen	  
bl.	  a.	  innebar	  en	  ökad	  individualisering,	  differentiering	  och	  profilering	  och	  som	  på	  ut-‐
bildningsområdet	  inte	  minst	  tar	  sig	  uttryck	  i	  att	  antalet	  fristående	  skolor	  kraftigt	  ökar.	  
	  
I	  en	  del	  av	  forskningen	  påvisas	  också	  hur	  lärarnas	  organisationer	  dras	  med	  i	  en	  från	  po-‐
litiskt	  håll	  initierad	  professionaliseringsdiskurs.	  Lärarförbundet	  (LF)	  anpassar	  sig	  och	  
hänger	  på	  i	  talet	  om	  betydelsen	  av	  professionalisering	  och	  hyser	  tydligt	  förhoppningar	  
om	  vad	  decentralisering	  ska	  betyda	  för	  professionalisering	  och	  ansvarstagande	  för	  skol-‐
utveckling.	  Med	  decentraliseringen	  följer	  också	  en	  utbyggd	  extern	  utvärderingsverk-‐
samhet.	  Forskningen	  visar	  hur	  den	  kommunala	  politiska	  och	  byråkratiska	  nivån	  ges	  en	  
ökad	  makt	  medan	  skolor	  och	  lärare	  ges	  ett	  tydligare	  genomförande-‐	  och	  resultatansvar.	  
Från	  såväl	  politiskt	  som	  från	  forskarhåll	  påtalas	  dessutom	  att	  kommuner,	  skolor	  och	  
lärare	  var	  ovana	  vid	  styrsystemets	  omläggning	  och	  hur	  målen	  och	  utvärderingarnas	  
funktion	  som	  styrinstrument	  var	  tänkt	  att	  fungera.	  
	  
Att	  lärare	  måste	  professionaliseras	  på	  området	  som	  gäller	  bedömningspraktiken	  blir	  
tydligt	  under	  slutet	  av	  den	  tidsperiod	  som	  här	  behandlats.	  Det	  handlar	  mer	  tydligt	  om	  
krav	  och	  förväntningar	  på	  att	  konkretisera	  och	  synliggöra	  den	  tänkta	  kunskapsprogress-‐
ionen.	  Politiskt	  framhålls	  begrepp	  som	  likvärdighet,	  rättvisa	  och	  rättsäkerhet.	  De	  exter-‐
na	  gransknings-‐	  och	  inspektionssystemen	  av	  skola	  byggs	  också	  successivt	  ut,	  vilket	  ak-‐
tualiserar	  legitimitetsfrågan,	  dvs.	  förtroendet	  och	  misstron	  i	  relationen	  mellan	  den	  som	  
utvärderar	  och	  inspekterar	  och	  den	  som	  blir	  utvärderad	  och	  kontrollerad.	  
	  
I	  den	  politiska	  retoriken	  talas	  det	  om	  behovet	  av	  tydligare	  mål	  och	  kunskapskrav	  och	  
hur	  det	  utgör	  en	  väg	  mot	  en	  kunskapsskola	  och	  en	  väg	  bort	  från	  flumskola.	  Det	  handlar	  
bl.	  a.	  om	  att	  göra	  synligt	  mål	  och	  resultat	  och	  att	  betona	  hur	  kvalitetsutveckling	  är	  bero-‐
ende	  av	  dokumentation,	  kontinuerliga	  utvärderingar	  och	  bedömningar.	  Det	  handlar	  
också	  om	  att	  framhålla	  skolor	  och	  lärares	  resultatansvar	  i	  en	  skola	  som	  mer	  tydligt	  sat-‐
sar	  på	  prestationer,	  betyg,	  nationella	  prov,	  kravnivåer	  och	  kvalitet.	  Under	  1990-‐talet	  och	  
en	  bit	  in	  på	  2000-‐talets	  första	  decennium	  sker	  en	  förskjutning	  från	  inputstyrning	  till	  
outputstyrning,	  mål	  och	  resultatstyrningen	  blir	  i	  högre	  grad	  en	  resultatstyrning.	  	  
	  
I	  den	  politiska	  retoriken	  handlar	  det	  både	  om	  att	  satsa	  på	  kvalitet	  och	  att	  sätta	  in	  tidiga	  
stödåtgärder	  för	  de	  utsatta	  och	  svaga	  eleverna	  som	  annars	  riskerar	  att	  falla	  mellan	  sto-‐
larna.	  I	  en	  del	  av	  den	  forskning	  vi	  tagit	  upp	  påvisas	  samtidigt	  att	  lärare	  inte	  alltid	  ser	  hur	  
just	  betygssystemet,	  de	  höjda	  kraven	  och	  bedömningspraktiken,	  vilken	  inte	  sällan	  för-‐
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knippas	  med	  ett	  ökad	  administrativt	  arbete,	  svarar	  mot	  hur	  lärare	  definierar	  ett	  profess-‐
ionellt	  handlande	  i	  skolan.	  Hos	  lärare	  är	  möjligen	  legitimiteten	  för	  den	  kollegiala	  reflekt-‐
ionen	  och	  för	  den	  s.	  k.	  pedagogiska	  dokumentationen	  större	  än	  vad	  den	  är	  för	  den	  typ	  av	  
dokumentation	  och	  redovisning	  som	  ska	  levereras	  in	  till	  en	  administrativ	  nivå.	  I	  en	  me-‐
ning	  har	  lärarprofessionen	  underordnat	  sig,	  i	  en	  annan	  mening	  pågår	  alltjämt	  diskuss-‐
ionen	  om	  hur	  dokumentations-‐	  och	  bedömningspraktiken	  ska	  förstås	  fylla	  pedagogiska	  
funktioner.	  	  
	  
I	  talet	  om	  en	  neokonservativ	  utbildningspolitisk	  orientering	  mot	  slutet	  av	  2000-‐talets	  
första	  decennium	  ryms	  också	  tendenser	  till	  att	  styrningen	  av	  skola	  alltmer	  tar	  utgångs-‐
punkt	  i	  både	  en	  input-‐	  och	  outputstyrning.	  I	  forskningen	  talas	  det	  om	  en	  recentralisering	  
med	  utgångspunkt	  i	  en	  essentialism	  och	  nypositivism.	  I	  den	  politiska	  diskussionen	  om	  
vikten	  av	  ordning	  och	  reda	  och	  att	  inte	  alla	  ska	  bli	  akademiker	  ses	  hur	  en	  nygammal	  dif-‐
ferentiering	  om	  rätt	  man	  på	  rätt	  plats	  tar	  form.	  Mot	  slutet	  av	  tidsperioden	  blir	  det	  också	  
mindre	  tydligt	  hur	  lärares	  yrkespraktik	  är	  att	  förstå	  som	  reflekterad	  liksom	  på	  vad	  sätt	  
lärare	  utgör	  en	  reflekterande	  praktiker	  och	  deltagande	  målstyrare.	  	  
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KAPITEL  2  

Teoretiska  utgångspunkter  

 
Ett	  sätt	  att	  förstå	  professionalism,	  professioner	  och	  professionsidentitet	  är	  att	  ta	  fasta	  på	  
professionella	  diskurser	  vilka	  inom	  professionen	  relateras	  till	  hur	  lärare	  accepterar,	  in-‐
korporerar	  och	  tillmötesgår	  de	  innebörder	  som	  knyts	  till	  professionalism.	  En	  sådan	  an-‐
sats	  det	  möjligt	  att	  ur	  flera	  perspektiv	  analysera	  professioners	  handlingar	  inklusive	  kon-‐
struktionen	  av	  kollektiva	  självbilder.	  	  
	  
Relationen	  omstruktureringar	  inom	  utbildningsväsendet	  och	  lärarprofessionen	  fångas	  
inte	  fullt	  ut	  in	  av	  de	  positioner	  som	  tagits	  upp	  i	  kapitel	  ett	  och	  som	  i	  allt	  väsentligt	  beto-‐
nar	  förnyelse	  och	  professionalisering	  respektive	  upplösning	  och	  deprofessionalisering.	  	  
Goodson	  och	  Lindblad	  (2011)	  talar	  om	  en	  tredje	  position	  där	  omstruktureringar	  leder	  
till	  frikopplingar	  (De-‐coupling)	  och	  förändringar	  (Re-‐configuration)	  vilka	  påverkar	  vad	  
som	  kan	  identifieras	  som	  lärarprofession.	  	  
	  

Given	  this,	  it	  should	  be	  expected	  that	  the	  structure	  of	  professional	  characteristics	  are	  changing	  as	  well.	  Thus,	  
the	  classical	  notions	  of	  closure,	  expertise	  and	  asymmetries	  in	  profession	  might	  be	  turned	  around	  in	  other	  ways	  
/…/	  The	  third	  position	  points	  towards	  new	  constellations	  of	  professional	  work	  and	  life.	  (Goodson	  &	  Lindblad,	  
a.a.	  s.	  3f).	  

	  
Med	  den	  ansats	  Goodson	  och	  Lindblad	  anger	  förskjuts	  intresse	  och	  perspektiv	  i	  riktning	  
mot	  hur	  policy	  översätts	  i	  verksamheter,	  mer	  än	  vad	  intresset	  handlar	  om	  hur	  policy	  och	  
olika	  mål	  implementeras.	  I	  föreliggande	  studie	  kan	  vi	  inte	  uttala	  oss	  om	  den	  verksamhet	  
i	  vilken	  lärare	  översätter	  eller	  transformerar	  policy.	  Men	  det	  finns	  en	  analogi	  till	  att	  Lä-‐
rarförbundet	  översätter,	  inkorporerar,	  konstruerar	  eller	  motsätter	  sig	  nya	  konstellat-‐
ioner	  och	  hur	  det	  därigenom	  framträder	  kollektiva	  självbilder.	  	  
	  

Professionalismens  olika  ansikten  

 
Professional	  discourse	  och	  discourse	  of	  professionalism	  förespeglar	  enligt	  Evetts	  (Evetts,	  
m.	  fl.	  2006;	  Evetts,	  2009)	  en	  professionalisering	  som	  på	  individuella	  nivåer	  kan	  fungera	  
motivationsstärkande.	  På	  mer	  systemrelaterade	  nivåer	  kan	  emellertid	  diskurser	  bidra	  
till	  sociala	  och	  yrkesmässiga	  förändringar,	  regleringar	  och	  kontroller	  som	  verkar	  i	  rikt-‐
ning	  mot	  rationalisering,	  självdisciplinering	  och	  deprofessionalisering.	  Som	  tidigare	  
sagts	  analyserar	  och	  tolkar	  vi	  i	  det	  här	  sammanhanget	  kollektiva	  självbilder	  och	  identi-‐
teter	  som	  de	  kommer	  till	  uttryck	  genom	  Lärarförbundets	  institutionella	  självförståelse	  
och	  självpresentation.	  
	  
I	  termer	  av	  att	  utgöra	  idealtyper	  gör	  också	  Evetts	  (2009)	  skillnad	  på	  vad	  som	  är	  organi-‐
zational	  professionalism	  och	  vad	  som	  är	  occupational	  professionalism	  utifrån	  att:	  
	  

…organizational	  professionalism	  is	  a	  discourse	  of	  control	  used	  increasingly	  by	  managers	  in	  work	  organizations.	  
It	  incorporates	  rational-‐legal	  forms	  of	  authority	  and	  hierarchical	  structures	  of	  responsibility	  and	  decision-‐
making.	  It	  involves	  the	  increased	  standardization	  of	  work	  procedures	  and	  practices	  and	  managerialist	  control.	  
It	  relies	  on	  externalized	  forms	  of	  regulation	  and	  accountability	  measures	  such	  as	  targetsetting	  and	  perfor-‐
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mance	  review.	  In	  contrast	  /…/	  occupational	  professionalism	  is	  a	  discourse	  constructed	  within	  professional	  
occupational	  groups	  and	  incorporates	  collegial	  authority.	  It	  involves	  relations	  of	  practitioner	  trust	  from	  both	  
employers	  and	  clients.	  It	  is	  based	  on	  autonomy	  and	  discretionary	  judgement	  and	  assessment	  by	  practitioners	  
in	  complex	  cases.	  It	  depends	  on	  common	  and	  lengthy	  systems	  of	  education	  and	  vocational	  training	  and	  the	  de-‐
velopment	  of	  strong	  occupational	  identities	  and	  work	  cultures.	  Control	  are	  operationalized	  by	  practitioners	  
themselves	  who	  are	  guided	  by	  codes	  of	  professional	  ethics	  which	  are	  monitored	  by	  professional	  institutes	  and	  
associations	  (Evetts,	  2009	  s.	  23f.).	  

 
I	  likhet	  med	  den	  distinktion	  Evetts	  (2009)	  gör	  ovan	  mellan	  organizational	  professional-‐
ism	  och	  occupational	  professionalism,	  menar	  Ranson	  (2003)	  att	  en	  neoliberal	  agenda	  
främst	  tar	  fasta	  på	  aspekter	  av	  organisering,	  distribution	  av	  befogenhet	  och	  makt	  samt	  
formerna	  för	  sanktioner	  och	  föreskrifter.	  Begreppet	  accountability	  uppträder	  t.	  ex.	  inom	  
ramen	  för	  en	  byråkratisk	  praktik	  (hierarchical	  answerability)	  som	  enligt	  Ranson	  gör	  att:	  
”Professionals	  become	  subjected	  to	  a	  process	  that	  denies	  their	  agency”	  (Ranson,	  2003	  s.	  
460).	  	  	  
	  
I	  en	  argumentation	  för	  en	  dialogisk	  och	  demokratisk	  förståelse	  diskuterar	  Ranson	  sedan	  
public	  accountability	  som	  en	  ömsesidigt	  inriktad	  social	  praktik	  som	  är	  nödvändig	  ef-‐
tersom:	  

	  

This	  neo-‐liberal	  regime	  cannot	  realize	  its	  purposes	  of	  institutional	  achievement	  and	  public	  trust.	  Achievement	  
grows	  out	  of	  the	  internal	  goods	  of	  motivation	  to	  improve	  (that	  follows	  recognition	  and	  mutual	  deliberation	  of	  
purpose)	  rather	  than	  the	  external	  imposition	  of	  quantifiable	  targets,	  while	  public	  trust	  follows	  deliberation	  of	  
common	  purpose	  out	  of	  difference	  and	  discord,	  rather	  than	  forces	  of	  competition	  that	  only	  create	  a	  hierarchy	  
of	  class	  advantage	  and	  exclusion	  (Ranson,	  2003	  s.	  476).	  

	  
Vad	  det	  argumenteras	  för	  är	  alltså	  en	  förståelse-‐	  och	  förtroendeinriktad	  praktik	  som	  
involverar	  såväl	  professionella	  brukare	  som	  en	  vidare	  allmänhet	  och	  som	  på	  bättre	  sätt	  
anses	  förmå	  hantera	  den	  komplexitet	  som	  finns	  inbäddad	  i	  frågor	  som	  handlar	  om	  an-‐
svar	  och	  tillit	  (jfr	  Hargreaves,	  2000).	  	  
	  
Sachs	  (2001)	  diskuterar	  med	  liknande	  utgångspunkter	  som	  Evetts	  och	  Ranson	  att	  det	  
finns	  två	  konkurrerande	  diskurser	  som	  bidrar	  till	  att	  forma	  yrkesidentitet	  för	  lärare.	  
Diskurserna	  har	  grund	  i	  ett	  tal	  om	  vad	  som	  utgör	  en	  demokratisk	  respektive	  en	  admi-‐
nistrativ	  professionalism.	  Då	  den	  administrativa	  professionalismen	  är	  individualistisk,	  
kontrollerande	  och	  reglerande,	  externt	  definierad	  och	  ska	  bidra	  till	  att	  skapa	  konkur-‐
renskraft	  konstituerar	  den	  enlig	  Sachs	  en	  entreprenöriell	  identitet	  (entrepreneurial	  iden-‐
tity).	  En	  demokratisk	  professionalism	  bidrar	  på	  motsvarande	  sätt	  att	  forma	  en	  aktivist-‐
isk	  identitet	  (activist	  identity)	  utifrån	  sina	  emancipatoriska	  mål	  och	  principer	  om	  social	  
rättvisa.	  Den	  aktivistiska	  läraridentiteten	  handlar	  om	  att	  lärare	  dels	  har	  en	  transforma-‐
tiv	  inställning	  till	  framtiden,	  dels	  har	  som	  syfte	  att	  övervinna	  illegitima	  dominansförhål-‐
landen	  mellan	  enskilda	  och	  grupper.	  Identiteter	  betecknas	  som	  flytande	  och	  dynamiska	  i	  
relation	  till	  tid	  och	  kontext	  (Sachs,	  2001;	  jfr	  Fournier,	  1999).	  
 
Vi	  är	  i	  det	  här	  projektet	  inriktade	  på	  att	  förstå	  hur	  olika	  typer	  av	  professionalism	  (from	  
within	  och	  from	  above)	  både	  samexisterar,	  utmanas,	  förändras	  och	  möter	  motstånd.	  Vår	  
utgångspunkt	  är	  att	  det	  vore	  förenklat	  att	  tänka	  sig	  en	  fullskalig	  övergång	  från	  occupat-‐
ional	  professionalism	  till	  vad	  Evetts	  (2009)	  talar	  om	  som	  organizational	  professionalism.	  	  
Det	  är	  också	  vår	  uppfattning	  att	  den	  tudelning	  mellan	  professionalisering	  och	  deprofess-‐
ionalisering	  som	  tidigare	  tagits	  upp	  diskuterar	   förändring	  utifrån	  särskilda	  perspektiv.	  



 32 

Vi	  önskar	  närma	  oss	  frågan	  vad	  professionalisering	  är,	  både	  ur	  ett	  neoliberalt	  perspektiv	  
och	  ur	  ett	  funktionellt,	  och	  för	  den	  delen	  också	  ur	  ett	  progressivt	  demokratiskt	  perspek-‐
tiv.	  	  
	  

Kollektiva  självbilder  och  professionsidentitet  

 
Vår	  utgångspunkt	  är	  att	  professionsidentitet	  och	  kollektiva	   självbilder	  kommer	   till	  ut-‐
tryck	   i	   självframställningar	  där	  olika	  normer,	  värderingar,	   intressen	  och	   ideal	  diskute-‐
ras.	  Professionsidentitet	  har	  att	  göra	  med	  anspråk	  på	  vad	  som	  utgör	  ett	  professionellt	  
handlande,	  men	  det	  handlar	  också	  om	  tillskrivning	  av	  makt	  och	  statuspositioner	  (Fair-‐
clough,	   1992).	   I	   detta	   ligger	   att	   utbildningsreformer,	   policyteknologier,	   styrnings-‐	   och	  
kontrollsystem	  etc	  också	  förändrar	  vad	  lärare	  gör	  och	  konstruerar	  nya	  lärarsubjekt,	  dvs.	  
nya	   identiteter,	   relationer,	   värden	   och	   uppfattningar	   som	   utmanar	   och	   påverkar	   vem	  
man	  är	  som	  professionell	  (Ball,	  2003;	  Beach	  &	  Dovemark,	  2009).	  	  
	  
Professionsidentitet	   fyller	  också	   samhälleliga	   och	   ideologiska	   funktioner,	   förstått	  bl.	   a.	  
som	  professionaliseringssträvanden	   som	  kan	   initieras	   internt	   respektive	   externt	   i	   för-‐
hållande	  till	  professionen	  (Weber,	  2004;	  Abbott,	  1988).	  Begreppet	  identitet	  kan	  här	  för-‐
knippas	  med	  hur	   grupper	  och	   individer	   försöker	   finna	  och	  konstruera	  kollektiva	   eller	  
individuella	   identiteter	   inom	   särskilt	   avgränsade	   perspektiv	   eller	   diskurser	   (Heggen,	  
2008).	  Som	  tidigare	  angetts	  är	  det	  den	  kollektiva	  identiteten	  eller	  professionsidentiteten	  
vi	  uttalar	  oss	  om	  i	  föreliggande	  studie.	  	  	  
	  
Kampen	  för	  att	  finna	  en	  identitet	  har	  enligt	  Chouliaraki	  och	  Fairclough	  (1999)	  accentue-‐
rats	   och	   blivit	   en	   genomgripande	   inriktning	   i	   det	   senmoderna	   samhället.	   Kampen	   om	  
identiteten	  är	  i	  det	  anförda	  perspektivet	  också	  en	  kamp	  om	  skillnader.	  Bernstein	  (2000)	  
tolkar	   också	   statliga	   utbildningsreformer	   i	   ljuset	   av	   att	   vara	   utfall	   av	   en	   kamp	  om	   att	  
producera	  och	  institutionalisera	  pedagogiska	  identiteter	  (pedagogic	  identities).	  Identite-‐
ter	  som	  genereras	  nationellt	  och	   från	  staten	  är	  enligt	  Bernstein	  retrospektiva	  och	  pre-‐
sumtiva.	  Identiteterna	  orienterar	  sig	  i	  relation	  till	  vad	  som	  är	  ett	  begränsat	  tillbakablick-‐
ande	  i	  det	  förflutna	  respektive	  till	  ett	  särskilt	  utvalt	  framåtblickande	  i	  det	  framtida	  sam-‐
hället.	  	  
	  
Den	  retrospektiva	  pedagogiska	  identiteten	  är	  konservativ	  och	  dess	  resurser	  består	  en-‐
ligt	  Bernstein	  av	  de	  stora	  nationella,	  religiösa	  och	  kulturella	  berättelserna	  från	  det	  för-‐
flutna:	  ”These	  narratives	  are	  appropriately	  recontextualised	  to	  stabilise	  that	  past	  in	  the	  
future”	  (Bernstein,	  a.a.	  s.	  66).	  Den	  statliga	  styrningen	  inriktas	  med	  denna	  identitet	  som	  
grund	  på	  kontroll	  av	  utbildningens	  innehåll	  (inputs)	  men	  inte	  dess	  utfall	  (outputs).	  I	  den	  
presumtiva	  pedagogiska	  identiteten	  handlar	  det	  mer	  tydligt	  om	  att	  ta	  itu	  med	  kulturella,	  
ekonomiska	  och	  teknologiska	  förändringar.	  Bernstein	  benämner	  den	  presumtiva	  identi-‐
teten	   som	   neokonservativ	   utifrån	   att	   dess	   sociala	   bas	   utgörs	   av	   en	   sammansmältning	  
mellan	   nation,	   familj,	   individuellt	   ansvar	   och	   entreprenörskap:	   ”Prospective	   identities	  
are	  shaped	  by	  selective	  recontextualising	  of	   features	  of	  the	  past	  to	  defend	  or	  raise	  eco-‐
nomic	   performance”	   (Bernstein,	   a.a.	   s.	   67).	   Den	   statliga	   styrningen	   inriktas	   med	   ut-‐
gångspunkt	  i	  den	  presumtiva	  pedagogiska	  identiteten	  både	  på	  kontroll	  av	  utbildningens	  
innehåll	  och	  utfall.	  	  
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De	  pedagogiska	   identiteternas	   tidsrelationer	  är	   som	  vi	   tidigare	   sett	   något	   forskningen	  
pekar	  på,	  i	  termer	  både	  av	  en	  hybridisering	  av	  en	  neoliberal	  och	  neokonservativ	  diskurs	  
och	   som	   en	   konservativ	   vändning	   eller	   neokonservativ	   rationalitet	   i	   vardande.	   En	   re-‐
centralisering	   och	   utveckling	   mot	   både	   en	   input-‐	   och	   outputorienterad	   styrning	   kan	  
också	  sorteras	  in	  i	  vad	  Bernstein	  här	  tar	  upp	  i	  termer	  av	  pedagogiska	  identiteter.	  	  
	  
De	  identiteter	  som	  har	  grund	  i	  decentrerade	  resurser,	  och	  som	  uttrycks	  i	  lokala	  och	  rela-‐
tivt	  autonoma	  kontexter,	  baseras	  enligt	  Bernstein	  (2000)	  inte	  i	  det	  förflutna	  utan	  i	  det	  
nuvarande	   (presents).	   Då	   Bernstein	   talar	   om	   en	   professionell	   identitet	  menar	   han	   att	  
den	  intar	  en	  svag	  position.	  Identiteten	  benämns	  som	  terapeutisk,	  styrformen	  betraktas	  
som	   soft	   och	   den	   pedagogiska	   praktikens	   utfall	   är	   enligt	   Bernstein	   inte	   heller	   lätt	   att	  
mäta.	  
	  

I	   call	   the	   identity	   ”therapeutic”	  because	   this	   identity	   is	  produced	  by	  complex	   theories	  of	  personal,	   cognitive	  
and	  social	  development,	  often	  labelled	  progressive.	  These	  theories	  are	  the	  means	  of	  a	  control	  invisible	  to	  the	  
student.	   This	   identity	   is	   orientated	   to	   autonomous,	   non-‐specialised,	   flexible	   thinking,	   and	   socially	   to	   team	  
work	  as	  an	  active	  participant.	  It	  is	  very	  costly	  to	  produce	  and	  the	  output	  is	  not	  easily	  measured	  (Bernstein,	  a.a.	  
s.	  68).	  
	  

Den	   terapeutiska	   identiteten	   opponerar	   sig	   mot	   specialiserade	   kategorier	   och	   mot	  
skiktning	   av	   grupper,	   samtidigt	   är	   den	   hierarkiska	   ordningen	   här	  mer	   dold	   än	   öppen	  
menar	   Bernstein.	   I	   talet	   om	   kunskaps-‐	   och	   erfarenhetsområden	   föredras	   också	   svaga	  
gränssättningar,	  integration	  och	  anpassningsbara	  kooperativa	  metoder.	  	  
	  
Vad	  Bernstein	  här	  tar	  upp	  refererar	  bl.	  a.	  till	  decentralisering	  och	  den	  styrning	  som	  dis-‐
kuterats	   i	  kapitel	  ett	  som	  tar	  sin	  utgångspunkt	   i	  ett	   lokalt	  perspektiv.	  Policyframskriv-‐
ningen	   av	   lärare	   som	   teamarbetande	   reflekterande	   kollektiv,	   vars	   uppgift	   bl.	   a.	   är	   att	  
bryta	  ner	  hämmande	  gränser	  och	  statushierarkier,	  får	  i	  det	  anförda	  perspektivet	  en	  för-‐
klaring	  givet	  en	  särskilt	  pedagogisk	  identifikation.	  Vad	  forskningen	  påvisar	  i	   termer	  av	  
motstridiga	  och	  parallellt	  verkande	  diskurser	  talar	  för	  att	  det	  också	  lokalt	  råder	  en	  kamp	  
om	  vilken	  som	  är	  den	  rätta	  identifikationen.	  Identitetsbegreppet	  i	  Bernsteins	  perspektiv	  
pekar	  därmed	  bl.	  a.	  på	  hur	  professionen/läraren	  förstår	  sig	  själv,	  vad	  man	  kontrasterar	  
sig	  själv	  i	  relation	  till	  och	  hur	  man	  förhåller	  sig	  till	  förändring.	  	  
	  
Ytterligare	  en	  decentrerad	  pedagogisk	  identitet,	  som	  understöds	  eller	  projiceras	  från	  en	  
officiell	  arena,	  är	  enligt	  Bernstein	  neoliberal	  och	  marknadsorienterad.	  Vad	  som	  är	  tydligt	  
är	  hur	  identiteten	  formas	  utifrån	  att	  utbildningens	  produkter	  är	  studenter	  och	  att	  över-‐
föring	   av	   kunskap	   ställer	   i	   utsikt	   att	   tjäna	   pengar.	   Ledningen	   för	   utbildning	   följer	   här	  
effektiviteten	  i	  lokala	  enheter,	  grupper	  eller	  avdelningar	  för	  att	  tillfredsställa	  och	  skapa	  
lokala	  marknader.	  Den	  pedagogiska	  praktiken	  är	  således	  beroende	  av	  den	  marknad	  där	  
identiteten	  ska	  antas,	  men	  identiteten	  är	  också	  en	  återspegling	  av	  de	  externa	  oförutsäg-‐
barheter	  som	  råder.	  Positionen	  konstruerar	  utåt	  sett	  en	  identitet	  som	  är	  lyhörd	  snarare	  
än	   en	   identitet	   som	   tillägnats	   av	   en	   inre	   drivkraft	   i	   verksamheten,	   vidare	   ersätts	   co-‐
venant	  med	  contract	  (Bernstein,	  a.a.	  s.	  69).	  Genom	  att	  distribuera	  resurser	  till	  lokala	  en-‐
heter	  med	  utgångspunkt	  i	  deras	  effektivitet	  och	  deras	  rutiner	  för	  ansvarighet	  (accounta-‐
bility)	  handlar	  styrning	  bl.	  a.	  om	  att	  dela	  ut	  belöningar	  och	  straff.	  Fokus	  ligger	  därmed	  på	  
de	  insatsvaror	  (input)	  som	  kortsiktigt	  optimerar	  ett	  bytesvärde	  och	  i	  konkurrensen	  be-‐
stämmer	  marknadens	  krav	  vem	  som	  överlever.	  	  
	  
Vad	  marknadisering	  och	  konkurrens	  på	  utbildningsområdet	  gör	  med	  professionsidenti-‐
teten	  är	  något	  vi	  sett	  att	  man	  i	   forskningen	  talar	  om	  i	  termer	  av	  anpassning	  och	  att	   lä-‐
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rare	  blir	  t.	  ex.	  strateger,	  entreprenörer	  och	  servicearbetare.	  En	  ökad	  kommersialisering	  
och	  efterfrågestyrning	  kopplas	  också	  till	  individuellt	  resultatansvar	  med	  tillhörande	  för-‐
stärkt	  prestationsidentitet.	  	  
	  
Med	   utgångspunkt	   från	   parallellt	   verksamma	   officiella,	   lokala,	   tillbakablickande	   och	  
framåtblickande	  pedagogiska	  identiteter	  menar	  Bernstein	  att:	  ”We	  have	  a	  new	  patholo-‐
gical	  position	  at	  work	   in	  education:	   the	  pedagogic	   schizoid	  position”	   (Bernstein,	  a.a.	   s.	  
71).	  Det	  är	   i	  det	  anförda	  perspektivet	  alltså	  en	  process	  och	  en	  kamp	  om	  legitimitet	  för	  
flera	  identiteter	  som	  pågår	  och	  vad	  som	  blir	  utfallet	  av	  motstridiga	  perspektiv	  och	  dis-‐
kurser	  är	  inte	  givet.	  
	  
Vi	  studerar	  mot	  bakgrund	  av	  vad	  som	  här	  anförts	  processer	  av	  professionalisering	  och	  
deprofessionalisering	  mot	  bakgrund	  av	  samhällsförändringar	  som	  de	  uttrycks	  profess-‐
ionsinternt	  i	  den	  lärarfackliga	  pressen.	  Läraren	  intar	  i	  de	  kollektiva	  bilderna	  en	  position	  
inom	  ett	  avgränsat	  perspektiv	  som	  definieras	  av	  vad	  diskursen	  säger	  om	  vad	  det	   inne-‐
bär	  att	  vara	  professionell	  (Moos	  &	  Krejsler,	  2006).	  Vi	  förstår	  det	  avgränsade	  perspekti-‐
vet	  som	  dynamiskt.	  Samtidigt	  är	  det	  i	  grunden	  en	  empirisk	  fråga	  på	  vilka	  sätt	  och	  inom	  
vilka	   områden	   som	   perspektiv	   av	   professionalisering	   och	   deprofessionalisering	   fram-‐
träder	  som	  process.	  Vi	  har,	  vilket	  kommer	  att	  tas	  upp	  i	  nästa	  kapitel,	  också	  identifierat	  
ett	  antal	  teman	  inom	  vilka	  de	  kollektiva	  bilderna	  förändras	  och	  förskjuts.	  
	  

Är	  allt	  under	  omstrukturering?	  
	  
Då	  vi	  talar	  om	  professionell	  praktik	  och	  utbildning	  under	  omstrukturering	  (jfr	  Lindblad	  
&	  Popkewitz,	  2004)	  menar	  vi	   att	   lärares	  professionella	  praktik	  är	  att	   förstå	   som	  både	  
institutionaliserad	   och	   dynamisk	   utifrån	   krav	   och	   förväntningar	   på	   reproduktion	   och	  
kunskapsmässig	   och	   social	   utveckling.	   I	   lärares	   professionella	   praktik	   förväntas	   både	  
sociala	  relationer,	  en	  moralisk	  ordning	  och	  en	  förmedling	  och	  tillägnelse	  av	  ett	  visst	  ve-‐
tande	  upprätthållas	  och	  säkras	  (Bernstein,	  2000).	  	  
	  
Vi	  menar	   att	   de	   genomgripande	   politiska	   förändringarna	   som	   sker	   under	   den	   under-‐
sökta	  tidsperioden	  påverkar	  relationen	  mellan	  det	  Bernstein	  (1971;	  2000)	  diskuterar	  i	  
termer	  av	  message	  systems	  och	  pedagogic	  identities.	  Budskapssystemen	  och	  identiteter-‐
na	  är	  samtidigt	  att	  uppfatta	  som	  institutionaliserade	  logiker	  som	  organisationer	  och	  in-‐
divider	  är	   inbäddade	   i	   och	   som	  påverkar	  vilka	   intressen,	   värderingar,	   antaganden	  och	  
tillvägagångssätt	  som	  uttrycks.	  Lärarprofession	  som	  en	  institutionell	  logik	  (jfr	  Thornton	  
&	  Ocasio,	  2008)	  existerar	  som	  en	  organiserande	  princip	  som	  tillhandahåller	  en	  vokabu-‐
lär	  av	  motiv	  och	  skäl	   för	  handlande	   liksom	  för	  en	  självkänsla,	  professionsidentitet	  och	  
symbolisk	  ordning.	  	  
	  
När	  Bernstein	   (1971)	   talar	   om	  hur	   utbildnings-‐	   och	   undervisningskunskap	   verkar	   ge-‐
nom	  tre	  budskapssystem	  (message	  systems)	  består	  de	  i	  sin	  renodlade	  form	  av	  läroplanen	  
(curriculum)	   som	   definierar	   vad	   som	   är	   giltig	   kunskap,	   pedagogiken	   (pedagogy)	   som	  
anger	  vad	  som	  är	  giltig	  överföring	  av	  kunskap	  och	  bedömning	   (evaluation)	   som	  anger	  
vad	  som	  räknas	  som	  giltig	  realisering	  av	  vad	  det	  getts	  undervisning	  om	  (Bernstein,	  a.a.	  s.	  
203).	   Inom	  de	  kollektiva	   självbilder	   som	  studeras	   ryms	  professionella	  anspråk	   som	  vi	  
menar	  är	  kopplade	  till	  det	  Bernstein	  här	  tar	  upp	  i	  termer	  av	  curriculum,	  pedagogy	  och	  
evaluation.	  Bakom	  den	  tematik	  som	  successivt	  vuxit	  fram,	  vilken	  tas	  upp	  under	  rubriken	  
Kategoriseringsschema	   i	   nästkommande	   kapitel,	   finns	   en	   logik	   inom	   en	   professionell	  
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praktik	   där	   anspråk,	   jurisdictional	   claims	   (jfr	   Abbott,	   1988),	   handlar	   om	   rätten	   att	   få	  
klassificera	  problem,	  utforma	  sitt	  handlande	  och	  att	  få	  göra	  bedömningar.	  Vi	  menar	  att	  
frågorna	  om	  vad	  som	  är	  giltig	  kunskap,	  giltig	  överföring	  av	  kunskap	  och	  giltig	  realisering	  
av	   kunskap	   utgör	   institutionaliserade	   grundfrågor	  med	   hög	   relevans	   för	   lärarprofess-‐
ionen.	  På	  vad	   sätt	  och	   i	   vad	  mån	   lärarprofessionen	  kan	  utöva	  något	   inflytande	  på	  hur	  
nämnda	   frågor	  besvaras	  är	   i	  grunden	  en	  empirisk	   fråga	  och	  har	  att	  göra	  med	  profess-‐
ionens	  kollektiva	  självbilder.	  	  	  	  
	  
Lärarprofession	  kan	  betraktas	   som	  en	  handlingsform	  som	  är	  beroende	  av	  externt	   för-‐
troende	   för	  den	  kunskap	  och	  det	   arbete	   som	  utvecklas	   och	  utförs	   (jfr	   Eriksson,	   2003;	  
2007).	  Vad	  en	  profession	  måste	  redovisa	  ”uppåt	   i	  hierarkin	  och	  utåt	  mot	  allmänheten”	  
(Jonnergård	  mfl.,	  2008	  s.	  182)	  påverkar	  relationen	  mellan	  autonomi	  och	  heteronomi.	   I	  
vilken	  omfattning	  en	  profession	  kan	  styras	  utifrån	  är	  också	  
	  

…beroende	  på	  hur	  exklusiv	  dess	  kunskap	  är	  och	  i	  vilken	  mån	  den	  kan	  externaliseras	  i	  till	  exempel	  standarder	  
och	  arbetsrutiner	  (Jonnergård	  mfl.,	  2008	  s.	  180).	  

	  
För	  att	  lärare	  ska	  kunna	  balansera	  mellan	  olika	  värden	  och	  förmå	  uppmärksamma	  fall-‐
gropar	  måste	  handlandet	  enligt	  Agevall	  och	  Jenner	  (2008)	  baseras	  på	  autonomi	  i	  bety-‐
delsen	  omdöme	  och	  handlingsfrihet.	  Regler,	  striktare	  tillämpningar,	  dokumentation	  och	  
kontroll	  av	  handlande	  (behaviour)	  och	  utfall	   (outputs)	  kan	   i	  någon	  mening	   inte	  ersätta	  
att	  läraren	  inom	  ramen	  för	  en	  komplex	  yrkespraktik	  handlar	  på	  grundval	  av	  ett	  profess-‐
ionellt	  ansvar	  och	  omdöme	  (jfr	  Goodin,	  1986;	  Koehn,	  1994).	  	  
	  

Funktionell  professionsteori  vs  neoliberal  och  sen  då?  

 
En	  del	  av	  vår	  utgångspunkt	   tas	  utifrån	  ett	   funktionell	  professionsteoretiskt	  perspektiv	  
(Parson,	   1939;	   Friedson,	   2001),	   dvs.	   att	   lärarprofessionen	   framhåller	   sin	   exklusiva	  
funktion,	  kompetens	  och	  responsibility	  att	  hantera,	  understödja	  och	  lösa	  vissa	  samhälls-‐
problem.	  Det	  argumenteras	  inom	  perspektivet	  för	  att	  professionell	  praktik	  utövas	  inom	  
en	  relativ	  autonomi	  där	  de	  professionella	  gör	  anspråk	  på	  att	  besitta	  kunskapen	  att	  klas-‐
sificera	  problem,	  att	  utforma	  inriktningen	  på	  sitt	  handlande	  och	  att	  bedöma	  utfallet	  av	  
sitt	  handlande.	  Men	  mot	  detta	  ”traditionella”	  perspektiv	  står	  en	  neoliberal	  förståelse	  för	  
professionernas	  roll	  och	  betydelse	  (Rose	  &	  Miller,	  1992;	  Fournier,	  1999).	  Som	  tidigare	  
sagts	  tar	  studien	  tidsmässigt	  sitt	  avstamp	  1990	  och	  vi	  kommer	  därmed	  också	  in	  i	  en	  tid	  
strax	   efter	   att	   en	   ny	   förvaltningspolitik	   (NPM)	   successivt	   börjat	   etablera	   sig	   i	   Sverige	  
(Premfors	  m.	  fl.,	  2003).	  
	  
Ett	   sätt	   att	   konceptualisera	   neoliberalism	   är	   utifrån	   Steger	   och	   Roy	   (2010)	   att	   se	   det	  
som	   tre	   sammanflätade	  manifestationer,	   där	  nyliberalism	   tar	   sig	  uttryck	  både	   som	  en	  
ideologi,	  en	  form	  av	  styrning	  och	  som	  ett	  politiskt	  åtgärdspaket.	  Ideologins	  sanningsan-‐
språk	  uppmuntrar	  människor	  att	  agera	  utifrån	  hur	  konsumism	  och	  en	  fri	  världsmarknad	  
är	   oundgänglig	   för	   förverkligande	   av	   en	   bättre	   värld.	  Neoliberalismen	   är	   i	   detta	   avse-‐
ende	  en	  ekonomistisk	  ideologi	  som	  placerar	  produktionen	  och	  utbytet	  av	  materiella	  va-‐
ror	  i	  centrum	  av	  den	  mänskliga	  erfarenheten.	  Formerna	  och	  styrteknikerna	  hämtas	  en-‐
ligt	  Steger	  och	  Roy	  också	  från	  näringslivet	  och	  har	  sin	  grund	  i	  värden	  som	  hyllar	  entre-‐
prenörskap,	   individuell	   egenmakt,	   konkurrenskraft,	   egenintresse	   och	   decentralisering.	  
Den	  självreglerande	  fria	  marknaden	  står	  därmed	  modell	  också	  för	  statlig	  styrning.	  Styr-‐
ning	   för	  utveckling	  tar	  sin	  utgångspunkt	   i	  att	  det	  måste	   finnas	  strategiska	  planer,	  risk-‐
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hanteringssystem	  och	  kostnads-‐	  och	  nyttoanalyser	  som	  kalkylerar	  med	  vad	  som	  är	  ef-‐
fektivt	   (jfr	  Power,	  1999;	  2007;	  Biesta,	  2011).	  Fastställande	  av	  kvantitativa	  mål	  och	  en	  
noggrann	   övervakning	   av	   resultat,	   individualiserade	   och	   prestationsbaserade	   arbets-‐
planer	  och	  införandet	  av	  rationella	  modeller	  bidrar	  enligt	  Steger	  och	  Roy	  (2010)	  också	  
till	  att	  internalisera	  och	  normalisera	  ett	  marknadsorienterat	  beteende.	  Som	  styrform	  har	  
nyliberalismen	  i	  de	  här	  avseendena	  både	  kopplingar	  till	  Foucaults	  begrepp	  governmen-‐
tality	  och	  till	  new	  public	  management	  (NPM).24	  Som	  en	  konkret	  uppsättning	  av	  offentlig	  
politik	  kommer	  neoliberalismen	  bl.	  a.	  till	  uttryck	  i	  avregleringar	  i	  ekonomin	  och	  i	  libera-‐
lisering	  av	  handel	  och	  industri	  samt	  i	  privatisering	  av	  statsägda	  företag.	  Steger	  och	  Roy	  
menar	  att	  welfare	  successivt	  byts	  mot	  workfare	  genom	  de	  skattesänkningar	  och	  minsk-‐
ningar	  av	  social	  service	  och	  välfärdsprogram	  som	  sker.	  Politiken	  går	  i	  de	  här	  avseendena	  
ut	  på	  att	  skapa	  flexibilitet	  på	  arbetsmarknaden,	  minska	  den	  politiska	  förvaltningen	  och	  
få	  till	  stånd	  en	  global	  integration	  av	  nationella	  ekonomier.	  Den	  neoliberala	  politiken	  ut-‐
formas	  i	  hög	  grad	  av	  s.	  k.	  think	  tanks	  (Steger	  &	  Roy,	  2010	  s.	  11ff.).	  
	  
Vi	  menar	  att	  resonemangen	  ovan	  pekar	  i	  riktning	  mot	  ett	  spänningsfält	  gällande	  hetero-‐
nomi	  och	  lärares	  professionella	  autonomi,	  dvs.	  kring	  frågor	  om	  vem	  som	  har	  frihet	  och	  
kapacitet	  att	  agera	  (jfr	  Rolf	  m.fl.,	  1993;	  Gadd,	  2005).	  Det	  handlar	  som	  vi	  uppfattar	  det	  om	  
ett	   dialektiskt	   spänningsfält	   i	   relationen	   mellan	   bl.	   a.	   förtroende/tillit	   och	   kon-‐
troll/granskning.	  Med	  utgångspunkt	  i	  begreppet	  kollektiv	  självbild	  professionsidentitet	  
finns	   ett	   intresse	   för	   hur	   inslag	   av	   nyliberala	   aspekter,	   som	   t.	   ex.	   krav	   på	   effektivitet,	  
konkurrens,	   jämförbarhet,	  transparens,	  kontroll	  och	  dokumentation	  kan	  förstås	  ifråga-‐
sätta	  och	  utmana	  lärarprofessionens	  självbild.	  	  
	  
Kopplat	  till	  vad	  som	  är	  karaktäristiskt	  för	  en	  funktionell	  förståelse	  av	  professioners	  roll,	  
och	  vad	  en	  neoliberal	  förskjutning	  kan	  uppfattas	  som,	  ser	  vi	  det	  som	  intressant	  att	  ställa	  
frågor	  till	  materialet	  om	  vad	  i	  de	  kollektiva	  bilderna	  som	  är	  stabilt	  och	  vad	  som	  föränd-‐
ras	  under	  den	  aktuella	  tidsperioden.	  Som	  inledningsvis	  angetts	  finns	  det	  skäl	  att	  särskilt	  
beakta	  hur	  omstruktureringen	  på	  utbildningsområdet	  och	   i	   samhället	   i	  vid	  mening	   in-‐
verkar	  på	  vad	  som	  nu	  konstituerar	  lärarprofession.	  Utan	  att	  göra	  anspråk	  på	  att	  kunna	  
besvara	   alla	   frågor	   diskuteras	   mot	   bakgrund	   av	   studiens	   teoretiska	   utgångspunkter	  
vilka	   de	   eventuellt	   uppsplittrade,	   frikopplade,	   omgrupperade	   och	   därmed	   förändrade	  
kollektiva	  självbilderna	  nu	  är.	  	  
  

                                                 
24	  NPM	  introduceras	  som	  en	  styrning	  av	  offentlig	   förvaltning	  utifrån	  ambitionen	  att	  bl.	  a.	  stärka	  den	  administrativa	  
effektiviteten,	   ändamålsenligheten	   och	   ansvarsskyldigheten.	   För	   en	   diskussion	   om	   NPM	   i	   svensk	   förvaltning	   och	  
marknadsreformer	  på	  bl.	  a.	  utbildningsområdet	  se	  Premfors	  m.fl.,	  2003;	  Blomqvist	  &	  Rothstein,	  2000.	  För	  relationen	  
mellan	  neoliberalism	  och	  begreppet	  governmentality	  se	  Rose	  &	  Miller,	  1992.	  
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KAPITEL  3  

Utgångspunkter  och  genomförande  

 
I	  detta	  kapitel	  argumenteras	  för	  studiens	  metodologi,	  det	  sker	  utifrån	  studiens	  syfte	  att	  
synliggöra	  kollektiva	  bilder	  av	  lärarprofessionen	  och	  ur	  ett	  förändringsperspektiv	  
kunna	  uttala	  något	  om	  hur	  professionens	  kunskaps-‐	  och	  normbas	  påverkas.	  	  
	  
Utgångspunkten	  är	  att	  Lärarförbundet	  talar	  och	  argumenterar	  mer	  eller	  mindre	  explicit	  
genom	  sin	  fackpress	  till	  medlemmar,	  politiker	  och	  en	  intresserad	  allmänhet.	  I	  kapitlet	  
diskuteras	  också	  det	  empiriska	  materialet	  och	  relationen	  mellan	  Lärarförbundet	  och	  
dess	  fackpress.	  Vi	  tar	  vidare	  upp	  vad	  som	  utgör	  studiens	  metod,	  avgränsningar,	  urval	  
och	  hur	  förändringar	  och	  förskjutningar	  över	  tid	  har	  analyserats,	  tematiserats	  och	  tol-‐
kats	  med	  utgångspunkt	  i	  ett	  kategoriseringsschema	  som	  fungerat	  strukturerande.	  	  
	  

Det  empiriska  materialet  

 
Lärarnas	  tidning	  (LT)	  är	  från	  1990	  en	  ny	  tidning	  som	  tillkommer	  som	  en	  följd	  av	  att	  Sve-‐
riges	  Lärarförbund	  och	  Svenska	  facklärarförbundet	  går	  samman	  och	  bildar	  Lärarför-‐
bundet	  (LF).25	  Tidningens	  tillblivelse	  beskrivs	  som	  en	  signal	  om	  ”ett	  nytt	  kraftcentrum	  
inom	  den	  svenska	  fackföreningsvärlden”	  (LT	  1990/1).	  Ambitionen	  för	  LT	  är	  att	  vara	  den	  
på	  utbildningsområdet	  ledande	  och	  heltäckande	  tidningen.	  Vid	  tidsperiodens	  början	  har	  
LT	  en	  upplaga	  på	  cirka	  180	  000	  och	  vid	  tidsperiodens	  slut	  ges	  tidningen	  ut	  i	  cirka	  223	  
000	  exemplar.	  
	  
I	  ett	  redaktionellt	  program	  anges	  att	  LT	  ska	  fungera	  både	  som	  ett	  internt	  organ	  för	  in-‐
formation	  och	  debatt	  för	  LFs	  medlemmar	  och	  fungera	  som	  ett	  språkrör	  för	  LF	  gentemot	  
arbetsgivare,	  organisationer	  och	  allmänhet.	  LT	  vänder	  sig	  också	  till	  den	  bredare	  allmän-‐
het	  som	  har	  intresse	  för	  barn	  och	  ungdomars	  villkor	  och	  utveckling	  samt	  för	  skolans	  roll	  
och	  utformning	  (LT	  1990/1).	  LT	  utkommer	  i	  genomsnitt	  med	  24	  nummer	  per	  år	  mellan	  
1990-‐2010.	  Artikelurvalet	  är	  gjort	  utifrån	  samtliga	  493	  nummer	  som	  ges	  ut	  under	  dessa	  
år.26	  Material	  för	  de	  analyser	  som	  vi	  gör	  är	  hämtade	  från	  sammanlagt	  305	  av	  dessa	  
nummer.	  Det	  är	  i	  huvudsak	  ledar-‐	  och	  debattartiklar	  som	  analyserats.	  Även	  artiklar	  som	  
bedömts	  relevanta	  för	  studiens	  syfte	  och	  som	  haft	  mer	  karaktär	  av	  reportage	  har	  tagits	  
med.	  	  
	  

                                                 
25	  Av	  medlemmarna	  i	  det	  nya	  Lärarförbundet	  som	  bildas	  1990	  har	  104	  510	  ett	  förflutet	  i	  Sveriges	  facklärarförbund,	  
där	  de	  tre	  största	  kategorierna	  utgörs	  av	  förskolelärare,	  fritidspedagoger,	  yrkeslärare	  och	  slöjd-‐	  och	  textillärare.	  Med-‐
lemmarna	  från	  det	  tidigare	  Sveriges	  lärarförbund	  är	  till	  antalet	  73	  771	  och	  de	  tre	  största	  kategorierna	  är	  lågstadielä-‐
rare	  och	  mellanstadielärare.	  LT	  1990/1.	  Vid	  slutet	  av	  den	  tidsperiod	  vi	  studerar	  anför	  Lärarförbundets	  ordförande	  
Eva-‐Lis	  Sirén	  att:	  ”Lärarförbundet	  är	  Sveriges	  största	  lärarorganisation	  och	  vi	  är	  det	  för	  alla	  lärare	  i	  alla	  skolformer.	  
Det	  är	  vår	  organisatoriska	  styrka	  och	  idémässiga	  grund.”	  LT	  2010/9.	  2012	  anger	  Lärarförbundet	  på	  sin	  hemsida	  att	  
man	  har	  230	  000	  medlemmar	  varav	  175	  000	  är	  yrkesaktiva.	  De	  största	  grupperna	  är	  nu	  lärare	  i	  grundskolan	  (85	  
000),	  lärare	  i	  förskolan	  (54	  000),	  ämnes-‐	  och	  yrkeslärare	  (13	  000),	  lärare	  i	  fritidshemmet	  (4000)	  och	  skolledare	  
(6000).	  
26	  Under	  tidsperiodens	  början	  utkommer	  Lärarnas	  tidning	  med	  33	  nummer	  per	  år	  för	  att	  mot	  tidsperiodens	  slut	  ut-‐
komma	  med	  19	  nummer	  per	  år,	  varav	  ett	  nummer	  ges	  ut	  som	  dubbelnummer.	  	  
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Pedagogiska	  magasinet	  (PM)	  ges	  ut	  av	  LF	  med	  fyra	  nummer	  per	  år	  från	  och	  med	  1996.	  
Det	  är	  därmed	  två	  nystartade	  publikationer	  vi	  följer	  från	  dess	  tillkomst	  1990	  respektive	  
1996	  och	  sedan	  under	  tjugoett	  respektive	  femton	  år.	  PM	  har	  en	  relativt	  stor	  upplaga	  
eftersom	  den	  delas	  ut	  till	  samtliga	  medlemmar.	  	  PM	  är	  en	  satsning	  från	  LF	  för	  att	  stimu-‐
lera	  lärare	  att	  ”ta	  initiativ	  i	  skoldebatten”	  och	  för	  att	  förstärka	  ”forskningsanknytningen”	  
(LT	  1994/18;	  1995/10).	  En	  av	  magasinets	  huvuduppgifter	  anges	  också	  vara	  ”att	  spegla	  
den	  pedagogiska	  debatten	  och	  forskningen”	  (LT	  1995/26).	  LF	  har	  ambitionen	  att	  PM	  ska	  
bli	  en	  mötesplats	  för	  både	  verksamma	  pedagoger,	  forskare	  och	  beslutsfattare.	  Den	  rela-‐
tivt	  omfattande	  satsningen	  motiveras	  med	  att	  det	  anses	  svårt	  att	  få	  en	  överblick	  av	  pe-‐
dagogisk	  forskning	  och	  att	  nya	  pedagogiska	  idéer	  har	  svårt	  för	  att	  få	  genomslag	  i	  sko-‐
lan.27	  LF	  menar	  också	  att	  politiker	  i	  sitt	  reformarbete	  sällan	  tar	  hänsyn	  till	  forskningsre-‐
sultat	  och	  att	  det	  finns	  ”ett	  tryck	  från	  lärare	  att	  få	  utveckla	  sitt	  professionella	  tänkande”	  
därutöver	  ska	  PM	  erbjuda	  en	  debatt	  kring	  forskningsresultat	  i	  mer	  ”lättillgänglig	  form”	  
(LT	  1996/3).	  
	  
Artikelurvalet	  från	  PM	  är	  gjort	  utifrån	  samtliga	  60	  nummer	  som	  ges	  ut	  mellan	  åren	  
1996-‐2010,	  material	  för	  de	  analyser	  som	  vi	  gör	  är	  också	  hämtade	  från	  samtliga	  nummer.	  
På	  liknade	  sätt	  som	  för	  LT	  finns	  ett	  fokus	  på	  ledarartiklar	  och	  debatter.	  En	  skillnad	  är	  att	  
i	  PM	  finns	  mindre	  av	  reportage	  från	  det	  som	  är	  lärares	  vardagsarbete	  och	  desto	  mer	  ar-‐
tiklar	  skrivna	  av	  forskare	  med	  hemhörighet,	  främst	  men	  inte	  uteslutande,	  inom	  pedago-‐
gikämnet.	  	  
	  
Då	  det	  i	  den	  löpande	  texten	  hänvisas	  till	  vad	  Lärarförbundet	  (LF)	  tycker	  i	  en	  viss	  fråga	  är	  
utsagorna	  hämtade	  från	  ledarsidorna	  och/eller	  vad	  Lärarförbundets	  ordförande	  ger	  
uttryck	  för	  i	  Lärarnas	  tidning	  respektive	  Pedagogiska	  magasinet.28	  Det	  kan	  noteras	  att	  
ledarartiklarna	  inte	  sällan	  tar	  upp	  mer	  än	  ett	  tema.	  I	  de	  fall	  utsagorna	  ges	  i	  debatter	  eller	  
i	  reportage	  framgår	  det	  vilket	  sammanhanget	  är	  och	  vem	  eller	  vilka	  som	  uttalar	  sig.	  	  	  
	  

Metod  

	  
Fairclough	  (1995)	  pekar	  på	  att	  kontrollen	  av	  mediaproduktion,	  liksom	  tillträde	  till	  me-‐
dia,	  ligger	  hos	  dem	  som	  redan	  har	  resurser	  och	  makt	  i	  olika	  avseenden.	  	  
	  

Media	  output	  is	  very	  much	  under	  professional	  and	  institutional	  control,	  and	  in	  general	  it	  is	  those	  who	  already	  
have	  other	  forms	  of	  economic,	  political	  or	  cultural	  power	  that	  have	  the	  best	  access	  to	  the	  media	  (Fairclough,	  
a.a.	  s.	  40).	  
	  

Det	  bör	  påpekas	  att	  vi	  inte	  har	  någon	  särskild	  kunskap	  om	  vilka	  som	  har	  möjlighet	  att	  
komma	  till	  tals	  i	  tidningarna	  och	  på	  vilka	  grunder	  vissa	  skribenter	  blir	  tillfrågade	  eller	  
själva	  tar	  initiativ	  att	  skriva	  en	  eller	  flera	  gånger.	  Inte	  heller	  har	  vi	  någon	  insyn	  i	  den	  in-‐
nehållsmässiga	  ”gallring”	  (gate-‐keeping)	  som	  sker	  på	  tidningarnas	  redaktioner.	  Vad	  vi	  
kan	  konstatera	  är	  emellertid	  att	  det	  finns	  ett	  forskningsråd	  som	  är	  knutet	  till	  Lärarför-‐
bundet.	  Det	  är	  också	  vår	  uppfattning	  att	  medlemmarna	  i	  detta	  råd	  har	  starkt	  inflytande	  

                                                 
27	  Lärarförbundet	  satsar	  10	  miljoner	  per	  år	  på	  Pedagogiska	  magasinet.	  (LT	  1995/10).	  	  
28	  Ledarartiklarna	  i	  Lärarnas	  tidning	  är	  osignerade	  fram	  till	  2010.	  Därefter	  framgår	  att	  det	  är	  Lärarförbundets	  ordfö-‐
rande,	  i	  det	  här	  fallet	  Eva-‐Lis	  Sirèn	  (tidigare	  Eva-‐Lis	  Preisz),	  som	  är	  ledarskribent.	  Detta	  förhållande	  påverkar	  inte	  att	  
ledarsidan	  redan	  tidigare,	  under	  Christer	  Romilsons	  ordförandeskap,	  uttryckligen	  har	  speglat	  förbundets	  åsikter	  då	  
förbundsledningen	  godkänt	  innehållet	  i	  artiklarna.	  LT	  2010/1;	  2010/3.	  I	  samtal	  med	  Lärarnas	  tidning	  framgår	  också	  
att	  Sten	  Svensson,	  tillsammans	  med	  förbundsledningen,	  står	  för	  innehållet	  på	  ledarsidan	  under	  Christer	  Romilsons	  tid	  
som	  ordförande	  samt	  att	  förbundsledningen	  och	  Eva-‐Lis	  Sirèn	  därefter	  tar	  över.	  
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över	  särskilt	  den	  forskning	  som	  debatteras	  i	  Lärarnas	  tidning	  och	  Pedagogiska	  Magasi-‐
net.29	  Nämnda	  förhållande	  kan	  innebära	  att	  skribenterna	  till	  de	  artiklar	  som	  inte	  är	  le-‐
darartiklar	  rekryteras	  från	  en	  begränsad	  grupp	  som	  ideologiskt	  ligger	  LFs	  uppfattningar	  
nära.	  I	  vår	  resultatrapportering	  är	  vi	  emellertid	  noga	  med	  att	  inte	  blanda	  samman	  om	  
det	  är	  LF	  eller	  andra	  som	  uttrycker	  sig.	  Det	  förhållande	  att	  vi	  även	  studerar	  vad	  som	  tas	  
upp	  i	  debattartiklar	  hänger	  delvis	  samman	  med	  vad	  Fairclough	  tar	  upp	  ovan.	  Vi	  har	  ett	  
intresse	  att	  också	  få	  belyst	  frågor	  och	  innehållsområden	  kring	  vilka	  det	  väcks	  en	  intern	  
debatt	  och	  där	  bl.	  a.	  LFs	  medlemmar	  får	  komma	  till	  tals.	  	  	  	  
	  
En	  utsaga	  uttalas	  inte	  oberoende	  vilket	  sammanhanget	  är.	  Fackpress	  som	  form	  utgör	  en	  
särskild	  genre	  som	  följer	  vissa	  konventioner	  och	  stilar	  för	  hur	  tal	  produceras,	  distribue-‐
ras	  och	  konsumeras	  (jfr	  Fairclough,	  1992).	  Stilen	  i	  de	  publikationer	  vi	  studerar	  är	  både	  
formell	  och	  i	  varierande	  omfattning	  argumenterande,	  beskrivande	  och	  förklarande.	  I	  en	  
studie	  om	  medias	  funktion	  och	  betydelse	  i	  debatten	  om	  skolan	  menar	  Folke-‐Fichtelius	  
(2003)	  att	  Lärarnas	  tidning	  särskilt	  tydligt	  iklätt	  sig	  rollen	  och	  har	  ambitionen	  att	  för-‐
tydliga	  och	  hjälpa	  sina	  läsare	  att	  förstå	  mer	  komplicerade	  processer	  och	  innehållsmäss-‐
iga	  motsättningar.30	  Lärarförbundet	  och	  dess	  facktidningar	  fyller	  därigenom	  en	  viktig	  
informationsförmedlande,	  förtydligande	  och	  analyserande	  funktion	  gentemot	  medlem-‐
marna	  och	  en	  bredare	  intresserad	  allmänhet	  (jfr	  Dickson	  &	  Arcodia,	  2010).	  	  
	  
Utifrån	  att	  vårt	  tillträde	  till	  verkligheten	  går	  via	  språket,	  här	  särskilt	  medias	  språk,	  och	  
att	  det	  pågår	  en	  strid	  om	  att	  få	  ange	  dagordningen	  blir	  också	  en	  viktig	  uppgift	  att	  analy-‐
sera	  vad	  massmedierna	  förmedlar	  och	  vilka	  de	  implicita	  antagandena	  är	  i	  det	  som	  sägs	  
(jfr	  Bergström	  &	  Borèus,	  2000).	  Lindensjö	  och	  Lundgren	  (2000)	  menar	  att det	  mediala	  
intresset	  för	  skola	  och	  utbildning	  också	  handlar	  om	  att	  möta	  allmänhetens	  ökade	  krav	  
på	  information	  om	  skola	  och	  utbildningskvalitet.	  Utifrån	  de	  särskilda	  behov,	  normer	  och	  
villkor	  som	  gäller	  styrs	  också	  Lärarnas	  tidning	  och	  Pedagogiska	  magasinet	  av	  medias	  
sätt	  att	  fungera.	  Begreppet	  medielogik	  refererar	  till	  den	  särskilda	  berättarteknik	  eller	  
dramaturgi	  som	  anses	  karaktäristisk	  för	  media.	  Enligt	  Strömbäck	  (2000)	  utmärks	  logi-‐
ken	  av	  tillspetsning,	  förenkling,	  polarisering,	  intensifiering,	  konkretion,	  personifiering	  
och	  stereotypisering.	  Vi	  kan	  i	  vårt	  material	  se	  hur	  nämnda	  medielogik	  både	  kritiseras	  
och	  tas	  i	  bruk.	  	  	  
	  
Att	  de	  här	  studerade	  tidningarna	  bara	  är	  en	  bland	  fler	  kanaler	  tillgänglig	  för	  debatt	  och	  
information	  innebär	  att	  annan	  information	  och	  andra	  debatter,	  som	  följer	  en	  annan	  lo-‐
gik,	  utspelar	  sig	  på	  andra	  arenor.	  Konkurrensen	  mellan	  medier	  får	  betydelse	  i	  perspek-‐
tiv	  av	  de	  förändringar	  som	  skett	  både	  i	  samhället	  i	  stort	  och	  i	  skolan	  i	  riktning	  mot	  ökade	  
krav	  på	  information	  och	  synlighet	  för	  att	  kunna	  göra	  informerade	  val	  på	  utbildnings-‐
marknaden.	  För	  kommuner	  och	  enskilda	  skolor	  handlar	  det,	  i	  kraftfältet	  mellan	  att	  in-‐
formera	  och	  att	  göra	  reklam	  för	  sin	  verksamhet,	  att	  i	  hög	  utsträckning	  själv	  profilera	  och	  
marknadsföra	  sig	  (Lund,	  2006;	  2007).	  Den	  politiska	  styrningen	  av	  utbildning	  måste	  
också	  alltmer	  styra	  ”med	  hänsyn	  till	  hur	  olika	  reformer	  medialt	  beskrivs	  och	  hur	  de	  pro-‐
blem	  reformerna	  riktas	  mot	  medialt	  uppfattas”	  (Lindensjö	  &	  Lundgren,	  2000	  s.	  175).	  	  

                                                 
29 Mycket	  översiktligt	  beskrivet	  representeras	  forskningsdiskussionen	  av	  två	  huvudspår.	  Den	  ena	  inriktningen	  kan	  
översiktligt	  beskrivas	  med	  begrepp	  som	  praktiknära	  forskning	  som	  kan	  stärka	  lärarnas	  professionella	  grund.	  Hit	  
räknar	  vi	  Thomas	  Kroksmark,	  Mikael	  Alexandersson,	  Ingrid	  Carlgren	  och	  Ference	  Marton,	  samtliga	  frekventa	  skriben-‐
ter	  i	  den	  aktuella	  fackpressen.	  Den	  andra	  inriktningen	  utgörs	  av	  en	  mer	  samhällskritisk	  pedagogisk	  forskning.	  Hit	  
räknar	  vi	  främst	  Lisbeth	  Lundahl,	  Sverker	  Lindblad	  och	  Ulf	  P	  Lundgren.	  Samtliga	  professorer	  i	  pedagogik.	   
30	  Folke-‐Fichtelius,	  2003	  s.	  46.	  Jämförelsen	  görs	  i	  relation	  till	  Svenska	  Dagbladet,	  Dagens	  Nyheter,	  Göteborgs-‐Posten,	  
Tidningarnas	  Telegrambyrå,	  Kommunaktuellt,	  LMS	  Lingua	  och	  Skolvärlden.	  



 40 

	  
Vår	  utgångspunkt	  är	  att	  professionella	  organisationer	  och	  fackföreningars	  tidningar	  och	  
tidskrifter	  är	  viktiga	  enheter	  i	  sin	  egenskap	  av	  att	  kollektivt	  definiera	  och	  konceptuali-‐
sera	  vad	  en	  professionell	  är	  och	  gör	  (Greenwood,	  Suddaby	  &	  Hinings,	  2002).	  LF:s	  fack-‐
press	  både	  bidrar	  till	  att	  driva	  och	  vidmakthålla	  vad	  som	  är	  eller	  blir	  de	  kollektiva	  upp-‐
fattningarna	  om	  lärarprofessionen.	  	  Vi	  betraktar	  också	  de	  texter	  som	  analyseras	  som	  
fackliga	  professionsinterna	  anspråk	  som	  är	  med	  att	  forma	  och	  som	  är	  formade	  av	  policy	  
och	  lärares	  yrkespraktik.	  Den	  lärarfackliga	  pressen	  uppfattas	  som	  betydelsefull	  och	  som	  
auktoritativ	  i	  relation	  till	  LFs	  medlemmar.	  För	  att	  uttrycka	  det	  på	  ett	  annat	  sätt	  repre-‐
senterar	  medietexterna	  en	  bild	  som	  inkluderar	  men	  också	  exkluderar	  vissa	  förhållan-‐
den.	  Något	  placeras	  i	  den	  förmedlade	  bilden	  i	  förgrunden	  och	  något	  i	  bakgrunden.	  Medi-‐
etexterna	  framställer	  också	  vilka	  identiteterna	  och	  relationerna	  är	  eller	  borde	  vara	  mel-‐
lan	  de	  aktörer	  som	  berörs	  av	  det	  sakfrågan	  gäller	  (jfr	  Fairclough,	  1995).	  
	  
I	  en	  vidare	  mening	  bidrar	  de	  analyserade	  texterna	  till	  ett	  offentligt	  samtal.	  För	  dem	  som	  
vill	  delta	  i	  en	  diskussion	  som	  rör	  skola,	  utbildning	  och	  lärarprofessionen	  utgör	  de	  per-‐
spektiv	  och	  diskurser	  samt	  den	  sociala	  praktik	  som	  uttrycks	  i	  lärarfacklig	  press	  något	  att	  
förhålla	  sig	  till.	  Texterna	  är	  också	  uttryck	  för	  policyförändringar	  och	  nyordningar	  som	  
LF	  ”svarar	  på”,	  i	  termer	  av	  att	  det	  sker	  perspektivförskjutningar,	  omprövning,	  omarbet-‐
ningar	  och	  anpassning.	  I	  någon	  mån	  kan	  texterna	  också	  ge	  en	  bild	  av	  hur	  LF	  bidrar	  till	  
att	  omformulera,	  utveckla	  eller	  omförhandla	  perspektiv	  på	  och	  aspekter	  av	  de	  utbild-‐
ningspolitiska	  och	  professionsrelaterade	  handlingslinjer,	  program	  och	  frågor	  som	  aktua-‐
liseras.	  De	  förändringar	  och	  rekonceptualiseringar	  som	  sker	  ses	  bl.	  a.	  som	  följder	  av	  
konflikter	  mellan	  olika	  intressen	  (Abbott,	  1988).	  Vi	  kan	  tala	  om	  att	  det	  sker	  en	  typ	  av	  
avinstitutionalisering	  eller	  reinstitutionalisering.	  Texterna	  ger	  också	  uttryck	  för	  konti-‐
nuiteter	  och	  därigenom	  vad	  som	  har	  institutionaliserats,	  dvs.	  hur	  LF	  utifrån	  mer	  grund-‐
läggande,	  principiella	  och	  idémässiga	  grunder	  håller	  kvar	  vid	  uppfattningar	  och	  per-‐
spektiv	  (jfr	  Greenwood,	  Suddaby	  &	  Hinings,	  2002).	  
	  
Den	  studerade	  textens	  diskursivitet	  inrymmer	  både	  insnävningar	  och	  begränsningar,	  
liksom	  möjligheter	  att	  förstå	  och	  förklara	  villkor	  och	  förutsättningar	  för	  de	  förändringar	  
lärarprofessionen	  genomgår	  och	  vilka	  de	  maktanspråk	  är	  som	  driver	  utvecklingen	  i	  en	  
viss	  riktning.	  Hur	  LF	  definierar	  och	  omskapar	  sin	  kollektiva	  organisationsidentitet	  har	  
som	  vi	  ser	  det	  en	  påverkan	  på	  medlemmarnas	  självdefiniering	  och	  identifikation	  med	  
organisationen.	  Även	  externa	  aktörers	  uppfattningar	  och	  föreställningar	  om	  LF	  påverkar	  
organisationen	  och	  dess	  medlemmar	  (jfr	  Dutton,	  Dukerich	  &	  Harquail,	  1994).	  Vår	  ut-‐
gångspunkt	  är	  att	  diskurser	  härigenom	  produceras	  och	  omförhandlas	  på	  olika	  nivåer.	  	  
 

Kategoriseringsschema  
 
Som	  inledningsvis	  nämnts	  gäller	  syftet	  och	  den	  centrala	  frågeställningen	  i	  den	  här	  stu-‐
dien	  professionens	  kollektiva	  självbilder,	  de	  förändringar	  lärarprofessionen	  genomgår	  
och	  hur	  professionens	  kunskaps-‐	  och	  normbas	  på	  olika	  sätt	  påverkas.	  Styrande	  för	  de	  
avgränsningar	  som	  görs	  är	  därmed	  intresset	  för	  hur	  professionsidentitet	  –	  profession-‐
ens	  kollektiva	  självbild	  –	  förändras	  som	  en	  följd	  av	  den	  styrning	  som	  kommer	  till	  uttryck	  
via	  bl.	  a.	  krav	  på	  synliggörande	  av	  arbetsprocesser.	  
	  
Med	  hjälp	  av	  ett	  kategoriseringsschema,	  som	  till	  del	  har	  grund	  i	  funktionell	  professions-‐
teori,	  har	  vi	  utifrån	  empirin	  formulerat	  några	  centrala	  aspekter	  med	  vars	  hjälp	  vi	  struk-‐
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turerat	  och	  kategoriserat	  materialet.	  På	  det	  sättet	  har	  ett	  antal	  teman	  vuxit	  fram	  och	  
kommit	  att	  bildad	  grunden	  för	  den	  analys	  och	  det	  tolkningsarbete	  som	  görs.	  	  
	  
De	  förändringar	  och	  förskjutningar	  vi	  identifierar	  diskuteras	  och	  tematiseras	  utifrån	  
kategoriseringsschemats	  begrepp:	  
	  

Gränssättande	  arbete.	  Vi	  fokuserar	  här	  på	  auktorisation,	  legitimation	  och	  inre	  
och	  yttre	  gränsdragning	  i	  arbetsprocessen	  och	  professionsetik.	  	  
Styrning	  och	  organisering.	  Här	  behandlas	  lärares	  arbete	  och	  organisations-‐	  
och	  styrningsfrågor.	  
Dokumentstyrning.	  Här	  diskuteras	  styrning	  med	  ett	  särskilt	  fokus	  på	  doku-‐
mentation	  som	  ett	  sätt	  att	  synliggöra	  och	  tydliggöra.	  	  
Kunskapsbas.	  Här	  tar	  vi	  upp	  lärarutbildning,	  kompetensutveckling,	  forskning,	  
metoder	  och	  beprövad	  erfarenhet.	  
Kampen	  om	  dagordningen.	  Vi	  tar	  här	  särskilt	  upp	  den	  kritik	  som	  Lärarförbun-‐
det	  riktar	  mot	  politiska	  reformer	  och	  medias	  granskning	  och	  kritik.	  	  

	  
Som	  en	  ibland	  tydlig	  och	  ibland	  mindre	  tydlig	  del	  framträder	  inom	  tematiseringens	  olika	  
delar	  en	  rad	  omgivningsfaktorer.	  Dessa	  faktorer	  handlar	  bl.	  a.	  om	  samhällsförändringar	  
som	  uttryck	  för	  hot	  eller	  möjlighet	  för	  lärares	  autonomi	  och	  status.	  Det	  kan	  gälla	  policy	  
och	  förskjutningar	  i	  program	  eller	  handlingslinjer	  som	  LF	  stödjer	  eller	  är	  kritiska	  till.	  
Det	  kan	  också	  handla	  om	  samhälleliga	  villkor	  och	  förutsättningar	  som	  förändras	  och	  
som	  anses	  påverka	  skola	  och	  lärarprofession	  på	  olika	  sätt.	  Exempelvis	  kan	  en	  ökad	  in-‐
vandring	  under	  1990-‐talet	  utgöra	  en	  omgivningsfaktor	  som	  LF	  kan	  ta	  som	  utgångspunkt	  
i	  en	  argumentation	  för	  mer	  resurser	  till	  skolan.	  Inom	  respektive	  tema	  finns	  på	  det	  här	  
sättet	  inga	  vattentäta	  skott,	  vilket	  också	  gör	  en	  del	  överlappande	  diskussioner	  ofrån-‐
komliga	  i	  resultatkapitlen.	  	  
	  
Inom	  ett	  diskursanalytiskt	  perspektiv	  står	  språket	  och	  de	  anspråk	  diskurser	  är	  bärare	  
av	  i	  relation	  till	  en	  vidare	  samhällelig	  kontext	  och	  social	  praktik	  (Fairclough,	  1992;	  1995;	  
Chouliaraki	  &	  Fairclough,	  1999;	  Chiapello	  &	  Fairclough,	  2002).	  Från	  denna	  utgångs-‐
punkt	  handlar	  det	  i	  analys-‐	  och	  tolkningsarbetet	  om	  att	  förstå	  texten	  både	  som	  en	  inte-‐
grerad	  del	  av	  en	  vidare	  social	  kontext	  och	  som	  bidragande	  till	  att	  forma	  denna	  kontext.	  
Diskursanalysen	  gör	  därmed	  anspråk	  på	  att	  länka	  studier	  av	  språk	  till	  studier	  av	  sam-‐
hället.	  Vi	  följer	  i	  den	  här	  studien	  samtidigt	  ingen	  särskild	  uppsättning	  diskursanalytiska	  
metoder.	  Studien	  är	  snarast	  att	  betrakta	  som	  teoretiskt	  informerad	  och	  inspirerad	  av	  
språkpragmatiska	  och	  kritiskt	  diskursanalytiska	  perspektiv.	  	  	  
	  
De	  språkliga	  mönstren	  bidrar	  som	  tidigare	  nämnts	  till	  att	  sätta	  upp	  mer	  eller	  mindre	  
snäva	  gränser	  för	  förståelse,	  och	  därmed	  för	  vilka	  handlingsmöjligheterna	  kan	  vara.	  
Analysen	  gör	  därmed	  också	  anspråk	  på	  att	  få	  något	  sagt	  om	  kommunikationens	  sociala	  
praktik	  och	  sammanhang	  sett	  ur	  ett	  dynamiskt	  perspektiv,	  där	  bl.	  a.	  konflikt	  och	  utma-‐
ning	  utgör	  väsentliga	  element	  (Fraser,	  1992;	  Fairclough,	  1992;	  1995).	  Att	  det	  sker	  bety-‐
delseförändringar	  i	  lärarprofessionens	  kollektiva	  självbilder	  handlar	  då	  också	  om	  att	  det	  
utspelar	  sig	  en	  kamp	  om	  vad	  olika	  begrepp	  kan	  appliceras	  på	  och	  vilket	  handlande	  som	  
är	  det	  rätta.	  Ett	  visst	  handlande	  och	  en	  viss	  betydelse	  som	  en	  gång	  legitimerats	  kan	  åter	  
bli	  föremål	  för	  ifrågasättande	  och	  kritik	  för	  att	  därefter	  ges	  ett	  nytt	  meningsinnehåll.	  
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Fraser	  (1992)	  framhåller	  att	  diskursanalys	  är	  lämplig	  i	  studier	  som	  intresserar	  sig	  för	  
tidsmässiga	  identitetsförändringar,	  dvs	  hur	  sociala	  identiteter	  formas	  och	  förändras	  
liksom	  hur	  människor	  samlas	  och	  inordnar	  sig	  under	  kollektiva	  identiteter.	  För	  att	  för-‐
stå	  hur	  allmänna	  uppfattningar,	  auktoritativa	  definitioner	  och	  kulturell	  auktoritet	  upp-‐
rättas,	  utmanas	  och	  förändras	  måste	  vi	  ta	  utgångspunkten	  i	  att	  det	  finns	  en	  mångfald	  av	  
diskurser,	  positioner	  och	  perspektiv	  att	  tala	  utifrån.	  Utifrån	  denna	  ansats	  formuleras	  
ambitionen	  att	  förstå	  och	  förklara	  förändring	  och	  villkorlighet	  i	  lärarprofessionens	  kol-‐
lektiva	  självbilder,	  inkluderat	  olika	  relationer	  mellan	  t.	  ex.	  fenomen	  som	  organisering,	  
kollektiv	  identitetsbildning	  och	  kritik,	  kamp	  och	  anpassning.	  
	  

Fyra  steg  i  analysen  

 
Med	  utgångspunkt	  i	  funktionell	  professionsteori	  och	  det	  empiriska	  materialets	  beskaf-‐
fenhet	  har	  ovan	  nämnda	  kategoriseringsschema	  genererats.	  Schemats	  fem	  relativt	  
grovmaskiga	  tematiseringar	  har	  betydelse	  i	  analysens	  första	  steg	  som	  sorteringsinstru-‐
ment.	  Kategoriseringsschemat	  får	  därmed	  betydelse	  både	  för	  urvalet	  av	  artiklarna	  och	  
för	  hur	  innehållet	  i	  artiklarna	  kategoriseras	  inom	  de	  fem	  temana	  gränssättande	  arbete,	  
styrning	  och	  organisering,	  dokumentstyrning,	  kunskapsbas	  och	  kampen	  om	  dagord-‐
ningen.	  
	  
Inom	  ramen	  för	  vad	  som	  inbegrips	  i	  varje	  tema	  inriktas	  analysen	  i	  sitt	  andra	  steg	  på	  att	  
söka	  efter	  en	  argumentationslogik.	  Det	  är	  en	  logik	  inom	  vilken	  det	  ges	  beskrivningar	  av	  
tillstånd,	  uttrycks	  kritik	  och	  ofta	  men	  inte	  alltid	  ges	  förslag	  på	  lösningar.	  Det	  handlar	  om	  
att	  identifiera	  vad	  Lärarförbundet	  uppfattar	  som	  angelägna	  frågor	  värda	  att	  engagera	  sig	  
i	  och	  ta	  strid	  för	  inom	  temat.	  Det	  handlar	  analytiskt	  om	  att	  rikta	  intresset	  mot	  hur	  något	  
beskrivs	  och	  hur	  det	  bjuds	  motstånd	  samt	  mot	  vem	  eller	  vilka.	  Det	  handlar	  också	  om	  
vilka	  omprövningar,	  omarbetningar	  och	  anpassningar	  det	  är	  som	  sker.	  
	  
Genom	  att	  följa	  argumentationslogiken	  kan	  vi	  sedan	  i	  analysens	  tredje	  steg	  identifiera	  
förskjutningar	  och	  mönster	  samt	  vad	  som	  är	  uttryck	  för	  motstånd	  och	  anpassning.	  Inom	  
ramen	  för	  tematiseringarna	  söker	  vi	  därmed	  identifiera	  inom	  vilka	  kraftfält	  eller	  spän-‐
ningsfält	  det	  sker	  successiva	  positionsförskjutningar	  men	  också	  mer	  tydliga	  brytpunk-‐
ter.	  Kring	  vad	  det	  råder	  kontinuitet	  och	  stabilitet,	  men	  också	  förändring	  och	  osäkerhet,	  
blir	  väsentliga	  aspekter	  i	  denna	  del	  av	  analys-‐	  och	  tolkningsarbetet.	  I	  identifieringen	  av	  
spänningsfält	  tar	  vi	  vår	  utgångspunkt	  i	  ett	  dialektiskt	  förhållningssätt.	  De	  poler	  mellan	  
vilka	  spänningsfältet	  verkar	  är	  internt	  relaterade	  till	  varandra,	  eller	  med	  Israels	  ord	  
”ömsesidigt	  beroende	  av	  varandra	  och	  där	  detta	  beroende	  implicerar	  motsättningar”	  (Is-‐
rael,	  1980	  s.	  131).	  I	  motsättningen	  mellan	  polerna	  råder	  såväl	  komplementära	  som	  inte-‐
grerande	  krafter.	  De	  motsatspar	  som	  framträder	  i	  materialet	  utgör	  genom	  sin	  interna	  
relation	  en	  helhet	  som	  är	  inbegripen	  i	  en	  ständigt	  pågående	  process	  (Kosik,	  1978).	  	  
	  
I	  analys	  och	  tolkningsarbetets	  sista	  steg	  analyseras	  hur	  förskjutningar	  och	  mönster	  sam-‐
spelar	  och	  konstituerar	  spänningsfält	  som	  går	  på	  tvärs	  genom	  hela	  det	  empiriska	  
materialet.	  Detta	  sker	  i	  studiens	  avslutande	  kapitel.	  Med	  avstamp	  i	  hela	  det	  empiriska	  
materialet	  diskuteras	  hur	  de	  diskurser,	  diskursiva	  mönster	  och	  förskjutningar	  som	  tas	  
upp	  kan	  förstås	  ha	  betydelse	  för	  lärarprofessionen.	  Avslutningsvis	  förs	  också	  ett	  reso-‐
nemang	  om	  hur	  resultaten	  får	  betydelse	  för	  forskningsprojektets	  nästa	  del,	  där	  vi	  med	  
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utgångspunkt	  i	  en	  intervjustudie	  undersöker	  synliggörande	  av	  lärares	  arbetsprocesser	  
och	  hur	  kunskapsbas	  och	  normbas	  påverkas	  av	  dokumentstyrning.	  
	  

Studiens	  struktur	  	  
	  
I	  studiens	  inledande	  kapitel	  diskuteras	  relationen	  mellan	  kollektiv	  självbild	  och	  doku-‐
mentstyrning	  samt	  vad	  som	  utgör	  rapportens	  syfte	  och	  studieobjekt.	  Studien	  placeras	  
också	  in	  i	  forskningsfältet.	  Med	  hjälp	  av	  professionsteoretiska	  perspektiv	  och	  institut-‐
ionell	  teori	  diskuteras	  sedan	  studiens	  teoretiska	  utgångspunkter	  i	  kapitel	  2.	  I	  kapitlet	  3	  
ges	  en	  presentation	  av	  det	  empiriska	  material	  som	  tagits	  i	  bruk	  samt	  vilka	  överväganden	  
och	  avgränsningar	  som	  gjorts.	  Här	  diskuteras	  också	  metodfrågor	  och	  hur	  analys	  och	  
tolkningsarbete	  tagit	  form	  utifrån	  ett	  kategoriseringsschema.	  	  
	  
Studien	  består	  därefter	  av	  fem	  resultat-‐	  och	  analyskapitel.	  Kapitlen	  följer	  den	  sortering	  
och	  tematisering	  som	  gjorts.	  Det	  betyder	  att	  i	  kapitel	  4	  diskuteras	  gränssättande	  arbete	  
följt	  av	  styrning	  och	  organisering	  (kap.	  5),	  dokumentstyrning	  (kap.	  6),	  den	  profession-‐
ella	  kunskapsbasen	  (kap.	  7)	  och	  kampen	  om	  dagordningen	  (kap.	  8).	  Varje	  kapitel	  avslu-‐
tas	  med	  en	  sammanfattning	  av	  vad	  som	  tagits	  upp.	  Här	  summeras	  en	  viss	  typ	  av	  argu-‐
mentationslogik	  med	  utgångspunkt	  från	  vad	  som	  angetts	  som	  angelägna	  områden	  och	  
aspekter	  samt	  vad	  man	  från	  LFs	  sida	  tar	  fasta	  på	  men	  också	  varnar	  för	  och	  tar	  strid	  för	  
eller	  ställer	  sig	  emot.	  I	  sammanfattningarna	  ger	  vi	  också	  en	  del	  tolkningar	  kring	  de	  för-‐
skjutningar	  och	  mönster	  vi	  ser	  i	  materialet.	  
	  
I	  studiens	  avslutande	  kapitel	  diskuteras	  de	  mönster	  och	  de	  förskjutningar	  som	  identifie-‐
rats	  gällande	  de	  kollektiva	  bilderna	  av	  lärarprofessionen	  utifrån	  hela	  det	  empiriska	  
materialet.	  Här	  diskuteras	  hur	  olika	  förskjutningar	  samspelar	  och	  konstituerar	  diskur-‐
siva	  förskjutningar.	  Utifrån	  vad	  som	  identifierats	  som	  fem	  spänningsfält	  samt	  diskursiva	  
förskjutningar	  och	  brytpunkter	  diskuteras	  också	  frågan	  om	  vart	  lärarprofessionen	  är	  på	  
väg.	  	  
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KAPITEL  4  

Gränssättande  arbete    

 
För	  att	  fånga	  gränssättande	  arbete	  så	  som	  den	  framträder	  i	  Lärarnas	  tidning	  och	  Peda-‐
gogiska	  Magasinet	  under	  den	  aktuella	  tiden	  har	  vi	  valt	  ut	  följande	  aspekter:	  (1)	  auktori-‐
sation	  och	  legitimation,	  (2)	  etik	  och	  normsystem,	  (3)	  inre	  gränsdragning	  och	  (4)	  yttre	  
gränsarbete.	  Med	  inre	  gränsdragning	  avser	  vi	  hur	  de	  professionella	  positionerar	  sig	  till	  
varandra	  medan	  yttre	  gränsarbete	  handlar	  om	  hur	  lärarkåren	  relaterar	  sig	  till	  andra	  
professioner	  och	  deras	  relation	  till	  politiker.	  	  
	  

Auktorisation  och  legitimation    

 
Frågan	  om	  auktorisation	  och	  legitimation	  handlar	  under	  1990-‐talet	  om	  att	  få	  definiera	  
vad	  som	  är	  lärares	  yrkesområde	  och	  vem	  som	  ska	  få	  vara	  lärare.	  I	  början	  av	  perioden	  
argumenterar	  LF	  för	  att	  lärarlegitimation	  ska	  ligga	  hos	  lärarorganisationerna	  och	  de	  
som	  har	  rätt	  utbildning	  och	  rätt	  fackkunskaper.	  För	  att	  stärka	  den	  professionella	  statu-‐
sen	  ska	  inte	  rektorer	  eller	  en	  statlig	  nämnd	  besluta	  om	  lärares	  lämplighet.	  Ytterligare	  
kontroller	  eller	  godkännanden	  efter	  genomgången	  lärarutbildning	  anses	  inte	  nödvän-‐
digt.	  Lokala	  legitimationsnämnder	  och	  införande	  av	  provår	  uppfattas	  som	  ett	  hot	  mot	  
lärarutbildningens	  legitimitet	  med	  risk	  för	  byråkratisering.	  LF	  kräver	  hög	  kvalitet	  och	  
höga	  krav	  på	  såväl	  lärarnas	  grundutbildning	  som	  deras	  fortbildning.	  LF	  efterlyser	  en	  
diskussion	  om	  vad	  som	  är	  väsentliga	  kunskaper	  för	  lärare	  och	  hur	  lärarutbildningarna	  
ska	  kunna	  ge	  dessa	  kunskaper.31	  	  
	  
Professor	  Thomas	  Kroksmark	  menar	  att	  läraryrket	  är	  i	  kris,	  eftersom	  lärarutbildningen	  
inte	  tillräckligt	  fokuserar	  på	  vad	  som	  är	  lärares	  yrkesskicklighet	  (LT	  1991/1;	  PM	  
1998/2).	  	  

Roten	  till	  lärarnas	  som	  skolans	  problem	  ligger	  i	  att	  lärarutbildningen	  inte	  har	  någon	  tydlig	  yrkesprofil	  (PM	  
1998/2).	  

Införandet	  av	  lärarlegitimation	  bedöms	  skärpa	  kraven	  och	  höja	  kvaliteten	  på	  lärarut-‐
bildningarna.	  Diskussionen	  om	  legitimation	  är	  ett	  försvar	  för	  en	  utbildning	  som	  staten	  
mer	  än	  lärarorganisationerna	  har	  makten	  över.	  	  
 
Diskussionen	  om	  lärares	  lämplighet	  relateras	  till	  att	  lärare	  förbinder	  sig	  att	  arbeta	  uti-‐
från	  en	  yrkesetik.32	  LF	  ändrar	  nu	  uppfattning	  i	  legitimationsfrågan,	  troligen	  mot	  bak-‐
grund	  av	  svårigheten	  att	  avsätta	  olämpliga	  lärare.	  Uppfattningar	  framförs	  att	  olämpliga	  
lärare	  ska	  kunna	  identifieras	  och	  avrådas	  i	  utbildningen.	  Krav	  framförs	  på	  rektorer	  och	  
kommuner	  att	  bättre	  tillvarata	  lärares	  kompetens	  och	  att	  sörja	  för	  lärares	  socialisering	  
in	  i	  yrket	  (LT	  1993/4;	  1996/13).	  Under	  00-‐talet	  handlar	  legitimationsfrågan	  främst	  om	  

                                                 
31 Jfr LT	  1991/4;	  1994/14;	  1994/24;	  1998/3;	  1998/18).	   
32	  Lärarförbundet	  beslutar	  2001	  om	  yrkesetiska	  riktlinjer.	  



 45 

statens	  kontroll	  över	  behörighetsreglerna	  i	  skollagen.33	  I	  det	  sammanhanget	  lyfter	  LF	  
fram	  att	  betygssättning	  bör	  förbehållas	  de	  utbildade	  lärarna	  (LT	  1998/1;	  2004/8;	  
2005/21).	  	  
 
Auktorisation	  och	  legitimation	  för	  lärare	  fyller	  enligt	  LF	  funktionen	  av	  att	  ge	  skolan	  en	  
mer	  framskjuten	  plats	  i	  samhällsdebatten,	  att	  skapa	  likvärdighet,	  bättre	  resultat	  och	  att	  
göra	  läraryrket	  mer	  attraktivt.	  Det	  sker	  en	  förskjutning	  från	  krav	  på	  förtydliganden	  i	  
skollagen	  och	  att	  reglerna	  följs	  av	  kommunerna	  till	  krav	  på	  en	  statlig	  utredning	  om	  auk-‐
torisation	  för	  lärare	  (LT	  2002/17). 
 

Det	  har	  blivit	  alltmer	  uppenbart	  att	  skollagens	  behörighetsregler	  inte	  räcker	  för	  att	  garantera	  likvärdigheten	  
och	  kvaliteten	  i	  undervisningen	  /…/	  Hur	  ska	  resultaten	  i	  skolan	  kunna	  förbättras	  om	  det	  inte	  görs	  någon	  åt-‐
skillnad	  mellan	  vad	  utbildade	  och	  outbildade	  får	  utföra	  för	  arbete	  (LT	  2006/3)?	  

 
Antalet	  obehöriga	  lärare	  bidrar	  till	  krav	  på	  att	  särskilt	  kvalificerade	  arbetsuppgifter	  ska	  
förbehållas	  de	  i	  framtiden	  auktoriserade	  lärarna.	  Huvudargumenten	  är	  att	  betygsätt-‐
ning,	  som	  en	  särskilt	  tydlig	  myndighetsutövning,	  ska	  kvalitetssäkras	  och	  vara	  rättssä-‐
ker.34	  Begreppet	  kvalitetssäkring	  relateras	  nu	  inte	  bara	  till	  vissa	  läraruppgifter	  utan	  allt	  
mer	  tydligt	  till	  alla	  lärares	  ansvar	  för	  skolans	  nödvändiga	  utveckling.	  	  
	  

En	  auktorisation	  kan	  också	  utformas	  så	  att	  den	  främjar	  en	  nödvändig	  utveckling	  av	  skolans	  arbetsorganisation	  
genom	  att	  auktoriserade	  lärare	  får	  särskilt	  ansvar	  för	  vissa	  uppgifter	  i	  skolan	  /…/	  I	  ett	  system	  med	  en	  auktori-‐
sation	  kan	  man	  sedan	  ge	  de	  auktoriserade	  lärarna	  ansvaret	  för	  vissa	  mer	  kvalificerade	  arbetsuppgifter	  i	  sko-‐
lan.	  En	  grundförutsättning	  är	  att	  auktorisationen	  ska	  gälla	  hela	  utbildningsväsendet	  och	  alla	  lärarkategorier	  
från	  förskolan	  och	  uppåt	  (LT	  2006/1).	  	  

	  
För	  att	  systemet	  för	  auktorisation	  ska	  få	  genomslag	  i	  hela	  utbildningsväsendet	  behövs	  
enligt	  LF	  en	  mer	  tydlig	  statlig	  medverkan.	  Auktorisation	  avser	  fylla	  funktionen	  att	  bidra	  
till	  kvalitetssäkring	  på	  sätt	  som	  stärker	  legitimiteten	  och	  förtroendet	  för	  läraryrket,	  
samtidigt	  som	  lärares	  yrkesansvar	  tonas	  ned.	  
	  

Syftet	  med	  en	  auktorisation	  är	  att	  bidra	  till	  att	  kvalitetssäkra	  yrket	  och	  öka	  förtroendet	  från	  föräldrar	  och	  
samhälle	  (LT	  2006/1).	  

 

Särskilt	  betonas	  krav	  på	  lärare	  att	  utveckla	  skolan	  och	  yrket.	  Förskjutningen	  i	  argumen-‐
tationen	  gör	  att	  lärarutbildning	  inte	  längre	  räcker	  för	  auktorisation.	  Utöver	  lärarutbild-‐
ning	  krävs	  ”mer	  kompetens	  och	  erfarenhet	  från	  lärararbete”	  (LT	  2005/22).	  Auktorisat-‐
ionen	  blir	  en	  bekräftelse	  på	  den	  kompetens	  läraren	  skaffat	  sig	  i	  yrket	  och	  formuleras	  
som	  ”ett	  naturligt	  nästa	  steg	  på	  vägen	  mot	  en	  ökad	  professionalisering”	  där	  de	  etiska	  
principerna	  anges	  som	  det	  inledande	  steget	  (LT	  2006/2;	  2006/3).	  	  
 

Lärarförbundet	  och	  LR	  har	  länge	  drivit	  frågan	  att	  vissa	  kvalificerade	  läraruppgifter	  bara	  bör	  få	  utföras	  av	  auk-‐
toriserade	  lärare,	  en	  titel	  som	  skulle	  kräva	  mer	  än	  lärarutbildning.	  Det	  skulle	  öka	  kvaliteten	  i	  utbildningen	  och	  
höja	  lärarnas	  status	  (LT	  2006/7).	  

                                                 
33	  I	  ett	  skolutvecklingsavtal	  mellan	  Lärarförbundet	  och	  kommunerna	  beslutades	  redan	  2000	  om	  nyexaminerade	  lära-‐
res	  rätt	  till	  ett	  introduktionsår	  med	  en	  utsedd	  mentor.	  LF	  är	  bl.	  a.	  kritiskt	  till	  hur	  kommunerna	  bristfälligt	  lever	  upp	  till	  
avtalet	  (PM	  2006/3). 	  
34	  Som	  ”särskilt	  kvalificerade	  uppgifter”	  anges	  vid	  sidan	  av	  betygsättning	  mentorskap,	  arbetslagsledare	  och	  handled-‐
ning	  av	  lärarstudenter	  (LT	  2006/1).	  
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Auktorisationsutredningens	  (SOU	  2008:52)	  största	  brist	  anses	  av	  LF	  vara	  det	  alltför	  
strikt	  formulerade	  behörighetskravet	  och	  det	  föreslagna	  provåret.35	  ”En	  hundraprocen-‐
tig	  överensstämmelse”	  mellan	  lärarens	  utbildning	  och	  den	  tjänstgöring	  som	  läraren	  ska	  
ha	  ses	  nu	  leda	  till	  ett	  ”organisatoriskt	  kaos”	  bestående	  av	  tidsbegränsade	  och	  delade	  
tjänster	  (LT	  2008/17).	  Vad	  som	  blir	  uppenbart	  är	  hur	  de	  fackliga	  och	  de	  professionella	  
intressena	  ställs	  mot	  varandra	  då	  LF	  framhåller	  att	  
 

Mängder	  av	  lärare	  som	  i	  dag	  är	  behöriga	  kommer	  att	  finna	  att	  de	  inte	  räknas	  som	  behöriga	  om	  förslaget	  verk-‐
ställs	  och	  de	  kan	  komma	  att	  mista	  sin	  anställning	  /…/	  En	  annan	  brist	  är	  konstruktionerna	  av	  provåret.	  Enligt	  
utredningen	  ska	  den	  enskilde	  själv	  ordna	  sin	  provårstjänst.	  Det	  innebär	  att	  alla	  som	  går	  ut	  lärarutbildningen	  
inte	  kommer	  att	  få	  ett	  provår.	  Lärarförbundets	  bestämda	  uppfattning	  är	  att	  provåret	  måste	  vara	  en	  rättighet	  
som	  garanteras	  av	  staten	  (LT	  2008/17).	  

 
Det	  framstår	  här	  mindre	  klart	  om	  alla	  lärare	  och	  lärarstudenter	  har	  anledning	  att	  se	  
auktorisation	  som	  en	  lyckad	  del	  i	  en	  strävan	  att	  professionaliseras.	  Att	  auktorisationen	  
ställer	  krav	  på	  en	  matchning	  mellan	  vad	  läraren	  undervisar	  i	  och	  lärarens	  ämneskun-‐
skaper	  blir	  svårt	  att	  ställa	  sig	  bakom.	  Att	  lärarutbildningen	  utgör	  ett	  nödvändigt	  men	  
också	  osäkert	  steg	  på	  väg	  mot	  en	  auktorisation	  framställs	  problematiskt.	  LF	  har	  i	  dessa	  
avseenden	  svårt	  att	  se	  auktorisation	  som	  professionalisering,	  vilket	  kan	  förklaras	  av	  
anspråken	  på	  en	  sammanhållen	  lärarprofession.	  Vad	  som	  håller	  samman	  professionen	  
anses	  vara	  en	  pedagogisk	  helhetssyn	  som	  sätter	  elever,	  inte	  skolämnen,	  främst.	  	  
	  
Då	  regeringens	  lägger	  fram	  sitt	  förlag	  (prop.	  2010/11:20)	  på	  att	  införa	  lärarlegitimation	  
från	  och	  med	  1	  juli	  2012	  är	  emellertid	  LF	  i	  allt	  väsentligt	  mycket	  positivt	  inställt.	  I	  Lä-‐
rarnas	  tidning	  skriver	  man	  att:	  
	  

Lärarförbundets	  ordförande	  Eva-‐Lis	  Sirén	  tycker	  att	  legitimationen	  och	  den	  skärpta	  behörigheten	  är	  bland	  det	  
bästa	  som	  gjorts	  för	  lärarkåren.	  Att	  modersmåls-‐	  och	  yrkeslärarna,	  liksom	  dagens	  fritidspedagoger,	  inte	  om-‐
fattas	  av	  legitimationskravet	  är	  dock	  ett	  stort	  minus,	  anser	  hon	  (LT	  2010/7).36	  

	  
Med	  lärarlegitimationen	  ges	  enligt	  LF	  också	  en	  kvalitetsstämpel	  på	  undervisningen	  och	  
elevernas	  rättsäkerhet	  (LT	  2010/17).	  

Lärares  status  
Auktorisations-‐	  och	  legitimationsdiskussionen	  genomsyras,	  mer	  eller	  mindre	  explicit,	  av	  
frågan	  om	  lärares	  status.	  Den	  stora	  satsning	  som	  görs	  på	  statusområdet	  under	  90-‐talet	  
är	  projektet	  Lärare	  lyfter	  Sverige.	  Mot	  bakgrund	  av	  den	  ekonomiska	  krisen	  och	  de	  ökade	  
kraven	  på	  kunskap	  i	  informationssamhället	  ska	  satsningen	  ”ge	  lärarna	  initiativet	  i	  skol-‐
debatten	  och	  höja	  deras	  kompetens	  och	  status”	  (LT	  1994/26).	  Strategin	   inbegriper	  ett	  
långsiktigt	  arbete	  för	  att	  stärka	  kvalitetsutveckling	  och	  den	  professionella	  kompetensen.	  
Projektet	   lanseras	   som	   en	   ”utsträckt	   hand	   till	   arbetsgivaren”	   vilka	   ”rimligtvis	   har	   in-‐
tresse	  av	  att	  en	  alltmer	  professionell	  lärarkår	  tar	  självständigt	  ansvar	  för	  skolans	  kvali-‐

                                                 
35	  LF	  är	  kritisk	  till	  att	  inte	  samtliga	  kategorier	  av	  lärare	  omfattas	  i	  utredningsförslaget	  och	  till	  att	  inrättandet	  av	  lek-‐
torstjänster	   föreslås	   gälla	   endast	   för	   gymnasieskolan.	   Man	   kritiserar	   att	   auktorisationen	   inte	   omfattar	   studie-‐	   och	  
yrkesvägledare,	  lärare	  i	  kultur-‐	  och	  musikskolan	  samt	  lärare	  med	  inriktning	  mot	  fritidshemmet.	  LF	  mottar	  emellertid	  
i	   allt	   väsentligt	   auktorisationsutredningens	   förslag	   som	  uttryck	   för	   att	   skolan	   nu	   har	  möjlighet	   att	   stärkas	   som	   en	  
attraktiv	  arbetsplats.	   	  Bl.	  a.	   framhålls	  de	  föreslagna	  karriärvägarna	  ge	  möjligheter	  för	  att	  utnämna	  särskilt	  kvalifice-‐
rade	  lärare	  (LT	  2007/1;	  2008/11;	  2010/7). 
36	  Den	  partipolitiska	  enigheten	  kring	  legitimationsfrågan	  är	  stor.	  Socialdemokraternas	  utbildningspolitiske	  talesper-‐
son	  Mikael	  Damberg	  vill	  emellertid	  att	  frågan	  om	  legitimation	  för	  fritidspedagoger	  utreds	  (LT	  2010/16).	  	  
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tet	  och	  utveckling”.	  Argumentationslinjen	  är	  att	  Sverige	  för	  sin	  konkurrensförmåga	  be-‐
höver	  ett	  ”kunskapslyft”	  och	  då	  behövs	  en	  ”personalpolitik”	  som	  ”ger	  lärarkåren	  ett	  er-‐
kännande”	   och	   ”som	   garanterar	   den	   framtida	   rekryteringen	   till	   läraryrket”	   (LT	  
1994/26).	  

 

Den	  centrala	  tanken	  bakom	  projektet	  [Lärarna	  lyfter	  Sverige]	  är	  att	  Sverige	  måste	  satsa	  på	  utbildning	  och	  
kompetensutveckling	  på	  alla	  nivåer	  i	  samhället.	  Detta	  är	  nödvändigt	  inte	  bara	  för	  att	  tillfälligt	  ta	  landet	  ur	  den	  
rådande	  konjunktursvackan,	  utan	  även	  långsiktigt	  för	  att	  stärka	  och	  vidmakthålla	  vår	  internationella	  konkur-‐
renskraft	  (LT	  1995/14)	  

 
Statusen	  för	  pedagoger	  anses	  inte	  tillräckligt	  hög	  i	  Sverige.	  ”I	  många	  andra	  länder	  värde-‐
ras	  pedagogiskt	  arbete	  högre.	  Därför	  är	  de	  på	  väg	  att	  överflygla	  oss	  när	  det	  gäller	  kun-‐
skapsutveckling.	  Det	  är	  ett	  förhållande	  som	  Sverige	  inte	  har	  råd	  med”	  (LT	  1995/30).	  
 

Ett	  samhälle	  som	  -‐	  likt	  vårt	  -‐	  avsiktligt	  försöker	  sänka	  lärarnas	  status	  är	  ett	  samhälle	  utan	  tro	  på	  sin	  egen	  fram-‐
tid.	  Lärarna	  måste	  återfå	  den	  starka	  roll	  som	  de	  gamla	  folkskollärarna	  hade	  när	  det	  gällde	  att	  införa	  folkskolan,	  
"en	  skola	  för	  alla",	  för	  att	  höja	  hela	  folkets	  kunskapsnivå	  (PM	  1998/1).	  

 
Men	  statusen	  kommer	   inte	  att	  höjas	  utan	  ansträngningar	   från	   lärarna	  själva.	  De	  måste	  
bidra	  till	  att	  utveckla	  sin	  kunskapsbas	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  den	  inbegriper	  samhällsför-‐
ändringar.  
 

Lärarna	  måste	  utveckla	  en	  egen	  adekvat	  kunskapsbas	  om	  de	  ska	  vinna	  erkännande.	  Det	  måste	  utveckla	  ett	  
kunskapssystem	  för	  skolproblematik	  i	  hela	  dess	  vidd,	  ett	  kunskapssystem	  som	  bidrar	  till	  kårens	  förmåga	  att	  
anpassa	  sig	  till	  omgivningens	  förändringar	  /…/och	  som	  fokuserar	  på	  avvikelserna,	  som	  undviker	  rutinisering	  
och	  teknologiutveckling,	  men	  som	  utvecklar	  förståelse	  och	  analys	  och	  som	  avskiljer	  yrkesrepresentanter	  med	  
bristande	  kompetens	  från	  kåren	  (PM	  1999/2).	  

 
Diskussionen	  om	  lärares	  status	  är	  begränsad	  efter	  det	  att	  LF	  lanserat	  sin	  stora	  satsning	  
Lärare	   lyfter	   Sverige.	   Någon	   uppföljning	   eller	   utvärdering	   av	   projektet	   finns	   inte	   i	   det	  
material	   som	   vi	   analyserat.	   Torsten	   Madséns	   internationella	   forskningsöversikt	   från	  
2002	  kan	  tolkas	  i	  ljuset	  av	  lärares	  status.  
 

Den	  dominerande	  föreställningen	  att	  elever	  själva	  ska	  söka	  sin	  kunskap	  går	  stick	  i	  stäv	  mot	  vad	  modern	  forsk-‐
ning	  om	  lärande	  understryker	  som	  viktigt.	  En	  aktiv	  och	  lyhörd	  lärare	  är	  avgörande	  för	  elevernas	  lärande	  /…/	  
Visst	  behövs	  en	  radikal	  förnyelse	  av	  skolans	  inre	  arbete.	  Men	  nu	  är	  det	  hög	  tid	  att	  de	  professionella,	  med	  stöd	  i	  
den	  existerande	  forskningsbasen,	  återerövrar	  tolkningsföreträdet	  när	  det	  gäller	  vad	  som	  karakteriserar	  goda	  
lärandemiljöer!	  Låt	  oss	  i	  framtiden	  inte	  falla	  för	  enfaldiga	  slagord	  av	  typen	  "eleverna	  ska	  söka	  sin	  kunskap	  
själva”	  (PM	  2002/3).	  

 
Det	  är	  först	  2009	  som	  diskussionen	  om	  lärares	  status	  återkommer	  och	  då	  med	  ett	  dys-‐
tert	  konstaterande.	  
 

Läraryrkets	  status	  och	  attraktionskraft	  har	  stadigt	  försämrats	  och	  befinner	  sig	  numera	  i	  fritt	  fall.	  Enligt	  en	  
SCB-‐undersökning	  från	  i	  våras	  har	  lärare	  Sveriges	  sämsta	  psykosociala	  arbetsmiljö.	  Allt	  färre	  ungdomar	  ser	  lä-‐
raryrket	  som	  ett	  lockande	  alternativ	  inför	  valet	  av	  yrke.	  Och	  i	  Dagens	  Nyheter	  kunde	  man	  i	  en	  signerad	  ledare	  
den	  26	  mars	  i	  år	  läsa	  följande	  föga	  uppmuntrande	  mening:	  Sverige	  konkurrerar	  i	  dag	  med	  Moldavien	  om	  att	  ha	  
Europas	  lägsta	  lärarlöner,	  vilket	  kan	  kontrasteras	  mot	  att	  en	  adjunkt	  på	  60-‐talet	  hade	  lön	  i	  paritet	  med	  en	  riks-‐
dagsledamot	  (PM	  2009/4).	  
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Lärarförbundet	  framhåller	  att	  de	  låga	  lärarlönerna	  visar	  att	  samhället	  inte	  värderar	  ut-‐
bildningslängd,	  arbetsinsats	  och	  ansvar	  på	  ett	  likvärdigt	  sätt	  mellan	  mans-‐	  och	  kvinno-‐
dominerade	  yrken.	  Lärares	  låga	  status	  förklaras	  av	  att	  ”kvinnor	  är	  i	  majoritet	  bland	  lä-‐
rare”	  (LT	  2009/5).	  Ska	  Sverige	  fortsatt	  kunna	  hävda	  sig	  som	  kunskapsnation	  måste	  
också	  ”de	  främsta	  talangerna	  vilja	  bli	  lärare”	  och	  då	  är	  lönen	  en	  helt	  avgörande	  faktor	  
(LT	  2009/19;	  jfr	  2010/8;	  2010/16).	  	  
	  

Det	  viktigaste	  för	  att	  göra	  yrket	  mer	  attraktivt	  är	  högre	  löner,	  mer	  kompetensutveckling	  och	  mer	  tid	  att	  ut-‐
veckla	  undervisningen.	  Allt	  hänger	  ihop.	  Blir	  villkoren	  bättre	  söker	  sig	  de	  bäst	  lämpade	  till	  lärarutbildningen.	  
Det	  höjer	  kvaliteten	  i	  skolan	  och	  får	  statusen	  att	  öka	  (LT	  2010/17).	  	  
	  

Etik  och  normsystem  

 
Fackliga	  professionaliseringssträvanden,	  där	  lärare	  i	  första	  hand	  anses	  agera	  utifrån	  den	  
egna	  gruppens	  intressen,	  kontrasteras	  mot	  att	  lärare	  alltid	  ska	  handla	  med	  barnens	  och	  
elevernas	  bästa	  för	  ögonen.	  Lärares	  fostrande,	  omvårdade	  och	  sociala	  engagemang	  ställs	  
därmed	  mot	  lärares	  behov	  av	  att	  stärka	  sin	  status.	  Lärares	  etiska	  handlande	  kan	  också	  
framhållas	  som	  en	  förutsättning	  för	  att	  hålla	  samman	  samhället	  i	  stort	  (PM	  1997/1).	  
Lärares	  etiska	  handlingsorientering	  formuleras	  som	  ”en	  av	  de	  viktigaste	  förutsättning-‐
arna	  för	  ett	  demokratiskt	  samhälle”	  (LT	  1996/18).	  I	  det	  avseendet	  har	  lärare	  en	  särskild	  
samhällsuppgift	  som	  skiljer	  dem	  från	  andra	  professioner.	  Filosofen	  Roger	  Fjällström	  
skriver	  

Det	  finns	  inget	  annat	  samhällsområde	  än	  skolan,	  ingen	  annan	  yrkesgrupp	  än	  lärarna	  och	  skolledarna	  som	  är	  
ålagda	  att	  hantera	  alla	  konflikter	  i	  tiden	  och	  att	  förverkliga	  högt	  ställda	  moraliska	  mål	  hos	  sina	  'klienter',	  och	  
det	  under	  förutsättningar	  som	  är	  synnerligen	  problematiska,	  med	  tvång	  och	  inbyggd	  ojämlikhet	  (PM	  1997/3).	  

I	  en	  tid	  av	  stora	  neddragningar	  blir	  det	  problematiskt	  för	  lärare	  att	  främja	  varje	  individs	  
optimala	  utveckling.	  Det	  gör	  att	  kritik	  riktas	  mot	  snäva	  kommunala	  budgetramar	  och	  
deras	  styrande	  effekt.	  Självbilden	  som	  förmedlas	  handlar	  i	  flera	  fall	  om	  altruistiska	  lä-‐
rare,	  som	  trots	  knappa	  resurser,	  handlar	  på	  grundval	  av	  etiska	  övertygelser	  (LT	  
1990/13-‐14;	  1991/9;	  1994/20).	  I	  argumentationen	  sker	  vad	  som	  kan	  tolkas	  som	  en	  
sammanblandning	  av	  vad	  som	  är	  rätt	  etik	  och	  normsystem	  för	  lärarprofessionen	  och	  
vad	  som	  är	  rätt	  skolpolitik.	  Mindre	  tydligt	  framställs	  skolan	  som	  en	  återspegling	  av	  
samhället.  
 
Uppfattningen	  är	  att	  den	  allt	  tydligare	  mål-‐	  och	  resultatstyrning,	  som	  tar	  form	  under	  
1990-‐talet,	  på	  olika	  sätt	  utmanar	  professionens	  etik	  och	  normsystem.	  Mot	  den	  bakgrun-‐
den	  växer	  argumentationen	  för	  en	  yrkesetisk	  plattform	  sig	  allt	  starkare.	  Professor	  Gun-‐
nel	  Colnerud,	  som	  välkomnar	  diskussionen,	  tror	  att	  etiska	  riktlinjer	  kan	  stärka	  profess-‐
ionen.	  Men	  hon	  tar	  samtidigt	  ett	  starkt	  barn-‐	  och	  elevperspektiv	  i	  sin	  argumentation	  för	  
en	  etisk	  plattform.	  Lärare	  ska	  både	  bedöma	  och	  fostra	  eleverna	  till	  goda	  samhällsmed-‐
borgare.	  	  
 

Om	  uppdragsgivare,	  stat	  eller	  kommun,	  påtar	  sig	  kontrollfunktionen	  är	  det	  ett	  tecken	  på	  att	  professionen	  inte	  
fullgjort	  sitt	  eget	  gemensamma	  gränssättande	  ansvar	  (PM	  1998/1).	  

 
I	  det	  att	  regler	  formuleras	  följer	  genast	  frågan	  vad	  som	  händer	  med	  dem	  som	  inte	  upp-‐
fyller	  kraven.	  Samtidigt	  som	  etiska	  regler	  ska	  skapa	  förtroende	  för	  lärares	  omdöme	  ska	  
de	  kunna	  urskilja	  dem	  som	  är	  olämpliga	  som	  lärare.	  
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Hittills	  har	  det	  inte	  funnits	  några	  yrkesetiska	  regler	  eller	  riktlinjer	  utan	  lärare	  har	  i	  svåra	  situationer	  fått	  lita	  
till	  det	  egna	  omdömet.	  Ett	  gott	  omdöme	  räcker	  långt	  men	  ibland	  räcker	  det	  tydligen	  inte	  till.	  Då	  och	  då	  dyker	  
det	  upp	  fall	  där	  lärare	  har	  agerat	  på	  ett	  oetiskt,	  omdömeslöst	  och	  ibland	  till	  och	  med	  på	  ett	  brottsligt	  sätt	  i	  yr-‐
ket.	  Det	  finns	  uppenbarligen	  personer	  som	  inte	  är	  lämpade	  att	  vara	  lärare	  (LT	  1998/18).	  

 
I	  projektet	  Lärarna	  lyfter	  Sverige	  (LT	  1995/10;	  1995/29),	  som	  nämnts	  ovan,	  vill	  LF	  visa	  
att	  man	  har	  en	  strategi	  för	  hur	  lärare	  kan	  vara	  initiativtagare	  till	  skolutveckling	  och	  där	  
lärares	  yrkesetiska	  frågor	  utgör	  grunden.	  LF	  signalerar	  att	  man	  ”lägger	  ökad	  vikt	  vid	  de	  
pedagogiska	  yrkesfrågorna”	  och	  att	  den	  ”utmaning	  som	  lärarna	  måste	  anta”	  innebär	  ett	  
ökat	  enskilt	  ansvarstagande	  för	  skolutveckling.	  Strategin	  ”kan	  innebära	  att	  kortsiktig	  
facklig	  intressebevakning	  kan	  få	  stå	  tillbaka	  för	  det	  som	  långsiktigt	  stärker	  lärarnas	  pro-‐
fessionella	  status”	  (LT	  1994/26).	  Lärares	  ansvar	  och	  yrkesetik	  inordnas	  här	  argumenta-‐
tivt	  i	  ansträngningarna	  att	  kvalitetssäkra	  verksamheten	  som	  en	  väsentlig	  grund	  för	  att	  
ytterligare	  professionalisera	  läraryrket.	  
 

Utvecklingen	  inom	  läraryrket	  går	  mot	  en	  högre	  grad	  av	  professionalism	  och	  mot	  att	  lärarna	  tar	  ett	  allt	  större	  
ansvar	  för	  att	  utveckla	  och	  säkra	  kvaliteten	  på	  arbetet.	  I	  den	  utvecklingen	  ingår	  att	  lärarna	  reflekterar	  kring	  
yrkesetiska	  frågor	  för	  att	  medvetet	  kunna	  handla	  på	  ett	  professionellt	  sätt.	  Till	  stöd	  för	  det	  arbetet	  behövs	  yr-‐
kesetiska	  grundståndpunkter	  (LT	  1998/2).	  

 
Efter	  90-‐talets	  diskussion	  om	  ett	  yrkesetiskt	  dokument	  tar	  medlemmarna	  i	  de	  båda	  lä-‐
rarorganisationerna	  (Lärarförbundet	  och	  Lärarnas	  riksförbund)	  2001	  beslut	  om	  yrkese-‐
tiska	  principer.	  	  Beslutet	  anges	  som	  ett	  historiskt	  beslut	  vilket	  ”markerar	  att	  lärare	  går	  
från	  ett	  uppdragsansvar	  till	  ett	  självständigt	  yrkesansvar.”	  (LT	  2001/12).	  I	  en	  gemensam	  
satsning	  mellan	  stat,	  kommuner	  och	  lärarfacken	  handlar	  det	  om	  att	  skapa	  en	  arbetsor-‐
ganisation	  och	  samarbetsformer	  som	  stödjer	  skolors	  och	  lärares	  utvecklings-‐	  och	  kvali-‐
tetsarbete.	  De	  yrkesetiska	  principerna	  i	  termer	  av	  förhållningssätt	  ska	  vara	  ”en	  kvali-‐
tetsgaranti	  för	  att	  lärare	  har	  vissa	  värderingar”	  och	  att	  läraren	  har	  ”god	  kvalitet”	  i	  sitt	  
arbete.	  (LT	  2003/16).	  Det	  handlar	  då	  både	  om	  enskilda	  lärares	  civilkurage	  och	  person-‐
liga	  yrkesansvar	  men	  också	  om	  lärarprofessionens	  förmåga	  till	  självsanering.	  Det	  vi	  ser	  
är	  att	  det	  nu	  skett	  en	  förskjutning	  i	  diskussionen	  vad	  gäller	  lärares	  yrkesetik	  från	  att	  
ursprungligen	  ha	  handlat	  om	  att	  stärka	  professionen	  till	  att	  säkra	  skolans	  kvalitet	  och	  
legitimitet.	  När	  väl	  de	  etiska	  principerna	  är	  beslutade	  svalnar	  diskussionen	  om	  yrkeseti-‐
ken.	  Frågor	  som	  senare	  ges	  publicitet	  gäller	  i	  vad	  mån	  lärare	  verkligen	  tar	  de	  yrkese-‐
tiska	  riktlinjerna	  på	  allvar	  (LT	  2004/20),	  om	  lärare	  lyfter	  fram	  kontroversiella	  frågor	  
och	  värdekonflikter	  till	  diskussion	  i	  skolan	  och	  hur	  yrkesetiken	  kan	  utjämna	  maktrelat-‐
ion	  mellan	  lärare	  och	  elever	  (PM	  2006/1).	  	  
	  
I	  samband	  med	  ny	  skollag	  (prop.	  2009/10:165)	  och	  förslaget	  om	  legitimation	  (SOU	  
2008:52)	  argumenterar	  också	  LF	  för	  att	  lärare	  ska	  få	  en	  förstärkt	  rättighet	  och	  skyldig-‐
het	  att	  anmälan	  allvarliga	  missförhållanden	  i	  skolan.	  En	  sådan	  utökad	  rättig-‐
het/skyldighet	  ses	  stärka	  elevers	  rätt	  att	  nå	  kunskapsmålen.	  LF	  argumenterar	  också	  för	  
att	  lärare	  måste	  ges	  ”en	  tydlig	  rätt	  att	  kräva	  åtgärder	  för	  att	  eleven	  ska	  klara	  målen”	  (LT	  
2009/15).	  
	  

Lex	  Sarah	  skulle	  innebära	  att	  lärare	  som	  ser	  att	  en	  elev	  har	  problem	  att	  nå	  målen	  är	  skyldig	  att	  anmäla	  brist	  på	  
åtgärder	  till	  rektor	  eller	  ansvarig	  politisk	  nämnd	  för	  att	  få	  till	  ett	  beslut	  om	  ett	  åtgärdsprogram.	  Lex	  Maria	  gör	  
huvudmannen	  skyldig	  att	  anmäla	  sig	  själv	  till	  Skolinspektionen	  om	  något	  allvarligt	  inträffar	  på	  skolan	  som	  
kräver	  en	  grundlig	  utredning/…/Se	  gärna	  Lex	  Sarah	  och	  Lex	  Maria	  som	  en	  kvalitetssäkring	  (LT	  2009/15).	  
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Bilden	  av	  vad	  som	  utgör	  utmaning	  och	  drivkraft	  handlar	  nu	  mer	  tydligt	  om	  ”lärarnas	  
ständiga	  utmaning	  att	  ge	  varje	  elev	  förutsättningar	  att	  nå	  kunskapsmålen”	  och	  därmed	  
om	  lärares	  rätt	  att	  få	  som	  det	  uttrycks	  ”uppleva	  tillfredställelsen	  att	  se	  sina	  elever	  nå	  
målen”	  (LT	  2009/16).	  	  
	  
När	  Tomas	  Englund	  aktualiserar	  frågan	  om	  yrkesetik	  i	  relation	  till	  lärares	  professional-‐
isering	  2009	  riktar	  han	  kritik	  mot	  rutiniseringen	  av	  skolans	  värdefrågor.	  Den	  väg	  till	  
framgång	  i	  yrkesetiska	  frågor	  som	  pekades	  ut	  på	  90-‐talet	  var	  kommunikation	  och	  reflek-‐
terande	  samtal	  kollegor	  emellan.	  Han	  menar	  att	  Skolverkets	  inspektioner	  har	  förpassat	  
lärare	  in	  i	  en	  dokumentationskultur	  som	  kännetecknas	  av	  förenklade	  manualer	  istället	  
för	  reflekterande	  kommunikation.	  Han	  ställer	  frågan	  ”Vad	  innebär	  det	  för	  lärares	  pro-‐
fessionalism	  om	  manualstyrda	  aktiviteter	  ersätter	  samtal	  och	  samspel?”	  (PM	  2009/4).	  
Mot	  bakgrund	  av	  att	  antidemokratiska	  och	  främlingsfientliga	  strömningar	  vinner	  ökat	  
stöd	  i	  samhället	  efterlyser	  också	  Leif	  Mathiasson,	  chefredaktör	  på	  Pedagogiska	  magasi-‐
net,	  en	  diskussion	  och	  ett	  aktivt	  värdegrundsarbete	  på	  förskolor	  och	  skolor	  som	  tar	  av-‐
stamp	  i	  läroplanens	  humanistiska	  människosyn.	  (PM	  2010/1).	  Liknande	  resonemang	  
förs	  av	  Lärarförbundets	  ordförande	  som	  menar	  att	  en	  lärare	  får	  tycka	  vad	  hon	  eller	  han	  
vill.	  Det	  är	  hur	  en	  lärare	  agerar	  och	  uttrycker	  sig	  som	  	  	  

	  
…avgör	  vad	  som	  är	  förenligt	  med	  våra	  grundläggande	  demokratiska	  värderingar	  och	  med	  att	  vara	  medlem	  i	  
Lärarförbundet.	  Är	  det	  på	  något	  sätt	  oklart	  kommer	  förbundet	  att	  pröva	  medlemskapet.	  Lärarförbundets	  
grundläggande	  värderingar	  stämmer	  inte	  med	  dem	  som	  bärs	  av	  ledande	  företrädare	  för	  Sverigedemokraterna	  
eller	  andra	  partier	  och	  organisationer	  med	  liknande	  värderingar.	  Det	  ska	  vara	  tydligt	  i	  alla	  lägen	  (LT	  
2010/15).	  

	  

Inre  gränsarbete  

 
Det	  inre	  gränsarbetet	  karaktäriseras	  av	  olika	  positioneringar.	  Dessa	  kretsar	  kring	  
aspekter	  av	  karriärmöjligheter,	  vad	  som	  är	  kollektiva	  och	  individuella	  angelägenheter	  i	  
lärares	  arbete	  och	  om	  lärares	  kunskaper	  gör	  dem	  till	  generalister	  eller	  specialister.	  
Gränsarbetet	  gäller	  också	  hur	  vissa	  arbetsuppgifter	  ska	  förbehållas	  behöriga	  lärare.	  Be-‐
tyg	  och	  bedömning	  blir	  en	  central	  fråga	  i	  gränsdragningen	  mellan	  behörig	  och	  obehö-‐
riga.	  Vi	  väljer	  här	  att	  följa	  två	  spår	  som	  båda	  har	  relevans	  för	  relationen	  mellan	  profess-‐
ionaliseringssträvanden	  och	  dokumentstyrning.	  Det	  första	  gäller	  gränsdragningen	  mel-‐
lan	  generalister	  och	  specialister,	  det	  andra	  mellan	  behöriga	  och	  obehöriga	  lärare.	  	  	  
	  

Läraren  som  generalist  eller  specialist  
Som	  en	  grund	  för	  professionalisering	  diskuteras	  sällan	  behovet	  av	  en	  differentiering	  
inom	  lärarprofessionen.	  Att	  det	  förhåller	  sig	  på	  det	  sättet	  hänger	  bl.	  a.	  samman	  med	  vad	  
som	  framhålls	  som	  en	  traditionell	  skillnad	  i	  pedagogisk	  grundsyn	  mellan	  lärarnas	  fack-‐
förbund.	  ”Mot	  Lärarförbundets	  helhetssyn	  och	  elevcentrering	  står	  LRs	  förankring	  i	  den	  
akademiska	  ämnesuppdelningen”	  (LT	  1993/23).	  Nämnda	  åtskillnad	  relateras	  till	  reso-‐
nemang	  om	  vad	  som	  utgör	  professionalismens	  fallgropar	  i	  termer	  av	  specialisering,	  teo-‐
retisering	  och	  maskulinisering	  (LT	  1991/9).	  	  
 

Vad	  är	  då	  lärarprofessionalism?	  Knappast	  består	  den	  i	  lärarens	  ämneskunskaper	  -‐	  det	  kommer	  alltid	  att	  finnas	  
experter	  som	  har	  större	  kunskaper	  i	  ämnet	  än	  vad	  läraren	  har.	  Nej,	  lärarens	  professionalism	  ligger	  i	  förmågan	  
att	  anpassa	  sina	  ämneskunskaper	  till	  den	  målgrupp	  som	  läraren	  vänder	  sig	  till	  och	  i	  förmågan	  att	  samarbeta	  
med	  sina	  kolleger	  (PM	  1996/4).	  
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LF	  uppfattar	  att	  vissa	  skolreformer	  under	  90-‐talet	  har	  ambitionen	  att	  splittra	  lärarkå-‐
ren.	  Nämnas	  kan	  Skolkommitténs	  slutbetänkande	  Skolfrågor	  -‐	  Skola	  i	  en	  ny	  tid	  (SOU	  
1997:121)	  som	  bl.	  a.	  handlar	  om	  att	  avskaffa	  grundskolans	  centrala	  timplan.	  Betänkan-‐
det	  uppfattas	  å	  ena	  sidan	  som	  ett	  bevis	  på	  ökat	  förtroende	  för	  lärares	  kompetens	  och	  å	  
andra	  sidan	  som	  en	  risk	  för	  att	  vissa	  lärare	  kommer	  att	  känna	  att	  deras	  ämne	  diskrimi-‐
neras	  (LT	  1997/17).	  
	  	  
Lärarutbildningens	  utformning	  uppfattas	  som	  en	  väsentlig	  del	  i	  strävandet	  efter	  en	  en-‐
hetlig	  lärarkår.	  Lärarutbildningsreformen	  1988	  uppfattas	  syfta	  till	  att	  fördjupa	  lärares	  
ämneskunskaper	  och	  därmed	  splittra	  lärarprofessionen.	  ”Kanske	  är	  tanken	  att	  dessa	  två	  
lärarkategorier,	  grundskollärarna	  och	  ämneslärarna,	  ska	  konkurrera	  med	  varandra	  på	  
skolans	  arbetsmarknad”	  (LT	  1991/27).37	  Lärarförbundet	  kräver	  i	  sitt	  utbildningspoli-‐
tiska	  program	  en	  enhetlig	  skollagstiftning	  för	  förskola,	  fritidshem	  och	  skola	  och	  vill	  inte	  
särskilja	  olika	  gruppers	  intressen.	  ”Lärarutbildningen	  är	  ju	  något	  som	  inte	  bara	  berör	  
dem	  som	  just	  befinner	  sig	  under	  utbildning,	  utan	  i	  hög	  grad	  alla	  lärare	  som	  redan	  finns	  i	  
skolan”	  (PM	  1997/1).	  Genom	  att	  ta	  fasta	  på	  en	  för	  professionen	  gemensam	  ”helhetssyn”	  
uttrycks	  självbilden	  att	  ”Vi	  gör	  ingen	  som	  helst	  värdering	  att	  vissa	  grupper	  skulle	  vara	  
mer	  värda	  än	  andra”	  (LT	  1992/32).	  LF	  efterfrågar	  en	  sammanhållen	  grundskollärarut-‐
bildning	  utan	  kategoriuppdelning	  av	  lärarkåren	  och	  med	  gemensam	  facklig	  hemvist.	  	  
	  
Några	  år	  senare	  är	  emellertid	  den	  förmedlade	  bilden	  av	  grundskollärarutbildningen	  att	  
LF	  har	  ”drivit	  fram	  denna	  lärarutbildning”.	  LF	  framhåller	  att	  utbildningens	  syfte	  är	  att	  se	  
till	  helhet,	  gemensam	  lärarkår	  och	  gemensam	  pedagogik	  i	  en	  grundskola	  där	  stadieupp-‐
delningarna	  är	  avskaffade	  enligt	  läroplanen	  (LT	  1994/18).	  	  
	  
I	  en	  intervju	  med	  Ference	  Marton	  och	  Ingrid	  Carlgren	  1997	  diskuterar	  de	  lärarens	  för-‐
måga	  att	  lära	  andra	  lära.	  	  
 

Vi	  tror	  att	  livet	  i	  skolan	  mer	  och	  mer	  kommer	  att	  struktureras	  i	  termer	  av	  den	  här	  typen	  av	  förmågor	  i	  stället	  
för	  att	  vara	  låst	  av	  indelning	  i	  årskurser,	  klasser,	  ämnen,	  lektioner,	  och	  så	  vidare.	  Och	  lärarnas	  arbete	  kommer	  
mer	  och	  mer	  att	  fokuseras	  på	  det	  lärande	  varigenom	  dessa	  förmågor	  växer	  fram	  (PM	  1997/1).	  

Marton	  och	  Carlgren	  återkommer	  frekvent	  i	  Pedagogiska	  Magasinet	  om	  det	  de	  benäm-‐
ner	  lärares	  professionella	  objekt.	  De	  håller	  fast	  vid	  generalistperspektiv	  genom	  att	  
hävda	  att	  det	  handlar	  om	  att	  lära	  andra	  lära.	  ”Lärarnas	  professionella	  objekt	  består	  av	  de	  
olika	  förmågor	  och	  förhållningssätt	  som	  de	  förväntas	  bidra	  till	  att	  utveckla	  hos	  eleverna”	  
(PM	  2000/2). När	  Carlgren	  svarar	  på	  en	  debattartikel	  2008	  kan	  vi	  skönja	  en	  förskjut-‐
ning	  från	  ett	  generalistperspektiv	  till	  ett	  specialistperspektiv.	  
 

Om	  man,	  som	  ofta	  görs,	  reducerar	  denna	  kärnkompetens	  [ämneskunskapen]	  i	  lärarprofessionaliteten	  till	  en	  
teknisk	  eller	  instrumentell	  fråga	  och	  i	  stället	  för	  fram	  kunskaper	  om	  ledarskap,	  psykobiologiska	  aspekter	  etce-‐
tera	  som	  den	  centrala	  kunskapen	  kommer	  vi	  att	  få	  en	  situation	  där	  lärare	  leder	  en	  massa	  processer	  utan	  att	  
åstadkomma	  lärande	  (PM	  2008/3).	  

 
Då	  man	  på	  ledarsidan	  i	  LT	  diskuterar	  vad	  som	  utmärker	  framgångsrika	  lärare	  framhålls	  
också	  att	  ”Bra	  lärare	  sätter	  kunskap	  i	  första	  rummet.	  De	  betonar	  vad	  eleverna	  ska	  lära	  
                                                 
37	  Grundskollärarutbildningen	  har	  sin	  grund	  i	  den	  s.	  k.	  LUT	  74	  och	  innebär	  en	  utbildning	  av	  lärare	  mot	  årskurserna	  	  
1–7	  och	  4	  –	  9.	  Mot	  de	  lägre	  årskurserna	  kunde	  lärare	  utbildas	  inom	  svenska/samhällsorienterade	  ämnen	  respektive	  
matematik/naturorienterade	  ämnen.	  För	  de	  senare	  årskurserna	  gjordes	  därutöver	  en	  egen	  inriktning	  för	  svenska	  och	  
moderna	  språk.	  Jfr	  SOU	  1978:86;	  prop.	  1984/85:122.	  	  	  	  
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sig	  och	  att	  alla	  kan	  lära	  sig”	  (LT	  2007/16).	  LF	  välkomnar	  också	  det	  nya	  skollagsförslaget	  
och	  menar	  i	  sitt	  remissvar	  att	  ett	  av	  de	  viktigaste	  stegen	  som	  tas	  är	  ett	  ökat	  fokus	  på	  ele-‐
vernas	  rätt	  till	  kunskap.	  ”Genom	  att	  införa	  rätt	  att	  överklaga	  en	  beslutad	  åtgärdsplan,	  
eller	  brist	  på	  en	  sådan,	  sätts	  ökat	  fokus	  på	  elevens	  rätt	  till	  stöd	  för	  att	  nå	  skolans	  kun-‐
skapsmål.”	  (LT	  2009/16).	  
	  
Behovet	  av	  en	  differentiering	  och	  specialisering	  inom	  lärarprofessionen	  är	  något	  som	  
framställs	  mer	  tydligt	  mot	  slutet	  av	  den	  studerade	  tidsperioden.	  Det	  är	  i	  termer	  av	  effek-‐
tiv	  ansvarsfördelning	  LF	  menar	  att	  skolans	  organisation	  är	  outvecklad.	  Många	  lärare	  har	  
likartade	  arbetsuppgifter.	  Eva-‐Lis	  Sirén,	  Lärarförbundets	  ordförande	  menar	  att	  istället	  
för	  att	  alla	  lärare	  ska	  göra	  mer	  av	  allt	  måste	  man	  bli	  bättre	  ta	  till	  vara	  den	  special	  kom-‐
petens	  som	  finns.	  Sirén	  efterlyser	  en	  ”ansvarsfördelning	  där	  någon	  tar	  särskilt	  ansvar	  
för	  matematikutveckling,	  en	  annan	  är	  specialist	  i	  svenska,	  en	  fjärde,	  som	  inte	  är	  lärare,	  
är	  ett	  administrativt	  proffs”	  (LT	  2010/4).	  
	  

En	  lärare	  ska	  kunna	  verka	  som	  den	  specialist	  hon	  eller	  han	  är.	  Läraren	  ska	  inte	  göra	  mer	  av	  allt	  och	  vara	  diver-‐
searbetare.	  Det	  gynnar	  inte	  lärarens	  kärnuppdrag:	  den	  höga	  kvaliteten	  i	  undervisningen	  som	  gör	  att	  alla	  elever	  
har	  chans	  att	  nå	  kunskapsmålen	  (LT	  2010/8).	  

	  

Gränsdragningen  mellan  behöriga  och  obehöriga  lärare  
Behöriga	  och	  obehöriga	  lärare	  är	  en	  annan	  central	  aspekt	  av	  inre	  gränsarbete.	  LFs	  upp-‐
fattning	  är	  att	  behörighetsregler	  för	  lärare	  måste	  förtydligas	  och	  tillämpas	  lika	  i	  landets	  
alla	  kommuner	  (LT	  1998/1).	  Auktorisationsfrågan	  relateras	  från	  mitten	  av	  00-‐talet	  tyd-‐
ligt	  till	  kritiken	  mot	  hur	  kommuner	  bristfälligt	  följer	  vad	  skollagen	  ger	  uttryck	  för	  gäl-‐
lande	  behörighetsregler	  för	  att	  anställa	  lärare.	  Kravet	  på	  lärarbehörighet	  är,	  enligt	  LF,	  
ett	  av	  de	  få	  instrument	  som	  staten	  har	  kvar	  för	  att	  förmå	  styra	  skolan	  i	  en	  riktning	  som	  
ytterst	  värnar	  om	  eleverna.	  Staten	  måste	  därför	  skärpa	  lagreglerna	  och	  Skolverket	  upp-‐
manas	  att	  mer	  tydligt	  granska	  hur	  skollagen	  följs	  så	  att	  kommunerna	  verkligen	  använ-‐
der	  den	  lärarkompetens	  som	  finns.	  Med	  hänvisning	  till	  internationella	  kunskapsmät-‐
ningarna	  som	  TIMSS	  och	  PISA,	  framhåller	  LF	  hur	  forskning	  visar	  att	  den	  enskilt	  viktig-‐
aste	  faktorn	  för	  elevernas	  resultat	  är	  tillgången	  till	  välutbildade	  lärare.	  Vad	  som	  står	  på	  
spel	  om	  Sverige	  ska	  ”behålla	  en	  internationell	  tätplats”	  är	  därför	  politiska	  satsningar	  ”på	  
det	  som	  ger	  resultat	  för	  eleverna”	  (LT	  2005/1).	  	  
 

Det	  kan	  inte	  fortsätta	  på	  det	  viset	  /…/	  läraryrket	  måste	  göras	  mer	  exklusivt.	  Det	  måste	  bli	  skillnad	  på	  vad	  obe-‐
höriga	  personer	  och	  utbildade	  lärare	  gör	  i	  skolan.	  Därför	  är	  skollagen	  så	  viktig.	  Vi	  måste	  också	  diskutera	  en	  
arbetsorganisation	  som	  gör	  att	  utbildade	  lärare	  används	  till	  det	  som	  ger	  resultat	  för	  eleverna	  (LT	  2005/3).	  

 
Principen	  som	  deklareras	  är	  att	  ingen	  lärare	  borde	  kunna	  tillsvidareanställas	  utan	  att	  ha	  
genomgått	  lärarutbildning,	  och	  att	  rätten	  att	  sätta	  betyg	  ska	  förbehållas	  de	  utbildade	  
lärarna	  (LT	  2004/8;	  2005/21).	  Med	  Riksrevisionsverkets	  rapport,	  Rätt	  utbildning	  för	  
undervisning	  –	  statens	  insatser	  för	  lärarkompetens	  (RiR	  2005:9),	  kommer	  frågan	  att	  för-‐
skjutas	  till	  att	  mer	  tydligt	  handla	  om	  lärarbehörighet	  i	  relation	  till	  de	  ämnen	  läraren	  un-‐
dervisar	  i.	  Nu	  riktas	  fokus	  mot	  elevernas	  resultat	  med	  hänvisning	  till	  TIMSS	  och	  PISA.	  
 

Påtvingade	  tester	  framkallar	  en	  inflation	  i	  testpoäng,	  de	  snedvrider	  kursplanens	  innehåll	  /…/	  det	  betyder	  en	  
kompetensminskning	  för	  eleverna	  och	  en	  avprofessionalisering	  av	  lärarna.	  Erfarenheten	  säger	  att	  tester	  kan	  
ha	  ett	  korrumperande	  inflytande	  på	  undervisning	  (PM	  2000/4).	  
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Här	  används	  utvärderingssystemet	  som	  ett	  argument	  mot	  professionalisering,	  medan	  
samma	  argumentation	  några	  år	  senare	  används	  för	  att	  stärka	  professionen.	  	  
	  

Yttre  gränsarbete  

	  
Det	  yttre	  gränsarbetet	  handlar	  om	  lärarprofessionens	  relation	  dels	  till	  andra	  starkare	  
professioner,	  dels	  till	  politiker	  som	  uppfattas	  ha	  fått	  allt	  större	  makt	  genom	  skolans	  de-‐
centralisering.	  

Yttre  gränsdragning  i  relation  till  andra  professioner  
Uppfattningen	  är	  att	  lärarprofessionen	  kommer	  dåligt	  ut	  vid	  en	  jämförelse	  med	  läkar-‐,	  
psykolog-‐	  och	  juristprofessionernas	  vetenskapliga	  kunskapsbas,	  status,	  ansvar,	  yrkes-‐
språk	  och	  etiska	  regler.	  	  
 

Flera	  yrken	  till	  exempel	  läkare,	  advokater	  och	  psykologer	  har	  etiska	  regler.	  Det	  är	  yrken	  med	  en	  vetenskaplig	  
kunskapsbas	  och	  ett	  gemensamt	  yrkesspråk	  som	  grund.	  Det	  är	  yrken	  som	  uppfattas	  som	  djupt	  professionella	  
av	  allmänheten.	  I	  dessa	  yrken	  fattas	  många	  självständiga	  beslut	  och	  det	  krävs	  ansvar	  och	  gott	  omdöme	  i	  utö-‐
vandet.	  Läraryrket	  uppvisar	  många	  likheter	  med	  dessa	  yrken	  men	  till	  skillnad	  från	  dem	  har	  lärarna	  ännu	  inga	  
yrkesetiska	  grundståndpunkter	  (LT	  1998/2).	  

 
Den	  ”yrkesetiska	  grundståndpunkten”	  saknas.	  Lärarna	  har	  främst	  framträtt	  disparat	  
som	  företrädare	  för	  olika	  skolämnen	  (PM	  1999/2)	  istället	  för	  att	  utveckla	  en	  gemensam	  
kunskapsbas.	  Försök	  har	  gjorts	  med	  pedagogikämnet	  och	  senare	  didaktiken	  men	  inget-‐
dera	  har	  ”visat	  upp	  en	  potential	  som	  kan	  tyda	  på	  att	  de	  skulle	  kunna	  fungera	  som	  en	  
adekvat	  kunskapsbas	  för	  att	  lösa	  de	  problem	  lärare	  ställs	  inför	  i	  sitt	  arbete”	  (PM	  
1999/2).	  Starka	  kunskapssystem	  kännetecknas	  av	  att	  de	  kan	  införliva	  nya	  problemom-‐
råden	  och	  lösa	  dem.	  Man	  måste	  som	  professionell	  kunna	  hantera	  ”de	  avvikande	  fallen”	  
(PM	  1999/2).	  När	  någon	  avviker	  efterfrågar	  lärare	  kompetens	  från	  andra	  professioners	  
kunskapssystem	  och	  därmed	  avhänder	  de	  sig	  ansvaret	  för	  de	  avvikande	  eleverna	  vilket	  
försvagar	  deras	  eget	  kunskapssystem.	  	  
	  
Med	  referens	  till	  vad	  Lars	  H	  Gustafsson,	  barnläkare	  och	  ordförande	  i	  Hem	  och	  skola	  ut-‐
tryckt	  om	  ”diagnoshysteri”	  riktar	  LF	  stark	  kritik	  mot	  den	  medicinska	  diskursen	  och	  då	  
främst	  vad	  gäller	  barn	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd.	  Ekonomiska	  nedskärningar	  leder	  till	  en	  
ökad	  tendens	  att	  elever	  blir	  inskrivna	  i	  särskolan,	  vilket	  riskerar	  ”undergräva	  skolans	  
egna	  möjligheter	  att	  hjälpa	  barn	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd”	  (LT	  1998/17).	  	  
	  
Carlgren	  och	  Marton	  pekar	  på	  andra	  väsentliga	  skillnader	  mellan	  läkare	  och	  lärare.	  
 

Inom	  många	  yrken	  samlas	  kårens	  erfarenheter	  av	  och	  insikter	  i	  det	  professionella	  objektet	  från	  generation	  till	  
generation,	  med	  hjälp	  av	  forskning,	  med	  hjälp	  av	  dokumentation,	  med	  hjälp	  av	  utbyggd	  infrastruktur	  för	  
kommunikation	  medlemmar	  emellan	  (PM	  2000/2).	  

 
Bristande	  forskningsbas,	  bristande	  dokumentation	  och	  oförmåga	  till	  erfarenhetsöverfö-‐
ring	  är	  det	  som	  gör	  att	  lärarprofessionen	  är	  försvagad.	  LF	  framhåller	  också	  att	  ett	  sätt	  
att	  återupprätta	  skolans	  arbete	  med	  elever	  som	  behöver	  särskilda	  insatser	  är	  en	  sats-‐
ning	  på	  specialpedagogisk	  kompetens	  och	  att	  det	  för	  varje	  sådan	  elev	  upprättas	  ”ett	  in-‐
dividuellt	  åtgärdsprogram	  (gärna	  tillsammans	  med	  elev	  och	  föräldrar)	  som	  kan	  utvär-‐
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deras	  och	  revideras”	  (LT	  1998/17).	  Vi	  kan	  i	  argumentationen	  se	  hur	  olika	  program,	  pla-‐
ner	  och	  dokumentation	  utgör	  en	  del	  i	  professionaliseringssträvan.	  	  
	  
Diskussionen	  om	  lärares	  kunnande	  jämfört	  med	  läkare	  och	  psykologer	  återkommer	  
långt	  senare.	  Bl.	  a.	  görs	  jämförelser	  med	  att	  1	  procent	  av	  sjukvårdens	  resurser	  går	  till	  
forskning	  medan	  forskningen	  på	  skolans	  område	  bara	  får	  en	  promille	  (LT	  2010/14).	  Nu	  
återkommer	  man	  också	  till	  hur	  den	  evidensbaserade	  medicinen	  får	  en	  allt	  starkare	  
ställning	  vad	  gäller	  diagnostisering	  av	  elever	  som	  avviker.	  	  
 

Men	  medicinska	  och	  psykologiska	  förklaringsmodeller	  tycks	  idag	  ha	  fått	  genomslag	  och	  vara	  vägledande	  för	  
skolans	  pedagogiska	  verksamhet	  och	  för	  hur	  problem	  ska	  förstås	  och	  hanteras.	  På	  detta	  sätt	  ifrågasätts	  peda-‐
gogernas	  professionalitet	  och	  de	  förutsätts	  i	  stället	  arbeta	  med	  redskap	  som	  de	  inte	  utbildats	  eller	  har	  kompe-‐
tens	  för	  (PM	  2009/4).	  

 
Här	  växer	  en	  ny	  hotbild	  fram	  mot	  lärares	  professionaliseringssträvanden.	  Att	  som	  lärare	  
arbeta	  med	  diagnoser	  vars	  teoretiska	  grund	  man	  saknar	  kunskap	  om,	  kan	  leda	  till	  att	  
lärare	  blir	  allt	  mer	  av	  utförare	  än	  självständiga	  aktörer.	  	  
	  

Yttre  gränsdragning  i  relation  till  politiker  och  marknad  
Även	  om	  decentraliseringen	  uppfattats	  som	  en	  positiv	  förändring	  för	  lärares	  arbete	  dy-‐
ker	  1993	  farhågor	  upp	  om	  vad	  den	  förändrade	  styrningen	  kan	  leda	  till.	  I	  ett	  debattinlägg,	  
mot	  bakgrund	  av	  propositionen	  om	  ny	  läroplan	  lyfter	  Ingrid	  Carlgren,	  själv	  sekreterare	  i	  
Läroplanskommittén,	  ett	  varnande	  finger	  för	  vad	  jämförelser,	  marknadsorientering	  och	  
konkurrens	  kommer	  att	  få	  för	  betydelse	  för	  skolarbetet	  i	  framtiden.	  Carlgren	  är	  också	  
kritisk	  till	  att	  bakom	  talet	  att	  ge	  lärare	  ett	  ökat	  ansvar	  döljer	  sig	  en	  avprofessional-‐
isering.	  ”Tendenser	  till	  politisering	  av	  kursplanearbetet”	  blir	  enligt	  Carlgren	  särskilt	  
problematiskt	  utifrån	  att	  kursplaner	  och	  betygskriterier	  kommer	  att	  bli	  allt	  viktigare	  
styrinstrument.	  Vad	  som	  inte	  fått	  tillräcklig	  uppmärksamhet	  är	  ”utvecklingen	  mot	  cent-‐
raliserad	  resultatkontroll	  och	  därmed	  minskad	  frihet	  för	  såväl	  skolor	  som	  lärare	  och	  
elever”	  menar	  Carlgren	  i	  sitt	  debattinlägg	  (LT	  1993/23).	  
	  
Marknadiseringen	  ses	  också	  leda	  till	  ökade	  krav	  på	  kvalitetsutvärderingar	  med	  närings-‐
livet	  som	  förebild.	  I	  en	  diskussion	  mellan	  företrädare	  från	  Lärarförbundet,	  Elevorgani-‐
sationen	  och	  Hem	  och	  Skola	  framhålls	  bl.a.	  att	  eftersom	  lärare	  har	  bristande	  erfarenhet	  
inom	  utvärdering,	  finns	  det	  en	  fara	  att	  näringslivskonsulter	  tar	  över	  utvärderingen	  av	  
skolan	  (LT	  1994/16).	  	  
 
Med	  utgångspunkt	  från	  1990-‐talets	  ekonomiska	  neddragningar	  beskriver	  LF	  hur	  kam-‐
pen	  om	  samhällets	  resurser	  hårdnat.	  Mot	  denna	  bakgrund	  ställs	  det	  särskilda	  krav	  på	  
rektorer	  att	  ta	  strid	  med	  andra	  politikområden	  om	  de	  alltmer	  knappa	  resurserna.	  (LT	  
1992/29;	  1996/19).	  Kontrollen	  mellan	  vad	  lärare	  utför	  och	  vilket	  ansvar	  de	  har	  utspelar	  
sig	  i	  spänningsfältet	  mellan	  de	  normsystem	  som	  anses	  förknippade	  med	  politiken,	  pro-‐
fessionen	  och	  marknaden.	  Från	  ett	  professionsperspektiv	  kritiseras,	  med	  lite	  olika	  emfas	  
och	  intensitet,	  under	  en	  lång	  rad	  av	  år	  vad	  LF	  menar	  är	  tecken	  på	  att	  utvecklingen	  på	  
skolans	  område	  går	  mot	  en	  ökad	  politisering	  och	  ekonomisering.38	  	  
	  

                                                 
38	  Se	  t.	  ex.	  LT	  1996/7;	  1998/9;	  1998/12;	  1999/2;	  2001/8;	  2002/22.	  
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I	  en	  debatt	  om	  relationen	  mellan	  den	  politiska	  och	  professionella	  styrningen	  anses	  lä-‐
rare	  ha	  svårt	  för	  att	  argumentera	  för	  vad	  de	  är	  bättre	  på	  än	  andra.	  Detta	  förhållande	  
sätts	  av	  Tomas	  Kroksmark	  i	  samband	  med	  en	  svagt	  utvecklad	  yrkesidentitet.	  Den	  reto-‐
riska	  frågan	  som	  Kroksmark	  ställer	  är:	  ”vilken	  annan	  yrkesgrupp,	  med	  motsvarande	  
utbildningsnivå	  och	  samhällsansvar,	  låter	  politikerna	  bestämma	  vad	  de	  ska	  göra	  på	  job-‐
bet?”	  (LT	  1996/14).	  
 
Då	  skolan	  får	  nya	  läroplaner	  1994	  poängteras	  att	  läroplanerna	  endast	  ska	  ange	  de	  mål	  
som	  ska	  uppnås	  och	  inte	  hur	  undervisningen	  ska	  gå	  till.	  Arbetssätt	  och	  arbetsmetoder	  är	  
de	  professionellas	  ansvarsområde	  och	  inte	  något	  som	  politiker	  kan	  avgöra.	  Då	  ansvars-‐
fördelning	  och	  gränssättning	  senare	  diskuteras	  i	  ljuset	  av	  decentraliseringen	  framhålls	  
att	  ”det	  vidgade	  frirummet	  ofta	  intagits	  av	  kommunala	  företrädare	  –	  politiker,	  tjänste-‐
män	  och	  inhyrda	  konsulter.”	  (LT	  1998/9).	  En	  uttalad	  tanke	  bakom	  LFs	  Aktionsplan	  för	  
Skolutveckling	  är	  att	  sprida	  debatten	  om	  skolans	  utveckling	  utanför	  lärarkretsar,	  dvs.	  till	  
politiker,	  föräldrar	  och	  en	  intresserad	  allmänhet.	  Den	  debatt	  man	  talar	  om	  borde	  då	  
handla	  om	  hur	  lärarprofessionen	  ska	  kunna	  fylla	  ”det	  stora	  friutrymme	  som	  har	  upp-‐
stått”	  genom	  decentraliseringen.	  (LT	  1998/12).	  Debatten	  borde	  handla	  om	  betydelsen	  
av	  att	  tydliggöra	  ansvarsfördelningen	  mellan	  olika	  nivåer	  i	  det	  kommunala	  skolväsen-‐
det.	  Risken	  är	  annars	  stor	  att	  decentraliseringen	  stannar	  på	  den	  politiska	  nivån	  eller	  hos	  
rektorer	  vars	  arbetsuppgifter	  alltmer	  kännetecknas	  av	  administrativ	  än	  pedagogisk	  led-‐
ning.	  	  
 
Med	  en	  framväxande	  marknadisering	  av	  skolsektorn,	  och	  näringslivets	  intresse	  för	  kva-‐
litetssystem,	  varnas	  för	  en	  ekonomisering	  av	  skolan	  med	  besparingar	  och	  förenklingar	  
som	  följd.	  Konsekvensen	  blir	  att	  andra	  än	  lärare	  får	  makten	  över	  vad	  som	  ska	  definieras	  
som	  kvalitet	  i	  skolan.	  Gränsarbetet	  handlar	  väsentligen	  om	  vem	  som	  ska	  ha	  rätten	  att	  
utveckla	  modeller	  för	  att	  undersöka	  kvalitén	  i	  skolan. 
 

Pedagogiska	  forskare	  med	  stor	  erfarenhet	  av	  utvärdering	  är	  kritiska	  och	  varnar	  för	  övertro	  på	  den	  här	  sor-‐
tens	  generellt	  uppbyggda	  undersökningsmodeller.	  Man	  har	  bara	  tillgång	  till	  uppenbart	  mätbara	  fakta,	  medan	  
de	  icke	  synliga	  dimensionerna	  som	  handlar	  om	  fostran,	  undervisning	  och	  inlärning	  inte	  är	  åtkomliga	  med	  för-‐
enklade	  strategier	  som	  handhas	  av	  icke	  professionella	  bedömare.	  Risken	  är	  stor,	  menar	  forskarna,	  att	  politiska	  
beslut	  fattas	  på	  illa	  underbyggda,	  ofta	  direkt	  felaktiga	  grunder	  /…/	  Lärarförbundet	  har	  som	  en	  av	  sina	  främsta	  
målsättningar	  att	  verka	  för	  god	  kvalitet	  i	  skola	  och	  förskola.	  Men	  man	  är	  avvaktande	  inför	  tävlingar	  och	  mät-‐
metoder	  som	  anordnas	  av	  aktörer	  utanför	  skolan	  (LT	  1996/7).	  

 
Kritik	  riktas	  i	  ett	  inlägg	  av	  Rigmor	  Lindelöf,	  psykolog	  och	  lärare	  från	  Karlstad,	  mot	  hur	  
aktörer	  inom	  skolvärlden	  söker	  sina	  utvecklingsmodeller	  inom	  ett	  ekonomiskt	  och	  ad-‐
ministrativt	  fält	  som	  gör	  att	  det	  ekonomiska	  språket	  sprider	  sig	  till	  skolan	  och	  ”trasar	  
sönder	  våra	  egna	  begrepp	  och	  den	  kultur	  där	  vår	  yrkeskunskap	  vuxit	  fram”	  (LT	  
1999/2).	  De	  ökade	  kraven	  på	  kommuner	  att	  skriva	  kvalitetsredovisningar	  öppnar	  i	  det	  
anförda	  perspektivet	  upp	  för	  konsulthjälp	  där	  människor	  med	  ekonomexamen	  
	  

…trampar	  in	  i	  skolan	  och	  säger	  att	  de	  kan	  hjälpa	  oss	  pedagoger	  att	  utveckla	  skolans	  kvalitet.	  Jag	  tror	  dock	  att	  
det	  nu	  är	  hög	  tid	  för	  oss	  lärare	  att	  sätta	  klackarna	  i	  backen	  och	  hävda	  vår	  egen	  professionalism,	  både	  för	  vår	  
egen	  och	  för	  våra	  elevers	  skull	  (LT	  1999/2).	  

 
I	  kontrast	  till	  ett	  kund-‐producent-‐perspektiv	  framhåller	  LF	  att	  vad	  som	  är	  kvalitet	  i	  sko-‐
lan	  ska	  utgå	  från	  de	  professionellas	  erfarenhet	  och	  de	  uppdrag	  varje	  lands	  utbildnings-‐
väsende	  har.	  Den	  svenska	  skolan	  anges	  i	  det	  perspektivet	  ha	  ”ett	  historiskt	  uppdrag	  att	  
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inte	  bara	  ge	  kunskaper	  utan	  att	  se	  till	  hela	  elevens	  behov.”	  (LT	  2001/8).	  Som	  en	  följd	  av	  
decentraliseringen,	  målstyrningen	  och	  konkurrensen	  på	  skolans	  område	  anför	  LF	  att	  ”	  

	  
…ansvaret	  för	  skolans	  utveckling	  nu	  vilar	  på	  lärare,	  skolledare	  och	  lokala	  politiker	  /…/	  Därför	  behöver	  också	  
enskilda	  skolor	  utveckla	  sitt	  arbete	  för	  att	  säkra	  kvaliteten	  (LT	  2001/8).	  

	  

Sammanfattning  

 
När	  diskussionen	  om	  auktorisation	  och	  legitimation	  aktualiseras	  av	  LF	  i	  början	  av	  1990-‐
talet	  handlar	  motiven	  dels	  om	  att	  stärka	  lärarnas	  status,	  dels	  om	  att	  skapa	  en	  likvärdig	  
skola.	  Med	  krav	  på	  lärarlegitimation	  ska	  problemet	  med	  det	  stora	  antalet	  obehöriga	  lä-‐
rare	  lösas.	  Beslutsrätten	  om	  legitimation	  ska,	  enligt	  LF,	  ligga	  hos	  dem	  som	  har	  kompe-‐
tens	  att	  bedöma	  densamma,	  nämligen	  de	  fackliga	  organisationerna.	  Därmed	  tillbakavi-‐
sas	  lokala	  legitimationsnämnder	  och	  införandet	  av	  provår	  med	  argument	  som	  att	  det	  
leder	  till	  ökad	  byråkratisering	  och	  en	  försvagning	  av	  lärarutbildningens	  legitimitet.	  Sä-‐
kerställandet	  av	  lärares	  kompetens	  ska	  ske	  genom	  en	  kvalitetshöjning	  av	  lärarutbild-‐
ning	  och	  lärares	  fortbildning.	  Dock	  sker	  ingen	  närmare	  specificering	  av	  vad	  av	  kvalitet	  
som	  ska	  utvecklas	  och	  förstärkas.	  	  
	  
Auktorisationsdiskussionen	  aktualiserar	  frågan	  om	  lärare	  ska	  vara	  generalister	  eller	  
specialister.	  LF	  driver,	  till	  skillnad	  från	  Lärarnas	  Riksförbund39,	  att	  lärares	  profession-‐
ella	  kompetens	  handlar	  om	  helhetssyn	  på	  eleven	  och	  förmågan	  att	  samarbeta	  med	  kol-‐
legor.	  De	  ställer	  sig	  kritiska	  till	  flera	  reformer	  under	  90-‐talet,	  som	  de	  uppfattar	  har	  am-‐
bitionen	  att	  splittra	  lärarkåren	  istället	  för	  att	  ena	  den.	  Mot	  slutet	  av	  den	  undersökta	  
tidsperioden	  framhåller	  LF	  att	  som	  del	  i	  en	  professionaliseringssträvan	  ligger	  att	  få	  till	  
stånd	  en	  effektivare	  ansvarsfördelning	  bland	  lärare.	  I	  en	  argumentation	  för	  en	  ökad	  dif-‐
ferentiering	  och	  specialisering	  framträder	  läraren	  mer	  tydligt	  som	  en	  expert	  på	  ett	  sär-‐
skilt	  område.	  	  	  	  
	  
En	  annan	  diskussion	  som	  aktualiseras	  i	  samband	  med	  auktorisationsfrågan	  är	  lärares	  
yrkesetiska	  handlande.	  Bilden	  som	  framträder	  är	  läraren,	  som	  trots	  knappa	  resurser,	  
handlar	  med	  elevens	  och	  skolans	  bästa	  för	  ögonen.	  I	  den	  yrkesetiska	  diskussionen	  fram-‐
ställs	  läraren	  som	  altruistisk,	  medan	  det	  i	  auktorisationsdiskussionen	  finns	  drag	  av	  en	  
egoistisk	  strävan	  efter	  status	  och	  egen	  vinning.	  Ur	  diskussionen	  om	  yrkesetiska	  regler	  
följer	  emellertid	  avskiljandets	  problematik.	  Från	  ett	  fackligt	  perspektiv	  blir	  det	  proble-‐
matiskt	  att	  ansvara	  för	  lämplighetsprövningen	  av	  lärare,	  ett	  dilemma	  som	  gäller	  för	  auk-‐
torisationsfrågan	  i	  stort.	  De	  båda	  fackförbunden	  kommer	  2001	  överens	  om	  yrkesetiska	  
principer.	  Stat,	  kommun	  och	  lärarfacken	  ska,	  utifrån	  etiska	  principer,	  gemensamt	  skapa	  
samarbetsformer	  som	  stödjer	  såväl	  lärares	  som	  skolors	  kvalitetsutveckling.	  Beslutet	  
beskrivs	  som	  historiskt	  i	  meningen	  att	  lärare	  nu	  går	  från	  ett	  uppdragsansvar	  till	  ett	  
självständigt	  yrkesansvar.	  Mot	  slutet	  av	  den	  studerade	  tidsperioden	  förskjuts	  diskuss-‐
ionen	  i	  juridisk	  eller	  rättslig	  riktning.	  Lärares	  rättighet	  och	  skyldighet	  att	  anmäla	  brister	  
i	  verksamheten,	  och	  att	  därigenom	  tydligt	  stå	  upp	  för	  elevers	  rätt	  till	  kunskap,	  framhålls	  
som	  en	  betydelsefull	  del	  av	  att	  kvalitetssäkra	  skolverksamheten.	  	  	  
	  
I	  mitten	  av	  90-‐talet	  initierar	  LF	  en	  stor	  satsning	  under	  beteckningen	  Lärare	  lyfter	  Sve-‐
rige.	  Med	  projektet	  vill	  LF	  signalera	  att	  lärare	  är	  beredda	  att	  ta	  de	  pedagogiska	  yrkesfrå-‐
                                                 
39	  När	  vi	  refererar	  till	  Lärarnas	  Riksförbund	  är	  det	  utifrån	  Lärarförbundets	  utgångspunkter.	  Vi	  har	  inte	  analyserat	  
något	  material	  från	  Lärarnas	  Riksförbund.	  
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gorna	  på	  allvar	  och	  därigenom	  ta	  ansvar	  för	  skolutvecklingen,	  även	  om	  det	  innebär	  att	  
kortsiktig	  facklig	  intressebevakning	  får	  stå	  tillbaka.	  Förhoppningen	  är	  att	  ökat	  ansvars-‐
tagande	  för	  skolutveckling	  ska	  följa	  ökat	  inflytande	  över	  arbetssituationen.	  Satsningen	  
handlar	  också	  om	  att	  lärarnas	  sociala	  status	  ska	  stärkas	  genom	  professionens	  egna	  an-‐
strängningar	  att	  mer	  fördjupat	  låta	  sig	  involveras	  i	  arbetet	  med	  skolans	  kvalitetsutveckl-‐
ing.	  Lärarna	  ska	  ges	  ett	  kollektivt	  ansvar	  för	  skolans	  kvalitet.	  Förändringarna	  är	  relate-‐
rade	  till	  skolans	  inre	  arbete,	  till	  krav	  och	  förväntningar	  på	  individualisering	  och	  till	  att	  
lärarna	  ska	  se	  till	  att	  alla	  elever	  uppnår	  målen.	  Projektet	  rinner	  mer	  eller	  mindre	  ut	  i	  
sanden.	  En	  anledning	  kan	  vara	  att	  lärares	  ansvar	  för	  skolutveckling	  tar	  en	  annan	  vänd-‐
ning	  runt	  2000.	  Vid	  den	  tiden	  dras	  LF	  tydligare	  in	  i	  en	  kvalitetsdiskurs	  med	  andra	  för-‐
tecken	  än	  professionell	  autonomi	  och	  eget	  ansvarstagande.	  Talet	  om	  professionalisering	  
i	  relation	  till	  lärares	  ansvar	  för	  skolans	  utveckling	  förskjuts	  i	  riktning	  mot	  att	  profess-‐
ionalisering	  handlar	  om	  kvalitetssäkring	  och	  rättsäkerhet	  i	  bedömning	  och	  betygsätt-‐
ning.	  En	  förskjutning	  sker	  därmed	  mot	  resultatorientering	  på	  individnivå.	  Nu	  sker	  också	  
en	  förstärkt	  statlig	  utvärderingsverksamhet	  som	  handlar	  om	  tillsyn,	  kontroll	  och	  in-‐
spektion	  och	  mindre	  om	  lärares	  ansvar	  för	  skolutveckling.	  Det	  blir	  allt	  mer	  tydligt	  att	  
priset	  för	  den	  autonomi	  lärare	  har,	  handlar	  om	  att	  acceptera	  en	  förstärkt	  yttre	  kontroll.	  
Lärarprofessionen	  måste	  bli	  bättre	  på	  att	  anpassa	  sig	  till	  förändringar	  i	  omgivningen	  
manar	  LF	  och	  bilden	  av	  lärare	  som	  aktiva	  förändringsagenter	  blir	  mindre	  tydlig.	  En	  
sjunkande	  status	  för	  lärarprofessionen	  kontrasteras	  också	  mot	  behovet	  av	  att	  få	  de	  mest	  
lämpade	  att	  vilja	  bli	  lärare.	  
	  
Första	  delen	  av	  1990-‐talet	  genomsyras	  alltså	  av	  en	  stark	  tilltro	  till	  skolans	  decentrali-‐
sering,	  med	  ökat	  ansvar	  för	  den	  egna	  yrkesutövningen	  som	  följd.	  Diskussionen	  om	  auk-‐
torisation,	  yrkesetiska	  regler	  och	  projektet	  Lärare	  lyfter	  Sverige	  andas	  tillförsikt	  och	  
växande	  självförtroende.	  I	  sättet	  att	  tala	  är	  tilltron	  till	  lärarna	  och	  deras	  status	  synonymt	  
med	  en	  framtidstro	  och	  investering	  i	  kunskapssamhället.	  LF	  framhåller	  lärarprofession-‐
en	  som	  spjutspets	  och	  skola,	  utbildning	  och	  livslångt	  lärande	  ska	  säkra	  nationens	  ut-‐
veckling	  och	  konkurrenskraft.	  
	  
I	  slutet	  av	  90-‐talet	  börjar	  emellertid	  lärarna	  att	  jämföra	  sig	  med	  andra	  professioner	  och	  
ser	  då	  att	  deras	  professionella	  utrymme	  krymper	  i	  jämförelse	  med	  andra.	  Dessutom	  har	  
mål-‐	  och	  resultatstyrningen	  lett	  till	  att	  helt	  nya	  yrkesgrupper	  trängt	  sig	  in	  i	  skolsektorn	  i	  
syfte	  att	  definiera	  kvalitet	  utifrån	  näringslivets	  kvalitetsprinciper.	  Vad	  som	  är	  kvalitet	  i	  
skolan	  ska,	  enligt	  LF	  utgå	  från	  de	  professionellas	  erfarenheter	  och	  inte	  från	  konsulter	  
med	  bristande	  kunskap	  om	  skolans	  uppdrag	  att	  se	  till	  elevens	  hela	  behov.	  	  
	  
I	  början	  av	  2000-‐talet	  vidgas	  motiven	  för	  auktorisation	  av	  LF,	  från	  att	  inledningsvis	  
handlat	  om	  lärares	  status	  och	  likvärdig	  skola,	  till	  att	  också	  inbegripa	  bättre	  resultat.	  För-‐
skjutningen	  mot	  resultat	  kan	  ses	  mot	  bakgrund	  av	  nationella	  prov	  och	  internationella	  
mätningar	  som	  TIMSS	  (Trends	  in	  International	  Mathematics	  and	  Science	  Study)	  och	  
PISA	  (Programme	  for	  International	  Student	  Assessment).40	  Kvalitetssäkring	  är	  ett	  annat	  
begrepp	  som	  nu	  relateras	  till	  auktorisationsdiskussionen.	  Diskussionen	  om	  lärares	  yr-‐
kesetik	  handlar	  också	  successivt	  mindre	  om	  att	  stärka	  professionen	  i	  några	  andra	  di-‐
mensioner	  än	  att	  säkra	  kvaliteten.	  Auktoriserade	  lärare	  ska	  förbehållas	  rätten	  att	  utföra	  
vissa	  mer	  kvalificerade	  uppgifter	  och	  då	  främst	  betygsättning.	  Betyg	  och	  bedömning	  är	  
en	  myndighetsutövning	  som	  bör	  kvalitetssäkras	  för	  att	  skapa	  rättsäkerhet	  för	  eleverna.	  
Dessutom	  måste	  lärare,	  för	  att	  nå	  legitimitet,	  bli	  mera	  lyhörda	  för	  vad	  föräldrar,	  politiker	  
                                                 
40	  TIMSS	  genomför	  första	  gången	  1995	  och	  PISA	  2001.	  
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och	  samhället	  i	  stort	  förväntar	  sig	  av	  dem.	  Auktorisation	  blir	  mer	  en	  fråga	  om	  brukarnas	  
förtroende	  för	  läraren	  och	  rättssäkerhet	  för	  eleverna.	  Talet	  om	  läraren	  som	  en	  reflekte-‐
rande	  kritisk	  praktiker,	  som	  i	  samtal	  och	  reflektion	  utvecklar	  verksamheten	  relativt	  
autonomt,	  underordnas	  i	  en	  kvalitets-‐	  och	  kontrolldiskurs.	  Det	  handlar	  i	  någon	  mening	  
också	  om	  grusade	  förhoppningar,	  där	  lärarprofessionen	  istället	  för	  en	  ökad	  profession-‐
alisering	  och	  självständighet	  ställs	  inför	  en	  externalisering	  där	  politikers	  och	  brukares	  
anspråk	  blir	  alltmer	  styrande.	  
	  
Med	  motivet	  att	  läraryrket	  blivit	  allt	  mera	  komplext	  efterlyser	  LF	  runt	  2005	  en	  starkare	  
statlig	  styrning	  av	  auktorisationssystemet.	  Kontrollen	  för	  auktorisationen	  förskjuts	  nu	  
från	  lärarorganisationerna	  till	  staten	  och	  till	  viss	  del	  till	  rektorerna.	  För	  att	  bli	  auktorise-‐
rad	  lärare	  behövs,	  förutom	  lärarexamen,	  också	  erfarenhet	  i	  yrket.	  Särskild	  kritik	  riktas	  
mot	  kommuner	  som	  inte	  följer	  Skollagens	  behörighetsregler.	  	  
	  
När	  Auktorisationsutredningen	  (SOU	  2008:52)	  väl	  kommer	  visar	  den	  på	  en	  stark	  kopp-‐
ling	  mellan	  behörighet	  och	  ämneskunskaper.	  Den	  går	  därmed	  stick	  i	  stäv	  mot	  de	  pro-‐
fessionaliseringssträvanden	  som	  LF	  drivit	  om	  läraren	  som	  generalist	  istället	  för	  specia-‐
list.	  Auktorisationsfrågan	  har	  med	  andra	  ord	  runnit	  LF	  ur	  händerna	  och	  tagit	  en	  vänd-‐
ning	  som	  motverkar	  den	  pedagogiska	  helhetssyn	  som	  varit	  förbundets	  starkaste	  beve-‐
kelsegrund	  för	  att	  driva	  frågan	  om	  lärarlegitimation.	  	  	  
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KAPITEL  5  

Styrning  och  organisering  

Med	  styrning	  och	  organisering	  avser	  vi	  styrning	  av	  skola	  och	  lärares	  arbete	  och	  hur	  
denna	  förändrats	  över	  den	  aktuella	  perioden.	  I	  samband	  med	  skolans	  kommunalisering	  
1992	  genomförs	  den	  s.	  k.	  Friskolereformen	  (jfr	  prop.	  1991/92:95)	  som	  leder	  till	  föränd-‐
rade	  villkor	  för	  skolans	  styrning.	  Därför	  handlar	  det	  avslutande	  avsnittet	  om	  det	  som	  av	  
LF	  uppfattas	  som	  en	  privatisering	  av	  skolan.	  Kapitlets	  avsnitt	  är	  (1)	  styrning,	  (2)	  organi-‐
sering	  och	  (3)	  privatisering.	  	  

Styrning  

  
När	  huvudmannaskapet	  för	  skolan	  övertas	  av	  kommunerna	  1992	  kommer	  diskussionen	  
kring	  styrningen	  av	  skolan	  att	  i	  stort	  handla	  om	  ansvarsfördelningen	  mellan	  stat,	  kom-‐
mun	  och	  profession.	  Med	  ett	  nytt	  resurstilldelningssystem,	  nya	  läroplaner	  och	  betygssy-‐
stem	  aktualiseras	  frågor	  om	  vem	  som	  har	  det	  egentliga	  huvudansvaret	  för	  skolans	  lik-‐
värdighet.	  	  
	  
LF	  menar	  att	  statens	  ekonomiska	  styrning,	  i	  kontrast	  till	  en	  mer	  fri	  resursanvändning	  i	  
kommunerna,	  utgör	  en	  garanti	  för	  skolundervisningen,	  lärartätheten	  och	  likvärdigheten	  
i	  skola	  (LT	  1990/3;	  1990/18).	  I	  diskussionen	  om	  styrningens	  kontrollerande	  funktion	  
alternativt	  funktionen	  att	  bidra	  till	  skolutveckling	  tar	  LF	  starkt	  ställning	  för	  den	  senare.	  
Under	  1990-‐talet,	  men	  inte	  minst	  i	  början	  av	  2000-‐talets	  första	  decennium,	  framträder	  
ett	  tydligt	  kraftfält	  mellan	  å	  ena	  sida	  en	  förstärkt	  statlig	  utvärdering,	  tillsyn,	  kontroll	  och	  
inspektion	  och	  å	  andra	  sidan	  en	  argumentation	  för	  att	  tillit	  och	  förtroende	  måste	  finnas	  
för	  att	  professionen	  själv	  kan	  ta	  ansvar	  för	  att	  utveckla	  skolan.	  Inom	  kraftfältet	  inryms	  
aspekter	  på	  styrningens	  kunskapsteoretiska	  konsekvenser	  och	  betydelse	  för	  lärares	  
professionella	  autonomi.	  Vi	  väljer	  att	  följa	  två	  linjer	  i	  argumentationen.	  Den	  första	  gäller	  
hur	  LF	  diskuterar	  styrningens	  konsekvenser	  för	  skolans	  kunskapssyn,	  den	  andra	  hur	  en	  
likvärdig	  skola	  ska	  kunna	  garanteras	  i	  ett	  mål-‐	  och	  resultatstyrt	  och	  decentraliserat	  styr-‐
system.	  	  
 

Styrning  för  resultat    
För	  att	  mål-‐	  och	  resultatstyrningen	  ska	  kunna	  genomföras	  framhålls	  från	  politiskt	  håll	  
betydelsen	  av	  både	  en	  förstärkt	  nationell	  och	  en	  lokal	  utvärderingsverksamhet.41	  LF	  
instämmer	  också	  i	  att	  det	  finns	  ett	  behov	  av	  att	  utveckla	  ett	  nationellt	  utvärderings-‐	  och	  
provsystem.	  Men	  LF	  betonar	  att	  systemens	  inriktning	  ska	  vara	  att	  mäta	  kvalitativa	  
aspekter	  av	  inlärning.	  Som	  varnande	  exempel	  framhålls	  den	  ”prov-‐	  och	  testhysteri”	  LF	  
ser	  i	  England	  och	  USA.	  De	  utvärderingssystem	  som	  vuxit	  fram	  i	  dessa	  länder	  anses	  
”tvinga”	  lärare	  att	  lägga	  mer	  tid	  på	  att	  utvärdera	  eleverna	  än	  på	  att	  planera	  sin	  under-‐
visning	  (LT	  1993/2).	  Det	  uttrycks	  här	  en	  oro	  för	  att	  lärares	  professionella	  autonomi	  kan	  
komma	  att	  inskränkas	  på	  grund	  av	  inkonsekvenser	  i	  styrsystemets	  utformning.	  
 

                                                 
41	  Jfr	  prop.	  1988/89:4;	  prop.	  1990/91:18.	  
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Det	  nya	  betygssystemet,	  kursplanernas	  kriterier	  för	  olika	  betygsnivåer	  samt	  mängden	  av	  prov	  kommer	  att	  
leda	  till	  en	  hårt	  styrd	  skola	  där	  den	  mätbara	  kunskapen	  sätts	  i	  centrum	  (LT	  1994/7).	  

 
En	  från	  skolmyndigheterna	  planerad	  resultatstyrning	  döljer	  enligt	  LF	  vad	  som	  i	  reali-‐
teten	  är	  en	  centralstyrning.	  Nämnda	  styrning	  riskerar	  att	  inskränka	  i	  den	  frihet	  lärarna	  
samtidigt	  sägs	  få	  inom	  det	  nya	  decentraliserade	  styrsystemet.	  Då	  LF	  beskriver	  det	  nya	  
styrsystemet	  professionella	  implikationer	  framhålls	  att:	  
	  

Kort	  kan	  man	  sammanfatta	  det	  så	  att	  kursplanerna	  inte	  längre	  beskriver	  vad	  skolan	  och	  eleverna	  ska	  syssla	  
med	  utan	  vilka	  resultat	  man	  ska	  uppnå.	  Vad	  man	  gör	  i	  skolan	  och	  hur	  man	  gör	  lägger	  sig	  sta-‐
ten/uppdragsgivaren	  inte	  i.	  Det	  viktiga	  är	  resultatet,	  och	  detta	  kommer	  att	  utvärderas,	  strängare	  än	  tidigare.	  
Därmed	  får	  lärarna	  ett	  vidgat	  professionellt	  ansvar	  –	  och	  mer	  att	  göra	  /…/	  Det	  finns	  också	  anledning	  till	  oro	  
för	  att	  målstyrningen	  i	  kombination	  med	  den	  resultatstyrning	  som	  Skolverket	  nu	  förbereder,	  i	  form	  av	  centrala	  
prov	  för	  främst	  årskurserna	  5	  och	  9,	  i	  realiteten	  kommer	  att	  kraftigt	  inskränka	  den	  frihet	  som	  lärare	  sägs	  få	  
(LT	  1994/10).	  

	  
Det	  är	  i	  termer	  av	  att	  det	  sker	  en	  förskjutning	  av	  resultatansvar	  och	  mot	  tydligare	  out-‐
putstyrning	  skolan	  anses	  stå	  vid	  ett	  vägskäl	  beträffande	  synen	  på	  kunskap	  och	  bildning.	  
Frågan	  gäller	  i	  ett	  debattinlägg	  av	  Ference	  Marton,	  professor	  i	  pedagogik,	  om	  kunskapen	  
är	  ”öppen,	  bärkraftig	  och	  oförutsägbar”	  eller	  om	  kunskap	  är	  något	  som	  paketeras	  
”styckvis”	  och	  är	  förutsägbart.	  Marton	  varnar	  för	  att	  makten	  över	  skolans	  mål	  kommer	  
att	  ligga	  i	  preciseringen	  av	  betygskriterier	  och	  de	  konstruerade	  proven	  (LT	  1994/14).	  	  
	  
En	  ”provstyrning”	  (teaching	  to	  the	  test)	  inriktad	  på	  skolans	  kunskapsresultat	  beaktar	  
inte	  skolornas	  olika	  förutsättningar	  (LT	  1994/20).	  Då	  LF	  diskuterar	  statens	  kontroll	  av	  
resultat	  framhålls	  fortsatt	  risken	  att	  lärare	  kommer	  att	  deprofessionaliseras.	  	  

Parallellt	  med	  decentraliseringen	  har	  dock	  en	  centralisering	  skett.	  Detaljerade	  mål	  i	  betyg	  och	  kursplaner	  kan	  
komma	  att	  detaljstyra	  skolan	  än	  mer	  effektivt	  än	  det	  gamla	  systemet	  någonsin	  gjorde	  (LT	  1995/26).	  

Men	  om	  perspektivet	  istället	  är	  att	  framhålla	  lärarnas	  ansvar	  för,	  och	  arbete	  med,	  sko-‐
lans	  målformuleringar	  kan	  den	  mål-‐	  och	  resultatstyrda	  skolan	  utgöra	  ett	  steg	  mot	  ökad	  
professionell	  autonomi,	  menar	  LF.	  Styrsystemet	  ställer	  i	  det	  sistnämnda	  perspektivet	  
särskilda	  krav	  på	  lärarna	  att	  kompetensutveckla	  sig	  och	  att	  i	  högre	  grad	  arbeta	  tillsam-‐
mans.	  Att	  läroplanen	  inte	  anger	  konkreta	  anvisningar	  för	  vad	  lärare	  ska	  behandla	  i	  sin	  
undervisning	  öppnar	  enligt	  LF	  upp	  för	  ”lokala	  prioriteringar”	  (LT	  1995/18)	  vilket	  ställer	  
särskilda	  krav	  på	  lärare	  att	  tillsammans	  utveckla	  lokala	  arbetsplaner.	  	  
	  
Lärarna	  ska	  enligt	  LF	  nu	  
 

…känna	  att	  de	  har	  ett	  vidgat	  ansvar,	  att	  de	  är	  betrodda.	  Detta	  är	  en	  första	  förutsättning	  för	  att	  växa	  i	  sitt	  jobb.	  
Den	  andra	  förutsättningen	  är	  just	  lagarbetet.	  Genom	  att	  arbeta	  tillsammans	  lär	  lärare	  av	  varandra,	  stimulerar	  
varandra	  att	  tänka	  och	  våga	  något	  nytt.	  De	  utvecklar	  och	  delar	  en	  alltmer	  gemensam	  kunskap	  om	  undervis-‐
ningens	  och	  lärandets	  villkor,	  ett	  slags	  kollektiv	  professionalism	  /…/	  Det	  som	  skyndat	  på	  den	  här	  processen	  är	  
den	  nya	  läroplanen,	  som	  i	  decentraliseringens	  tecken	  är	  så	  konstruerad	  att	  varje	  skola	  tvingas	  att	  göra	  sina	  
egna	  tim-‐	  och	  kursplaner	  och	  sin	  egen	  arbetsplan.	  Plötsligt	  har	  dammluckorna	  höjts	  och	  lärares	  professionella	  
kreativitet	  kan	  flöda	  fritt	  (LT	  1995/4).	  

 
Lärarförbundet	  betonar	  även	  att	  lärares	  arbetssätt	  måste	  karaktäriseras	  av	  mer	  samar-‐
bete	  ”för	  att	  lärarnas	  yrkeskunskap	  ska	  respekteras	  och	  uppskattas”.	  LF	  framhåller	  sin	  
synpunkt	  på	  att	  det	  kreativa	  arbete	  lärarna	  är	  tvingade	  till	  är	  ”slitsamt”	  men	  ”stimule-‐
rande”	  (LT	  1996/12).	  	  
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Vilka	  metoder	  som	  används	  för	  att	  uppnå	  kunskapsmålen	  i	  läroplanen	  är	  alltså	  något	  
staten	  varken	  vill	  eller	  kan	  lägga	  sig	  i,	  enligt	  LF.	  Statens	  styrinstrument	  framhålls	  som	  
begränsade	  till	  skollag,	  läroplaner	  och	  timplaner	  och	  det	  är	  ”blott	  genom	  utvärdering	  
och	  i	  efterhand”	  (LT	  1997/17)	  som	  staten	  kan	  uttala	  sig	  om	  skolan	  har	  lyckats	  bra	  eller	  
dåligt.	  	  
	  
LF	  framhåller	  även	  att	  legitimiteten	  för	  lärares	  arbete	  blir	  alltmer	  beroende	  av	  andra	  
aktörers	  omdömen	  om	  skolan.	  De	  professionella	  måste	  vara	  mer	  lyhörda	  och	  utveckla	  
sin	  förmåga	  att	  övertala	  och	  övertyga	  elever,	  föräldrar	  och	  politiker	  om	  att	  man	  lever	  
upp	  till	  det	  förtroende	  och	  det	  ansvar	  som	  getts	  professionen	  att	  utveckla	  skolan.	  Lärar-‐
förbundet	  tolkar	  Skolkommitténs	  slutbetänkande,	  Skolfrågor	  -‐	  Skola	  i	  en	  ny	  tid42,	  som	  
uttryck	  för	  
 

…nya	  tongångar.	  Lärarna	  är	  inte	  längre	  objekt;	  i	  en	  decentraliserad	  skola	  är	  de	  själva	  subjektet,	  de	  som	  får	  för-‐
troendet	  och	  ansvaret	  för	  utvecklingen.	  Det	  kan	  ses	  som	  ett	  bevis	  från	  statens	  sida	  på	  förtroende	  för	  lärarnas	  
kompetens	  och	  professionalism	  /…/	  Resultatet	  bör	  kunna	  bli	  en	  skola	  som	  åtnjuter	  bättre	  stöd	  från	  omgiv-‐
ningen	  för	  vad	  man	  uträttar.	  Ett	  sådant	  stöd	  är	  nödvändigt	  för	  att	  lärarna	  ska	  klara	  sin	  svåra	  uppgift	  /…/	  Lä-‐
rare	  och	  skolledare	  måste	  alltså	  acceptera	  att	  man	  tvingas	  argumentera	  för	  sin	  skola,	  för	  sin	  undervisning	  osv	  i	  
en	  dialog	  med	  elever,	  föräldrar	  och	  politiker	  både	  i	  och	  utanför	  skolan	  (LT	  1997/17).	  

 
Lärarförbundet	  betonar	  att	  det	  är	  behovet	  av	  skolutveckling	  som	  utgjort	  det	  främsta	  
politiska	  skälet	  till	  övergången	  till	  målstyrning	  och	  ett	  decentraliserat	  verksamhetsan-‐
svar	  och	  att	  det	  är	  lärarna	  som	  nu	  ska	  ta	  sig	  an	  det	  friutrymme	  som	  skapas	  (LT	  1998/9).	  
I	  LFs	  sätt	  att	  tala	  tonas	  risker	  med	  en	  resultatstyrning	  ned	  då	  det	  är	  målstyrningen	  och	  
de	  professionellas	  ansvar	  för	  skolans	  utveckling	  som	  framhålls.  
 

Målstyrningen	  har	  den	  stora	  fördelen	  att	  den	  överlämnar	  besluten	  om	  hur	  en	  verksamhet	  i	  praktiken	  ska	  ut-‐
formas,	  till	  dem	  som	  befinner	  sig	  närmast	  verksamheten	  -‐	  i	  skolans	  fall	  till	  lärare,	  rektorer,	  elever	  och	  föräld-‐
rar	  (PM	  1996/3).	  

 
I	  ett	  debattinlägg	  från	  mellanstadielärare	  Conny	  Stendrup	  varnas	  det	  samtidigt	  för	  att	  en	  
förtroendeklyfta	  mellan	  de	  professionella	  och	  politikerna	  riskerar	  leda	  till	  att	  ”målstyr-‐
ningen	  urartar	  till	  nervös	  kontroll”.	  Mot	  kreativitet	  och	  mänsklig	  utveckling	  ställs	  mål-‐
styrning	  och	  effektivisering	  i	  en	  argumentation	  för	  ”målstyrningsfria	  zoner”	  i	  skolan.	  Om	  
lärare	  inte	  får	  en	  utvidgad	  professionell	  handlingsfrihet	  och	  samtidigt	  görs	  totalansva-‐
riga	  för	  att	  skolans	  kunskapsmål	  uppnås	  utgör	  det	  enligt	  Stendrup	  ett	  politiskt	  ”över-‐
krav”	  på	  lärarna	  (LT	  1998/22).	  	  
	  
LF	  menar	  att	  det	  saknas	  en	  helhetssyn	  och	  samsyn	  på	  kommunnivå.	  Att	  lärare	  inte	  mär-‐
ker	  av	  ”delegeringen	  av	  befogenheter	  och	  mandat	  som	  är	  målstyrningens	  innersta	  
kärna”	  har	  enligt	  LF	  också	  att	  göra	  med	  att	  ”lärare	  tolkar	  styrsystemet	  på	  sitt	  eget	  vis”	  
och	  inte	  alltid	  ”känt	  behov”	  av	  förändring	  (LT	  1999/5).	  LF	  ger	  uttryck	  för	  en	  profession-‐
ell	  självkritik	  men	  menar	  samtidigt	  att	  ökade	  krav	  på	  kvalitetsredovisning	  inte	  utgör	  en	  
lösning	  på	  problemet	  att	  lärare	  är	  svårstyrda.	  	  	  	  
  

En	  sak	  är	  säker:	  en	  återgång	  till	  det	  som	  gällde	  före	  skolans	  ”kommunalisering”	  för	  tio	  år	  sedan	  är	  otänkbar.	  
Staten	  kan	  inte	  längre	  detaljstyra	  skolans	  verksamhet.	  Hur	  den	  utformas	  måste	  lärare	  och	  skolledare	  be-‐
stämma,	  i	  samråd	  med	  föräldrar	  och	  elever	  (LT	  2000/3).	  

                                                 
42	  Jfr	  SOU	  1997:121.	  
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Då	  Lärarförbundet	  argumenterar	  för	  lärarnas	  professionella	  autonomi	  sker	  det	  med	  
utgångspunkt	  i	  att	  det	  nu	  är	  dags	  för	  politiker	  att	  börja	  tillämpa	  den	  målstyrning	  de	  
själva	  beslutat	  ska	  gälla	  för	  förskolan	  och	  skolan	  (LT	  2002/15).	  Skolans	  verkliga	  pro-‐
blem	  handlar	  om	  ”den	  oklara	  gränsdragningen	  mellan	  politik	  och	  profession”	  och	  då	  
särskilt	  ”hur	  decentraliseringen	  stannat	  på	  kommunkontoren”	  (LT	  2003/15).	  De	  krav	  
som	  kan	  riktas	  mot	  lärare	  är	  att	  de	  måste	  bli	  bättre	  på	  att	  utvärdera	  sitt	  arbete	  och	  få	  
inflytande	  över	  utvärderingen.	  	  

 
Från	  att	  LF	  haft	  en	  relativt	  positiv	  uppfattning	  om	  decentraliseringen	  och	  tillhörande	  
mål-‐	  och	  resultatstyrning	  publicerar	  Pedagogiska	  Magasinet	  flera	  artiklar	  där	  forskare	  
uttrycker	  sig	  kritiskt.	  Björn	  Rombach	  på	  Handelshögskolan	  skriver	  redan	  1997	  att	  ”mål-‐
styrning	  efter	  40	  år	  inte	  har	  visat	  sig	  fungera	  på	  något	  enda	  ställe	  i	  världen	  inom	  offent-‐
liga	  sektorn!	  Rombach	  avfärdar	  den,	  både	  ekonomiskt	  och	  ur	  demokratisynpunkt”	  (PM	  
1997/1).	  Senare	  hävdar	  professor	  Mikael	  Alexandersson	  (PM	  2000/3)	  att	  marknadse-‐
konomiska	  styrningsmodeller	  och	  språkbruk	  alltmer	  har	  trängt	  undan	  pedagogernas	  
språk.	  
 

Skolan	  blev	  en	  resultatenhet,	  rektor	  kallades	  resultatansvarig,	  pedagogiskt	  program	  omnämndes	  som	  af-‐
färsidé,	  elever	  och	  föräldrar	  skulle	  betraktas	  som	  kunder	  vars	  behovstillfredsställelse	  kom	  att	  mätas	  via	  kvali-‐
tetsprogram.	  Konkreta	  inslag	  som	  exempelvis	  prestationslön,	  kundorientering	  via	  brukarinflytande,	  resultat-‐
mätningar	  och	  kvalitetskontroller	  som	  stammar	  från	  vinstmaximerad	  verksamhet	  blev	  legio	  (PM	  2000/3).	  

 
Sverker	  Lindblad	  och	  Lisbeth	  Lundahl,	  båda	  professorer	  i	  pedagogik,	  hävdar	  vidare	  att	  
”drömmen	  om	  det	  goda	  samhället	  har	  ersatts	  av	  drömmen	  om	  den	  goda	  ekonomin”	  (PM	  
2001/1).	  I	  internationella	  jämförelser	  som	  gjorts	  av	  OECD	  har	  det	  visat	  sig	  att	  Sverige	  är	  
det	  land	  i	  Europa	  som	  skapat	  det	  mest	  decentraliserade	  skolsystemet.	  De	  skriver	  
 

Rektorerna	  uttalar	  sig	  från	  ett	  systemperspektiv	  och	  funktion	  som	  ledare	  i	  ett	  mål-‐	  och	  resultatstyrt	  system.	  
Lärarnas	  berättelser	  färgas	  av	  konflikten	  mellan	  att	  vara	  pedagog,	  nå	  kunskapsmålen	  genom	  individorienterad	  
undervisning,	  och	  krav	  på	  att	  ansvara	  för	  elevernas	  sociala	  situation	  —	  samtidigt	  som	  tid	  och	  resurser	  tas	  i	  an-‐
språk	  av	  andra	  systemkrav.	  Bilderna	  visar	  samstämmigt	  på	  ökad	  byråkratisering	  och	  fler	  beslutshierarkier	  i	  
skolan	  (PM	  2001/1).	  

	  
Då	  Skolverket	  delas	  i	  två	  myndigheter	  2003	  välkomnar	  LF	  att	  statens	  tillsyn	  över	  skolan	  
nu	  kommer	  att	  skärpas.	  Skolhuvudmän	  som	  missköter	  sig	  ska	  uppmärksammas	  och	  
tvingas	  till	  förbättring.	  I	  spänningsfältet	  mellan	  kontroll	  och	  sanktion	  och	  utveckling	  
framhålls	  hur	  Skolverkets	  s.	  k.	  utvecklingsdialoger	  varit	  framgångsrika	  i	  att	  stötta	  kom-‐
muner	  i	  deras	  arbete	  med	  att	  utveckla	  och	  förbättra	  skolan.	  LF	  argumenterar	  för	  att	  den	  
nya	  skolutvecklingsmyndigheten	  måste	  ges	  ordentligt	  med	  resurser	  (LT	  2002/18).	  Skol-‐
inspektionens	  utbyggnad	  väcker	  dock	  ett	  antal	  principiella	  frågor	  där	  LF	  argumenterar	  
för	  utveckling,	  förbättring,	  delaktighet	  och	  självvärdering.43	  
 

Vart	  styr	  Skolverkets	  inspektioner?	  Vilken	  roll	  kommer	  dessa	  rapporter	  att	  få	  i	  de	  inspekterade	  skolorna?	  
Kommer	  de	  att	  fokusera	  på	  att	  utveckla	  och	  förbättra	  arbetet	  i	  skolan	  eller	  kommer	  arbetet	  att	  inriktas	  på	  att	  
alla	  planer	  och	  dokument	  ska	  finnas?	  Det	  kan	  ju	  faktiskt	  vara	  så	  att	  en	  bristfällig	  verksamhet	  bedrivs	  helt	  for-‐
mellt	  korrekt	  /…/	  Men	  inspektionerna	  måste	  då	  verkligen	  inriktas	  på	  att	  utveckla	  och	  förbättra	  arbetet	  för	  

                                                 
43	  Inspektionen	  beräknas	  vara	  fullt	  utbyggd	  från	  2005.	  Ett	  hundratal	  personer	  kommer	  då	  att	  arbeta	  heltid	  med	  den	  
utbildningsinspektion	  som	  svarar	  för	  en	  tredjedel	  av	  Skolverkets	  anslag.	  LT	  2003/19.	  
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eleverna	  i	  skolan	  och	  inte	  bara	  på	  att	  finna	  formella	  fel.	  Då	  krävs	  det	  att	  skolledare	  och	  lärare	  kan	  vara	  delakt-‐
iga	  på	  ett	  helt	  annat	  sätt	  än	  i	  dag	  /…/	  Det	  borde	  därför	  vara	  naturligt	  att	  inspektörerna	  även	  träffade	  de	  parts-‐
gemensamma	  skolutvecklingsgrupperna	  som	  finns	  i	  varje	  kommun	  för	  att	  diskutera	  synen	  på	  de	  gemensamma	  
frågorna.	  Den	  utveckling	  och	  självutvärdering	  som	  gynnar	  eleverna	  mest	  formas	  inifrån	  skolorna	  -‐	  av	  lärare	  
och	  skolledare	  själva	  -‐	  den	  kan	  inte	  kommenderas	  fram	  (LT	  2004/4).	  

 
I	  samband	  med	  att	  regeringen	  tillsätter	  en	  utredning	  med	  uppdraget	  att	  göra	  en	  översyn	  
av	  skolans	  styrning	  och	  målstrukturen	  i	  läroplanerna	  poängterar	  LF	  att	  den	  uttalade	  
politiska	  önskan	  om	  färre	  och	  tydligare	  mål	  är	  problematisk	  eftersom	  skolans	  uppgifter	  
är	  många	  och	  komplicerade.	  Styrningens	  inriktning	  kan	  komma	  att	  påverka	  kunskaps-‐
synen	  i	  skolan	  på	  sätt	  som	  gör	  att	  de	  kunskaper	  som	  är	  lätta	  att	  mäta	  blir	  överordnade	  
medan	  skolans	  demokratiska	  uppdrag	  underordnas.	  	  	  

 

Förutom	  att	  ge	  eleverna	  goda	  kunskaper	  ska	  skolan	  också	  ge	  eleverna	  en	  grund	  för	  att	  kunna	  verka	  i	  det	  de-‐
mokratiska	  samhället.	  Reducerar	  man	  skolans	  uppdrag	  till	  några	  få	  mål	  finns	  en	  klar	  risk	  att	  det	  blir	  förenklat.	  
Risken	  finns	  att	  det	  blir	  de	  enkelt	  mätbara	  kunskaperna	  som	  kommer	  i	  fokus	  och	  att	  skolans	  demokratiupp-‐
drag	  tonas	  ned	  (LT	  2006/4).	  	  

 
I	  Leif	  Davidssons	  utredning	  (SOU	  2007:28)	  finns	  en	  särskild	  inriktning	  mot	  att	  skapa	  
färre,	  tydligare,	  mätbara	  och	  utvärderingsbara	  mål.	  Även	  om	  LF	  välkomnar	  ”att	  styrsy-‐
stemet	  blir	  tydligare	  och	  att	  likvärdigheten	  ökar”	  ser	  LF	  samtidigt	  hur	  utredningsförsla-‐
gen	  tillsammans	  med	  skolminister	  Jan	  Björklunds	  förslag	  på	  nationella	  prov	  i	  de	  tidigare	  
årskurserna	  innebär	  
 

…en	  mycket	  hård	  styrning	  av	  både	  innehåll	  och	  arbetsformer	  i	  skolan.	  Allt	  fokuseras	  på	  det	  som	  går	  lätt	  att	  
mäta	  med	  prov.	  Statens	  kontrollbehov	  tar	  över	  och	  lärarnas	  pedagogiska	  frihet	  snävas	  in.	  Allt	  går	  inte	  att	  mäta	  
och	  det	  måste	  ges	  utrymme	  att	  arbeta	  ämnesövergripande.	  Möjligheterna	  att	  till	  exempel	  läsa	  tematiskt,	  och	  
som	  är	  mycket	  givande	  inlärningsmässigt,	  måste	  finnas	  kvar	  och	  kunna	  utvecklas	  (LT	  2007/9).	  

 

När	  Skolinspektionen	  föreslås	  blir	  en	  självständig	  myndighet	  talar	  LF	  om	  hur	  tilltron	  till	  
kontroll	  ökar	  och	  tilltron	  till	  utveckling	  minskar.44	  Satsningarna	  på	  kontroll	  förstås	  uti-‐
från	  ”ett	  globalt	  sammanhang”	  där	  regeringar	  ”lånar	  styrmodeller	  av	  varandra	  för	  att	  
hitta	  något	  som	  kan	  ge	  kontroll	  över	  skolan	  och	  resultaten”	  (LT	  2007/6).	  LF	  talar	  också	  
om	  vikten	  av	  att	  stärka	  skolans	  likvärdighet	  och	  hur	  en	  förstärkt	  utbildningsinspektion	  
kan	  bidra	  till	  detta.	  Vad	  som	  måste	  undvikas	  är	  att	  det	  ”blir	  en	  slagsida	  för	  nationella	  
prov”	  och	  att	  utbildningsinspektionen	  ser	  som	  sin	  uppgift	  att	  ”överpröva	  lärarens	  kom-‐
petens.”	  (LT	  2008/1).	  Enligt	  Lärarförbundets	  ordförande	  finns	  en	  risk	  att	  Skolinspekt-‐
ionens	  dubbelrättande	  av	  nationella	  prov,	  i	  syfte	  att	  komma	  åt	  skolor	  som	  sätter	  för	  
höga	  betyg,	  ”snävar	  in	  lärarprofessionen”	  (LT	  2009/13).	  Åter	  framförs	  argument	  om	  
delaktighet	  och	  dialog	  mellan	  inspektörer,	  lärare	  och	  skolledare.	  LF	  framhåller	  att	  ”lä-‐
rarnas	  arbete	  med	  att	  utvärdera	  sin	  egen	  verksamhet	  måste	  bli	  en	  del	  av	  inspektionen”	  
(LT	  2008/1;	  jfr	  2007/15;	  2009/11).	  	  
	  
Med	  hänvisning	  till	  Finland,	  som	  inte	  har	  någon	  obligatorisk	  nationell	  utbildningsin-‐
spektion,	  påtalas	  hur	  man	  där	  istället	  har	  lärare	  som	  mycket	  noggrant	  följer	  upp	  elever-‐
nas	  utveckling	  och	  kunskapsinhämtning.	  Mot	  den	  bakgrunden	  fortsätter	  LF	  

…oförtrutet	  att	  peka	  på	  vad	  svensk	  skola	  verkligen	  behöver.	  Det	  självklara	  målet	  är	  att	  Sveriges	  lärare	  måste	  
uppvärderas,	  både	  när	  det	  gäller	  inflytande,	  resurser	  och	  lön.	  Det	  är	  ett	  helt	  avgörande	  steg	  på	  vägen	  till	  en	  
skola	  i	  världsklass	  för	  alla	  elever	  (LT	  2008/12).	  

                                                 
44	  Från	  2008	  är	  Skolinspektionen	  en	  egen	  myndighet.	  Jfr	  SOU	  2007:101;	  prop.	  2007/08:50	  
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Styrning  för  likvärdighet  
Det	  är	  från	  mitten	  av	  1990-‐talet	  som	  diskussionen	  om	  skolans	  styrning	  alltmer	  kommer	  
att	  handla	  om	  statens	  ansvar	  för	  skolors	  likvärdighet.	  LF	  pekar	  på	  obalansen	  mellan	  in-‐
satta	  resurser	  och	  kommunernas	  oförmåga	  att	  uppnå	  de	  nationella	  målen.	  Frågorna	  
handlar	  både	  om	  vilka	  skillnader	  som	  ska	  accepteras,	  hur	  kontrollen	  ska	  utformas	  och	  
om	  vilka	  effekterna	  är	  av	  en	  ökad	  valfrihet	  och	  segregation	  på	  skolans	  område	  (LT	  
1996/17).	  Från	  LF	  hävdar	  man	  linjen	  att	  resurser	  ska	  fördelas	  efter	  behov	  och	  inte	  uti-‐
från	  en	  konstruktion	  där	  varje	  elev	  ges	  lika	  mycket.	  Skolpeng	  och	  en	  valfrihet	  ”där	  elever	  
och	  föräldrar	  tvingas	  välja	  bort	  skolor,	  snarare	  än	  välja	  till	  skolor”	  är	  något	  man	  menar	  
på	  kort	  sikt	  riskerar	  att	  ”rasera	  den	  likvärdiga	  skolan	  i	  vårt	  land.”	  (LT	  1996/19).	  Däre-‐
mot	  vill	  inte	  LF	  framstå	  som	  bromskloss	  vad	  gäller	  decentraliseringen	  eller	  att	  man	  öns-‐
kar	  en	  tillbakagång	  till	  en	  central-‐	  och	  detaljstyrd	  skola.	  Christer	  Romilson,	  vid	  den	  här	  
tiden	  ordförande	  i	  LF,	  menar	  att	  båda	  lärarorganisationerna	  och	  Kommunförbundet	  har	  
ett	  gemensamt	  åtagande	  där	  skolutveckling	  är	  det	  centrala.	  
	  

Förbundets	  huvudlinje	  i	  styrningsdiskussionen	  är	  alltså	  att	  decentraliseringen	  av	  beslut	  och	  ansvar	  måste	  
fortsätta	  ut	  till	  skolorna	  -‐	  till	  skolledare	  och	  lärare.	  Men	  det	  betyder	  inte	  att	  den	  statliga	  nivåns	  betydelse	  i	  
motsvarande	  grad	  ska	  minska.	  Staten	  ska	  sätta	  upp	  de	  nationella	  målen	  där	  vissa	  saker	  som	  kravet	  på	  likvär-‐
dig	  skola	  ska	  vara	  lagfästa.	  I	  det	  ligger	  att	  staten	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  utvärdera	  resultaten	  och	  kritisera	  kom-‐
muner	  som	  inte	  sköter	  sig	  (LT	  1996/19).	  

	  
Skolverket	  ska	  inte	  detaljstyra	  utan	  stå	  för	  en	  mer	  övergripande	  utvärdering.	  	  Samtidigt	  
ska	  Skolverket	  kunna	  rikta	  skarp	  kritik	  mot	  de	  kommuner	  som	  inte	  lever	  upp	  till	  lagens	  
krav	  på	  likvärdighet.	  LF	  menar	  också	  att	  kommunerna	  brister	  i	  sin	  styrning	  att	  skapa	  
likvärdighet	  eftersom	  de	  saknar	  ”information	  om	  vilka	  effekter	  deras	  beslut	  har	  eller	  om	  
skolan	  uppnår	  de	  mål	  som	  finns.”	  (LT	  1997/6).	  En	  modell	  med	  statliga	  utbildningsin-‐
spektörer	  är	  därför	  något	  som	  enligt	  LF	  kan	  bli	  bra	  om	  det	  

	  

…inte	  enbart	  bli	  snabba	  nedslag	  av	  inspektörerna	  på	  skolorna;	  de	  måste	  kunna	  följa	  verksamheten	  under	  
längre	  tid	  för	  att	  ge	  en	  rättvisande	  bild	  av	  hur	  en	  enskild	  kommun	  sköter	  sin	  skola.	  Med	  rätt	  inriktning	  kan	  de	  
föreslagna	  inspektörerna	  bidra	  till	  en	  kvalitetshöjning,	  där	  brister	  finns,	  och	  en	  ökad	  likvärdighet	  i	  skolan	  (LT	  
1997/6).	  

	  

Regeringens	  förslag	  om	  utbildningsinspektörer	  ska,	  enligt	  skolminister	  Ylva	  Johansson,	  
inte	  heller	  förstås	  som	  ett	  led	  i	  att	  staten	  tar	  över	  ansvaret	  för	  utvecklingen	  av	  skolan.	  
Ansvarsfördelningen	  mellan	  stat	  och	  kommun	  ska	  behållas.	  Inspektörer	  ska	  i	  sättet	  att	  
tala	  inte	  ses	  som	  ”kommunkontrollanter”	  utan	  som	  en	  förutsättning	  ”för	  att	  skaffa	  oss	  en	  
bra	  nationell	  bild	  av	  svensk	  skola.”	  (Skolministern	  citerad	  i	  LT	  1997/6).	  Då	  Skolverket	  
rapporterar	  om	  kommuners	  brister	  i	  styrning,	  utvärdering	  och	  uppföljning	  skapas	  sam-‐
tidigt	  en	  oro	  för	  hur	  styrningens	  utformning	  inte	  förmår	  garantera	  likvärdighet.	  Även	  
om	  en	  återgång	  till	  regelstyrning	  inte	  bedöms	  som	  politiskt	  möjlig	  vill	  Skolverkets	  gene-‐
raldirektör	  Ulf	  P.	  Lundgren	  ”vrida	  upp	  nivån”	  och:	  
	  

…ta	  en	  diskussion	  med	  regeringen	  om	  vilka	  sanktioner	  som	  kan	  tillgripas	  mot	  kommuner	  som	  inte	  följer	  reg-‐
lerna	  /…/	  Om	  kommunerna	  inte	  vill	  utvärdera	  och	  följa	  upp	  skolan	  så	  som	  det	  är	  tänkt	  så	  är	  ju	  hela	  principen	  
om	  en	  nationellt	  likvärdig	  skola	  i	  fara	  (Generaldirektören	  citerad	  i	  LT	  1997/6).	  
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LF	  framhåller	  att	  statens	  styrning	  över	  skolan	  är	  till	  för	  att	  garantera	  en	  likvärdig	  ut-‐
bildning.	  Om	  regler	  ersätts	  med	  mer	  allmänna	  formuleringar	  om	  att	  elever	  ska	  ges	  för-‐
utsättningar	  att	  nå	  målen	  riskeras	  den	  likvärdiga	  utbildningen.	  LF	  menar	  vidare	  att	  både	  
den	  statliga	  och	  den	  kommunala	  politiska	  nivån	  inte	  tar	  sitt	  ansvar	  fullt	  ut	  för	  att	  garan-‐
tera	  likvärdighet.	  
	  

Verkligheten	  ute	  i	  kommunerna	  efter	  de	  senaste	  årens	  nedskärningar	  visar	  tydligt	  att	  det	  fortfarande	  behövs	  
en	  del	  inslag	  av	  detaljstyrning	  i	  skollag	  och	  förordningar	  /…/	  Skolan	  är	  ett	  delat	  ansvar	  mellan	  staten	  och	  
kommunerna.	  Som	  situationen	  är	  nu	  fjärmar	  sig	  dessa	  båda	  ansvariga	  från	  varandra	  med	  sina	  olika	  förslag	  (LT	  
1997/18).	  

	  
På	  dessa	  grunder	  framhålls	  att	  lärares	  och	  skolors	  lokala	  frihet	  måste	  ”kompletteras	  
med	  ordentliga	  utvärderings-‐	  och	  kvalitetssäkringsinstrument	  för	  att	  värna	  likvärdighet	  
och	  hög	  kvalitet”	  (LT	  1997/13).	  LF	  beskriver	  sin	  inställning	  till	  skolans	  tidsstyrning	  i	  
relation	  till	  målstyrning	  som	  ”något	  kluven”.	  LF	  menar	  att	  timplanen,	  som	  förvisso	  utgör	  
”ett	  hinder	  för	  alla	  de	  skolutvecklingsprojekt	  som	  sker	  runt	  om	  i	  landet”	  inte	  kan	  ”slo-‐
pas”	  förrän	  kommunerna	  visat	  att	  de	  ”klarar	  sitt	  ansvar	  för	  en	  likvärdig	  skola”	  (LT	  
1999/9).	  Då	  skolministern	  vill	  skärpa	  statens	  instrument	  gentemot	  kommunerna	  anses	  
det	  av	  LF	  inte	  bara	  inspirerat	  av	  en	  tveksam	  engelsk	  test-‐	  och	  kontrollkultur,	  utan	  också	  
som	  något	  positivt.	  	  
	  

Det	  var	  aldrig	  riksdagens	  mening	  att	  staten	  skulle	  abdikera	  från	  sitt	  ansvar	  så	  som	  det	  verkar	  ha	  föresvävat	  en	  
del	  lokala	  skolpolitiker.	  Och	  Skolverket	  gör	  alltså	  alldeles	  rätt	  när	  man	  kritiserar	  kommunerna	  för	  att	  de	  inte	  
följer	  statens	  regler	  om	  utvärdering	  och	  uppföljning	  (LT	  1997/8).	  

	  

Då	  information	  och	  exemplets	  makt	  inte	  anses	  räcka	  som	  styrmedel	  välkomnar	  LF	  en	  
skärpt	  lagstiftning	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  utdöma	  vite	  mot	  den	  huvudman	  som	  inte	  full-‐
gör	  sina	  åligganden	  (LT	  1998/16).	  Då	  1990-‐talets	  politiska	  beslut	  särskilt	  drabbat	  bar-‐
nen	  och	  ”urholkat	  den	  likvärdiga	  utbildningen”	  finns	  det	  skäl	  att	  utforma	  den	  ekono-‐
miska	  styrningen	  så	  att	  kommunerna	  måste	  redovisa	  att	  resurserna	  läggs	  på	  skolan	  (LT	  
2000/2).	  I	  polemik	  med	  Kommunförbundet	  handlar	  LFs	  kritik	  om	  att	  framhålla	  att	  det	  
inte	  främst	  är	  organisatoriska	  utan	  resursmässiga	  skäl	  till	  att	  måluppfyllelsen	  i	  skolan	  är	  
bristfällig.	  (LT	  2000/14).45	  LF	  håller	  successivt	  i	  allt	  högre	  grad	  med	  om	  att	  det	  behövs	  
en	  skarpare	  och	  mer	  omfattande	  tillsyn	  eftersom	  ”inte	  minst	  kraven	  på	  en	  likvärdig	  
skola	  ställer	  höga	  krav	  på	  en	  effektiv	  tillsyn”	  (LT	  2002/10).	  Men	  som	  vi	  sett	  tidigare	  på-‐
pekas	  också	  att	  Skolverket	  vid	  sidan	  av	  att	  bedriva	  uppföljning,	  utvärdering	  och	  tillsyn	  
också	  ska	  ha	  en	  uppgift	  att	  bidra	  till	  skolans	  utveckling.	  I	  polemik	  med	  kommunerna	  
framhålls	  att	  både	  lärar-‐	  och	  skolledarorganisationerna	  menar	  att	  statens	  ansvar	  sträck-‐
er	  sig	  längre	  än	  till	  att	  ange	  skolans	  mål	  och	  kontrollera	  att	  målen	  uppfylls.	  
	  

Den	  svenska	  skolan	  är	  en	  nationell	  angelägenhet	  vars	  kvalitet	  och	  tillgänglighet	  ska	  vara	  likvärdig	  oavsett	  bo-‐
stadsort,	  socialgrupp,	  kön	  eller	  etnisk	  bakgrund.	  Hotas	  denna	  likvärdighet	  så	  måste	  staten	  också	  ha	  instru-‐
ment	  för	  att	  ingripa.	  Annars	  blir	  ansvaret	  för	  den	  nationella	  skolstandarden	  en	  chimär	  (LT	  2004/5).	  

	  
Det	  finns	  enligt	  LF	  skäl	  att	  värna	  om	  statens	  rätt	  att	  påverka	  den	  lokala	  politiken.	  Att	  

                                                 
45	  Lärarförbundet	  driver	  att	  staten	  på	  bättre	  sätt	  måste	  kontrollera	  att	  de	  specialdestinerade	  statsbidragen	  till	  skolan,	  
de	  s.k.	  Personpengarna	  och	  Wärnessonpengarna,	  verkligen	  används	  till	  skolor	  och	  till	  att	  öka	  personaltätheten	  i	  sko-‐
lorna.	  



 66 

avvisa	  statlig	  inblandning	  blir	  i	  sättet	  att	  tala	  det	  samma	  som	  att	  förneka	  att	  skolan	  är	  en	  
nationell	  angelägenhet	  (LT	  2004/5).	  Det	  framhålls	  samtidigt	  att	  lokala	  avtal	  som	  formu-‐
leras	  utifrån	  centrala	  prioriteringar	  fungerar	  som	  ett	  sätt	  att	  upprätthålla	  ”en	  likvärdig	  
kvalitet	  i	  landet	  utan	  att	  återfalla	  i	  regelstyrning.”	  (LT	  2005/2).	  Statens	  instrument	  för	  
att	  garantera	  en	  likvärdig	  skola,	  där	  likvärdig	  kvalitet	  ges	  alla	  barn	  i	  hela	  landet,	  kan	  
också	  framhållas	  som	  vore	  den	  begränsad	  till	  en	  styrning	  av	  lärarutbildning	  och	  till	  krav	  
på	  lärarbehörighet	  för	  tillsvidareanställning	  (LT	  2005/9;	  2006/13).	  	  
	  
På	  frågan	  ”Hur	  ser	  du	  på	  en	  tuffare	  inspektion?”	  svarar	  LFs	  ordförande	  Eva-‐Lis	  Sirén	  på	  
följande	  sätt.	  
	  

Genom	  utbildningsinspektioner	  ska	  staten	  se	  till	  att	  alla	  elever	  får	  en	  likvärdig	  utbildning.	  Bland	  annat	  bör	  in-‐
spektionen	  se	  till	  att	  alla	  får	  utbildade	  lärare,	  vilket	  vi	  varit	  kritiska	  emot	  att	  inspektionerna	  inte	  varit	  tillräck-‐
ligt	  uppmärksamma	  på	  (LT	  2007/12).	  

	  
Johan	  Löwstedt,	  professor	  i	  företagsekonomi,	  framhåller	  att	  den	  starka	  styrningen	  och	  
kontrollen	  av	  skolan	  leder	  till	  att	  lärare	  ständigt	  får	  nya	  arbetsuppgifter	  vid	  sidan	  om	  
kärnverksamheten.	  Konsekvensen	  blir	  att	  ”Enkätresultat	  från	  nöjda	  föräldrar	  och	  funge-‐
rande	  hemsidor	  riskerar	  att	  bli	  viktigare	  än	  vad	  eleverna	  lär	  sig	  (PM	  2009/2).	  Han	  häv-‐
dar	  att	  mycket	  skulle	  vinnas	  genom	  ”att	  dra	  ned	  på	  takten	  i	  den	  tilltagande	  organisato-‐
riska	  styrningen	  (och	  serviceorganisationen)	  till	  förmån	  för	  idéer	  om	  en	  lokalt	  förank-‐
rad	  kunskapsorganisation	  /…/	  Detta	  är	  inget	  hinder	  för	  att	  bibehålla	  målet	  om	  en	  lik-‐
värdig	  skola”	  (PM	  2009/2).	  
	  
Då	  Sveriges	  Kommuner	  och	  Landsting	  enligt	  LF	  vill	  öka	  kontrollen	  och	  kräver	  högre	  
närvaro	  i	  skolan	  för	  lärare	  betecknas	  det	  som	  ett	  misstänkliggörande	  om	  att	  lärare	  arbe-‐
tar	  för	  lite	  och	  som	  ett	  slag	  i	  ansiktet.	  Den	  arbetstid	  lärare	  i	  förtroende	  använder	  för	  att	  
klara	  sitt	  uppdrag	  utgör	  enligt	  LF	  en	  förutsättning	  för	  att	  klara	  kvaliteten	  i	  skolan.	  LF	  
argumenterar	  med	  denna	  utgångspunkt	  för	  att	  ”Läraryrket	  är	  ett	  förtroendeuppdrag	  
med	  krav	  på	  flexibilitet,	  tillgänglighet	  och	  tillit.”	  (LT	  2010/2).	  	  
	  
LF	  framhåller	  nu	  både	  att	  kommunerna	  ska	  ”ta	  ett	  ökat	  ansvar	  för	  en	  nationell	  likvärdig	  
skola.”	  (LT	  2010/10)	  och	  att	  staten	  gör	  det.	  
	  

För	  Lärarförbundet	  är	  det	  glasklart:	  Vi	  vill	  se	  ett	  ökat	  statligt	  ansvar.	  Skolan	  ska	  vara	  likvärdig	  med	  hög	  kvali-‐
tet	  för	  alla	  elever.	  Misstaget	  vid	  kommunaliseringen	  var	  att	  ingen	  nationell	  kvalitetsgranskning	  infördes.	  Det	  
rättas	  nu	  stegvis	  till	  genom	  en	  stark	  skolinspektion	  (LT	  2010/19).	  
	  

Organisering    

	  
Organiseringen	  av	  lärares	  arbete	  kom	  under	  90-‐talet	  att	  handla	  om	  förnyelse	  av	  lärares	  
arbetssätt	  från	  den	  stängda	  klassrumsdörren	  till	  teamarbete.	  LF	  driver	  denna	  fråga	  och	  
ifrågasätter	  också	  stadiegränser	  som	  förhindrar	  skolutveckling	  (LT	  1990/9).	  Organise-‐
ringen	  i	  arbetslag	  på	  skolor	  ses	  som	  ”helt	  i	  överensstämmelse	  med	  den	  fackliga	  solidari-‐
tetstanken”(LT	  1993/4).	  Strategin	  Lärare	  lyfter	  Sverige,	  som	  tidigare	  nämnts,	  utgör	  
också	  ett	  led	  i	  denna	  strävan.	  Med	  strategin	  vill	  LF	  signalera	  att	  man	  ”lägger	  ökad	  vikt	  
vid	  de	  pedagogiska	  yrkesfrågorna”	  och	  att	  den	  ”utmaning	  som	  lärarna	  måste	  anta”	  inne-‐
bär	  ett	  ökat	  enskilt	  ansvarstagande	  för	  skolutveckling	  och	  kvalitet.	  Strategin	  kan	  enligt	  
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LF	  också	  ”innebära	  att	  kortsiktig	  facklig	  intressebevakning	  kan	  få	  stå	  tillbaka	  för	  det	  
som	  långsiktigt	  stärker	  lärarnas	  professionella	  status”	  (LT	  1994/26).	  
	  
Nu	  vill	  förbundsstyrelsen	  att	  yrkesfrågorna	  ska	  lyftas	  fram	  med	  ny	  kraft.	  En	  allt	  starkare	  
professionalisering	  av	  medlemskåren	  blir	  den	  långsiktiga	  fackliga	  strategin	  för	  att	  höja	  
skolans	  kvalitet	  och	  läraryrkets	  status	  (LT	  1995/10).	  Det	  talas	  om	  ett	  ”lokalt	  utveckl-‐
ingsarbete	  där	  lärarna	  gör	  jobbet”	  och	  att	  lärarna	  nu	  ”har	  chansen	  att	  utveckla	  arbetet”	  
bara	  man	  kan	  ”anta	  den	  utmaningen”.	  Vidare	  heter	  det	  att	  ”lärare	  och	  skolledare	  ska	  ta	  
initiativet	  i	  arbetet	  med	  att	  utveckla	  skolan	  mot	  de	  krav	  som	  framtiden	  ställer.”	  (LT	  
1995/26).	  Enligt	  LF	  har	  lärarrollen	  förändrats	  eller	  borde	  förändras;	  ”vi	  vågar	  påstå	  att	  
de	  lärare	  och	  den	  skola	  som	  tagit	  mod	  till	  sig	  och	  förändrat	  lärarrollen	  också	  är	  de	  som	  
bäst	  lyckas	  bemästra	  problemen	  i	  yrket”	  (LT	  1996/10).	  Förändring	  knyts	  till	  organise-‐
ringen	  i	  termer	  av	  samarbete,	  lärarlag,	  kontinuitet,	  mindre	  organisering	  utifrån	  stadier	  
och	  mer	  av	  vertikalt	  organiserade	  arbetsenheter.	  I	  en	  ledare	  i	  Pedagogiska	  Magasinet	  
skriver	  chefredaktören	  något	  år	  efter	  den	  fackliga	  strategins	  genomförande:	  
	  

Starka	  krafter	  och	  reaktionära	  intressen	  har	  tillsammans	  med	  en	  stel	  skolbyråkrati	  och	  ett	  gammalt	  otidsenligt	  
regelverk	  alltför	  länge	  hindrat	  en	  förnyelse	  av	  skolans	  arbetssätt.	  Många	  progressiva	  tankar	  och	  idéer	  om	  sko-‐
lans	  inre	  arbete,	  som	  förvisso	  funnits	  på	  många	  håll,	  har	  alltför	  länge	  och	  alltför	  ofta	  fått	  kämpa	  i	  motvind	  (PM	  
1996/1).	  

När	  Skolkommittén	  1997	  (SOU	  1997:121)	  föreslår	  avskaffandet	  av	  timplan	  ställer	  LF	  sig	  
positivt	  till	  förslaget.	  Det	  uppfattas	  som	  ett	  led	  i	  decentraliseringen	  där	  lärarna	  blir	  de	  
viktigaste	  aktörerna	  i	  skolutvecklingen.	  Skolkommitténs	  ordförande	  Olle	  Holmberg	  
skriver	  
	  

Decentralisering	  och	  lokalt	  ansvar	  är	  den	  enda	  framkomliga	  vägen	  till	  skolutveckling	  i	  ett	  demokratiskt	  sam-‐
hälle.	  Det	  är	  en	  decentraliseringens	  Höga	  Visa	  (PM	  1997/4).	  

	  
I	  vad	  mån	  lärare	  lyckas	  med	  sitt	  uppdrag	  att	  lyfta	  Sverige	  följs	  inte	  nämnvärt	  upp	  i	  Lä-‐
rarnas	  tidning	  och	  Pedagogiska	  Magasinet.	  Istället	  följer	  en	  kritik	  av	  ledarskapet	  i	  sko-‐
lan,	  vilket	  eventuellt	  kan	  ses	  som	  ett	  tecken	  på	  att	  de	  ambitioner	  som	  formulerades	  i	  
strategin	  Lärare	  lyfter	  Sverige	  inte	  kunde	  infrias.	  
	  

Rektor	  hinner	  inte	  med	  väsentligheterna	  i	  verksamheten,	  tycker	  lärarna.	  Tiden	  som	  finns	  äts	  upp	  av	  administ-‐
rativa	  göromål	  -‐	  och	  rektor	  håller	  med.	  Det	  är	  de	  pedagogiska	  diskussionerna	  som	  är	  viktiga,	  men	  ack	  så	  svåra	  
att	  genomföra	  när	  verkligheten	  ser	  ut	  som	  den	  gör.	  Det	  egentliga	  skolarbetet	  sker	  ju	  ändå	  i	  klassrummet	  mel-‐
lan	  lärare	  och	  elever.	  Och	  i	  det	  egna	  klassrummet	  är	  läraren	  ledaren.	  Det	  är	  läraren	  som	  leder	  undervisningen	  
och	  som	  leder	  eleverna	  i	  deras	  kunskapsbildning	  och	  lärande.	  Lärare	  är	  sig	  själva	  nog	  de	  vill	  inte	  bli	  ledda	  av	  
någon	  annan	  (PM	  1999/4).	  

	  
Kritiken	  riktas	  mot	  den	  styrnings-‐	  och	  analysmodell	  som	  utvecklats	  med	  förebild	  från	  
näringsliv	  och	  industriell	  verksamhet.	  Det	  är	  denna	  ledarskapsstrategi	  som	  också	  lett	  till	  
det	  kvalitetstänkande	  som	  allt	  mer	  slagit	  rot	  i	  skolan	  och	  som	  lett	  till	  att	  ”varje	  skola	  och	  
varje	  kommun	  årligen	  ska	  avlämna	  en	  kvalitetsredovisning	  i	  vilken	  man	  också	  ska	  visa	  
hur	  man	  avser	  åtgärda	  uppdagade	  brister”	  (PM	  1999/4).	  
	  
Ett	  nytt	  begrepp	  –	  utbildningsmiljö	  -‐	  dyker	  upp	  2004	  när	  LF	  efterfrågar	  en	  arbetsorgani-‐
sation	  för	  lärares	  arbete	  som	  tar	  hänsyn	  till	  skolans	  förändrade	  uppdrag.	  
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Det	  är	  dags	  att	  söka	  nya	  vägar	  och	  angreppssätt	  för	  att	  nå	  bättre	  framgång	  med	  utbildningsmiljön	  och	  för	  både	  
elever	  och	  lärare.	  Arbetet	  måste	  organiseras	  så	  att	  det	  blir	  tid	  för	  undervisning,	  förberedelser	  och	  efterarbete	  
samt	  tid	  för	  reflektion	  och	  att	  utveckla	  yrket	  (LT	  2004/20).	  

	  
Den	  positiva	  föreställningen	  om	  en	  decentraliserad	  skola	  där	  lärarna	  driver	  skolutveckl-‐
ing	  blir	  allt	  mer	  negativ	  från	  mitten	  av	  00-‐talet.	  Den	  starkaste	  kritiken	  kommer	  från	  
Sverker	  Lindblad	  och	  Lisbeth	  Lundahl.	  De	  hävdar	  att	  ”ansvarspropositionen	  (prop	  
1988/9:4)	  och	  regeringens	  ”utvecklingsplan”	  var	  de	  beslut	  som	  avreglerade	  och	  avpoli-‐
tiserade	  skolan.	  Styrning	  genom	  ”new	  managerialism”	  innebar	  enligt	  Lindblad	  och	  Lun-‐
dahl	  att	  lärarkollegiets	  styrning	  av	  verksamheten	  gick	  förlorad.	  Istället	  kom	  ”pedago-‐
giskt	  ledarskap”,	  ”professionellt	  ansvar”	  och	  ”kvalitetssäkring”.	  I	  Pedagogiska	  magasinet	  
skriver	  Finn	  Calander	  och	  Sverker	  Lindblad	  att	  
	  

Målanalyser	  och	  utvärderingar	  blev	  inslag	  i	  lärarens	  vardag./…/	  Rektor	  blev	  chef	  istället	  för	  kollega.	  Skolan	  
blev	  ett	  företag	  med	  rektor	  som	  VD./…/	  Lärarna	  slutade	  vara	  statstjänare	  och	  blev	  professionellt	  utsatta	  löne-‐
arbetar.	  Lindblad	  (1997)	  drog	  slutsatsen	  att	  den	  pålagda	  professionaliseringen	  snarast	  uppfattades	  som	  en	  
deprofessionalisering.	  Lärarna	  upplevde	  att	  deras	  innehållsliga	  expertis	  var	  mindre	  efterfrågad	  och	  att	  resur-‐
serna	  minskade	  medan	  ansvaret	  ökade.	  /…/	  lärarna	  ställdes	  inför	  fler,	  nya	  och	  motstridiga	  krav./…/	  Planering,	  
dokumentation	  och	  utvärdering	  blev	  viktiga	  uppgifter	  för	  lärarna	  (PM	  2005/1).	  

	  
Som	  del	  i	  en	  deprofessionalisering	  framhålls	  här	  hur	  det	  ställs	  motstridiga	  anspråk	  på	  
lärares	  arbetsuppgifter	  samt	  hur	  arbete	  i	  högre	  omfattning	  kännetecknas	  av	  doku-‐
mentationsstyrning	  i	  form	  av	  målanalyser,	  planering	  och	  utvärdering.	  
	  
Bilden	  av	  grundskolan	  som	  sammanhållen,	  utan	  timplan	  och	  med	  en	  gemensam	  yrkes-‐
examen	  för	  samtliga	  lärargrupper	  byts	  i	  slutet	  av	  00-‐talet	  ut	  mot	  en	  allt	  mera	  differenti-‐
erad	  organisation.	  Fram	  träder	  bilden	  av	  en	  grundskola	  med	  låg-‐,	  mellan-‐	  och	  högsta-‐
dium	  och	  med	  klasslärare	  och	  ämneslärare.	  Förskola	  och	  fritidshem	  som	  verksamheter	  
placerade	  vid	  sidan	  av	  den	  "riktiga"	  skolan.	  Genomgående	  talas	  om	  förskollärare,	  fri-‐
tidspedagoger	  och	  lärare	  i	  förskola,	  fritidshem	  och	  skola,	  alltså	  inte	  om	  lärare	  inom	  olika	  
skolformer.	  I	  slutet	  av	  den	  undersökta	  tidsperioden	  börjar	  Skolminister	  Jan	  Björklund	  
också	  att	  tala	  om	  ett	  återförstatligande	  av	  skolan	  (PM	  2007/3),	  vilket	  är	  något	  LF	  menar	  
spelar	  mindre	  roll	  för	  att	  höja	  elevernas	  resultat.	  Snarare	  än	  ett	  förstatligande	  är	  det	  ett	  
förstärkt	  statligt	  ansvar	  för	  skolan	  som	  LF	  för	  fram.	  LF	  framhåller	  vidare	  att	  skolan	  
måste	  gå	  från	  att	  vara	  en	  driftsorganisation	  till	  att	  bli	  en	  utvecklingsorganisation.	  Det	  
handlar	  då	  om	  att	  skolors	  arbetsorganisation	  på	  bättre	  sätt	  ska	  tillvarata	  och	  utveckla	  
lärares	  kompetens.	  LF	  argumenterar	  för	  fler	  karriärvägar	  t.	  ex.	  lektorstjänster	  och	  som	  
tidigare	  nämnts	  för	  en	  tydligare	  arbetsdelning	  mellan	  lärare	  och	  arbetsområden	  (LT	  
2010/17;	  2010/18;	  2010/19).	  
	  

Privatisering  
LF	  är	  i	  början	  av	  1990-‐talet	  kritiskt	  till	  en	  konsumentanpassningsmodell	  på	  skolans	  om-‐
råde.	  Ökade	  inslag	  av	  valfrihet	  och	  konkurrens	  som	  styrmedel	  anses	  utmana	  skolans	  och	  
utbildningens	  enhetliga	  utformning.	  Skolpeng	  ses	  som	  orättvist	  och	  leder	  i	  riktning	  mot	  
växande	  ojämlikhet,	  social	  segregation	  och	  en	  icke	  likvärdig	  skola	  (LT	  1991/26).	  LF	  var-‐
nar	  för	  att	  en	  privatisering	  och	  profilering	  kan	  komma	  att	  stärka	  föräldrarnas	  inflytande	  
på	  bekostnad	  av	  de	  professionellas	  autonomi.	  Man	  talar	  exempelvis	  om	  ”negativ	  föräld-‐
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ramakt”,	  oklara	  anställningsvillkor	  och	  en	  falsk	  marknadsföring	  i	  kölvattnet	  av	  valfri-‐
hetsreformerna	  (LT	  1992/25).	  I	  sättet	  att	  tala	  efterfrågar	  LF	  föräldrainflytandet	  som	  
stödjer	  lärarna	  utifrån	  ”vad	  som	  är	  bra	  för	  lärarna	  är	  bra	  för	  eleverna”	  (LT	  1992/4).	  
 

Några	  påtagligt	  positiva	  resultat	  av	  valfrihet,	  konkurrenstänkande	  och	  skolpengsresonemang	  är	  det	  alltså	  hit-‐
tills	  svårt	  att	  upptäcka.	  I	  stället	  domineras	  debatten	  av	  ökade	  kommunala	  kostnader	  för	  privatskolor,	  plane-‐
ringssvårigheter	  och	  misstro	  hos	  personalen	  (LT	  1992/25).	  

	  
LF	  driver	  fortsatt	  under	  1990-‐talet	  en	  argumentation	  om	  risken	  för	  ökad	  segregation.	  
Risken	  relateras	  bl.	  a.	  till	  de	  kommunanställda	  lärarnas	  bristfälliga	  autonomi	  att	  själva	  få	  
utforma	  verksamheten	  utifrån	  sina	  professionella	  kunskaper.	  Om	  ”flykten	  från	  den	  
kommunala	  skolan	  tilltar”	  står	  skolan	  inför	  uppkomsten	  av	  ”A-‐	  och	  B-‐skolor”	  menar	  LF	  
(LT	  1999/11).	  Mot	  slutet	  av	  1990-‐talet	  menar	  LF	  också	  att	  utvecklingen	  ”nått	  en	  andra	  
fas”	  där	  skoletableringar	  inte	  främst	  sker	  av	  pedagogiska,	  religiösa	  eller	  etniska	  skäl.	  Det	  
är	  istället	  ”möjligheten	  att	  på	  sikt	  tjäna	  pengar”	  som	  framställs	  som	  den	  främsta	  driv-‐
kraften	  (LT	  1999/11).	  En	  politik	  som	  motverkar	  valfrihet	  på	  skolans	  område	  betecknas	  
samtidigt	  som	  
  

…varken	  möjlig	  eller	  önskvärd.	  Istället	  måste	  kraften	  läggas	  på	  att	  utveckla	  kvaliteten	  både	  i	  det	  kommunala	  
skolväsendet	  och	  i	  friskolorna	  (LT	  1999/11).	  

 
Det	  är	  nu	  inte	  längre	  en	  kritik	  mot	  driftsformerna	  och	  därmed	  vem	  som	  är	  huvudman	  
som	  saken	  gäller,	  utan	  istället	  framhålls	  vikten	  av	  att	  all	  utbildning	  håller	  en	  hög	  kvalité	  
och	  att	  regelverken	  garanterar	  skolor	  och	  lärare	  en	  professionell	  frihet	  (LT	  2001/17).	  
Uppenbart	  får	  LF	  svårt	  att	  driva	  en	  linje	  i	  kontrast	  till	  uppfattningen	  att	  valfrihet	  på	  sko-‐
lans	  område	  bidrar	  till	  att	  öka	  föräldrars	  och	  elevers	  självbestämmande.	  Då	  LF	  är	  kri-‐
tiskt	  mot	  etableringsrätten	  för	  enskilda	  förskolor	  framhålls	  exempelvis	  att	  frågan	  om	  ett	  
”tillräckligt	  stöd	  för	  kvalitetssäkring”	  först	  måste	  säkras	  (LT	  2006/10).	  Vidare	  kritiseras	  
kommunerna	  för	  att	  ha	  för	  dålig	  ”upphandlingskompetens”	  när	  utbildning	  läggs	  ut	  på	  
entreprenad,	  vilket	  riskerar	  utbildningskvaliteten	  (LT	  2006/1).	  LFs	  ordförande	  Eva-‐Lis	  
Preisz	  framhåller	  vikten	  av	  kvalitetssäkring	  och	  riktar	  samtidigt	  kritik	  mot	  utbildnings-‐
väsendets	  ekonomisering.	  
	  

Lärarförbundet	  anser	  att	  det	  är	  en	  styrka	  att	  skolsystemet	  är	  likvärdigt	  men	  mångformigt	  och	  vi	  står	  upp	  för	  
elevens	  rätt	  att	  välja	  skola	  /…/	  För	  eleven	  är	  verksamhetens	  kvalitet	  och	  innehåll	  det	  viktiga,	  däremot	  knapp-‐
ast	  själva	  driftsformen	  /…/	  Lärarförbundet	  ägnar	  inte	  kraft	  åt	  att	  ta	  ställning	  för	  eller	  emot	  fristående	  skolor	  
utan	  arbetar	  målmedvetet	  för	  att	  skapa	  mer	  likartade	  regler	  för	  alla	  skolor,	  oavsett	  huvudman	  /…/	  Skillnader-‐
na	  i	  förutsättningar	  mellan	  olika	  driftsformer	  minskar	  vilket	  är	  positivt	  utifrån	  professionens	  perspektiv.	  Den	  
mest	  akuta	  frågan	  just	  nu	  är	  att	  skärpa	  regelverket	  så	  att	  Skolverket	  kan	  agera	  tuffare	  och	  stänga	  fristående	  
skolor	  av	  undermålig	  kvalitet	  /…/	  Frågan	  om	  entreprenader	  ska	  tillåtas	  i	  gymnasieskolan	  och	  i	  grundskolan,	  
vilket	  de	  borgerliga	  partierna,	  tillsammans	  med	  miljöpartiet,	  uttalat	  i	  riksdagen,	  är	  betydligt	  allvarligare	  än	  
frågan	  om	  kommunala	  och	  fristående	  skolor.	  Om	  hela	  skolor	  kan	  upphandlas	  i	  konkurrens	  där	  billigast	  vinner	  
hotas	  utbildningskvaliteten	  och	  lärares	  arbetsvillkor	  (LT	  2006/15).	  

 
LF	  slår	  fast	  vikten	  av	  vad	  man	  kallar	  likvärdigt	  men	  mångformigt	  och	  att	  det	  är	  kvalitet,	  
inte	  driftsformen,	  som	  är	  väsentlig.	  Samtidigt	  varnar	  LF	  för	  hur	  ekonomiseringen	  riske-‐
rar	  leda	  till	  ett	  race	  to	  the	  bottom	  för	  skola	  och	  utbildning.	  Särskilt	  framhåller	  LF	  att	  en	  
del	  vuxenutbildning	  upphandlas	  till	  lägsta	  pris	  och	  att	  det	  påverkar	  såväl	  kvalitén	  i	  ut-‐
bildningen	  som	  lärares	  arbetsvillkor	  negativt.	  Entreprenadsystemet	  anses	  inte	  kunna	  
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leva	  upp	  till	  behovet	  av	  långsamma	  stabila	  förhållanden	  (LT	  2009/3).	  
	  

Sammanfattning      

 
När	  decentralisering	  och	  mål-‐	  och	  resultatstyrning	  får	  en	  tydligare	  utformning	  under	  
1990-‐talet	  leder	  det	  till	  den	  återkommande	  diskussionen	  om	  ansvarsfördelning	  mellan	  
stat,	  kommun	  och	  profession.	  Frågor	  som	  ställs	  är	  vilka	  statens	  möjligheter	  är	  att	  garan-‐
tera	  likabehandling	  och	  vem	  som	  har	  huvudansvaret	  för	  skolans	  likvärdighet	  i	  ett	  de-‐
centraliserat	  styrsystem.	  LF	  intar	  en	  position	  där	  en	  effektiv	  statlig	  tillsyn	  och	  ekono-‐
misk	  styrning	  utgör	  en	  garanti	  för	  lärartäthet,	  kvalitet	  i	  skolundervisningen	  och	  inte	  
minst	  en	  likvärdig	  skola.	  Statens	  roll	  och	  ansvar	  framhålls	  under	  1990-‐talets	  senare	  hälft	  
alltmer	  i	  kontrast	  till	  vad	  som	  anses	  vara	  ett	  bristande	  kommunalt	  ansvar.	  Då	  skolan	  
framhålls	  som	  en	  nationell	  angelägenhet	  blir	  den	  för	  viktig	  för	  att	  helt	  läggas	  i	  kommu-‐
nernas	  händer.	  Den	  förmedlade	  bilden	  är	  att	  om	  staten	  abdikerar	  från	  att	  använda	  sina	  
resurser	  att	  styra	  kommer	  skola,	  lärarprofession	  och	  elever	  att	  överges	  till	  ett	  kommu-‐
nalt	  vanstyre	  eftersom	  likvärdigheten	  och	  kvaliteten	  då	  riskeras.	  LF	  ställer	  sig	  också	  kri-‐
tisk	  till	  att	  varken	  staten	  eller	  kommunerna	  tar	  ansvar	  för	  skolans	  styrning	  och	  utveckl-‐
ing.	  Förbundet	  är	  samtidigt	  kritiskt	  till	  hur	  en	  förstärkt	  inspektion	  och	  kontrollverk-‐
samhet	  påverkar	  synen	  på	  kunskap	  i	  riktning	  mot	  det	  förenklade	  och	  mätbara.	  Lärarför-‐
bundet	  hävdar	  under	  samma	  tid	  att	  valfrihet	  och	  konkurrens	  som	  styrmedel	  undergrä-‐
ver	  likvärdigheten	  och	  bidrar	  till	  segregation	  och	  orättvisor.	  Denna	  mer	  ideologiskt	  
grundade	  uppfattning	  överges	  mot	  slutet	  av	  1990-‐talet.	  Det	  allt	  överskuggande	  argu-‐
mentet	  handlar	  därefter	  om	  vikten	  av	  att	  kvalitet	  i	  alla	  skolverksamheter	  upprätthålls	  
samt	  att	  regelverken	  är	  de	  samma.	  För	  LF	  handlar	  det	  bl.	  a.	  om	  att	  argumentera	  för	  lång-‐
siktighet	  och	  förutsägbarhet,	  i	  kontrast	  till	  vad	  entreprenörer	  och	  riskkapitalister	  anses	  
kunna	  bidra	  med.	  
	  
Då	  den	  statliga	  inspektionsverksamheten	  stärks	  mot	  slutet	  av	  2000-‐talets	  första	  decen-‐
nium	  argumenterar	  LF	  för	  en	  starkare	  statlig	  styrning	  över	  kommunerna,	  samtidigt	  som	  
förbundet	  hävdar	  vikten	  av	  att	  det	  är	  de	  professionellas	  uppgift	  och	  ansvar	  att	  upprätt-‐
hålla	  kvalitén	  i	  verksamheten.	  Förbundet	  ger	  under	  1990-‐talet	  och	  en	  bit	  in	  på	  00-‐talet	  
uttryck	  för	  en	  stark	  tilltro	  till	  såväl	  den	  politiska	  som	  den	  professionella	  styrningens	  
möjligheter.	  LF	  argumenterar	  bl.	  a.	  för	  att	  staten	  har	  en	  betydelsefull	  roll	  vad	  gäller	  dels	  
reformeringen	  av	  lärarutbildningen,	  dels	  i	  vad	  mån	  kommunerna	  lever	  upp	  till	  de	  
skärpta	  kraven	  på	  lärarbehörighet.	  	  
	  
I	  sättet	  att	  tala	  tar	  LF	  ställning	  för	  en	  professionsstyrning	  som	  har	  till	  syfte	  att	  bidra	  till	  
utveckling	  av	  skolverksamheterna	  och	  till	  de	  kvalitativa	  aspekterna	  av	  lärandet.	  I	  början	  
av	  2000-‐talet	  framträder	  ett	  spänningsfält	  mellan	  förstärkt	  statlig	  utvärderingsverk-‐
samhet	  och	  en	  lärarfacklig	  argumentation	  för	  att	  professionen	  ska	  ta	  sitt	  ansvar	  för	  att	  
utveckla	  skolan.	  I	  detta	  fält	  ryms	  styrningens	  kunskapsteoretiska	  konsekvenser	  och	  på	  
vad	  sätt	  styrningen	  bidrar	  till	  en	  professionalisering	  eller	  deprofessionalisering.	  
	  
LF	  har	  redan	  tidigt	  på	  1990-‐talet	  kritiserat	  hur	  målstyrning	  riskerar	  blir	  en	  resultat-‐	  
eller	  outputstyrning	  som	  inskränker	  i	  lärares	  professionella	  autonomi.	  Kritiken	  rymmer	  
hur	  det	  sker	  en	  kunskapsstyrning	  i	  riktning	  mot	  ett	  förenklat	  lärande.	  Kritiken	  tystnar	  
sedan	  för	  att	  återkomma	  runt	  2005.	  LF	  drar	  nu	  upp	  en	  skiljelinje	  mellan	  en	  förenklad	  
syn	  på	  kunskap	  och	  en	  mer	  komplex	  kunskapssyn.	  Skiljelinjen	  handlar	  ytterst	  om	  vem	  
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som	  ska	  ha	  makten	  att	  definiera	  kunskap	  som	  produkt	  eller	  process.	  Mot	  slutet	  av	  2000-‐
talets	  första	  decennium	  blir	  det	  tydligare	  hur	  kritiken	  mot	  att	  reducera	  komplexiteten	  i	  
lärares	  yrkesutövning	  riktar	  sig	  mot	  politiska	  försök	  att	  styra	  över	  både	  innehåll,	  arbets-‐
former	  och	  resultat.	  Självbilden	  som	  framträder	  handlar	  då	  om	  läraren	  mer	  som	  admi-‐
nistratör	  än	  som	  expert	  på	  innehållsmässiga	  grunder.	  	  I	  ett	  förändringsperspektiv	  sätter	  
vi	  nämnda	  uppfattning	  i	  samband	  med	  att	  det	  skett	  en	  resultatorientering	  på	  individ-‐
nivå,	  vilket	  i	  sin	  tur	  är	  sammanlänkat	  med	  en	  accentuerad	  dokumentstyrning	  och	  talet	  
om	  brister	  i	  likvärdighet.	  Diskussionen	  har	  också	  sin	  grund	  i	  de	  krav	  på	  utvärdering	  som	  
ställs	  på	  lärarprofessionen	  i	  kölvattnet	  av	  den	  tydligare	  mål-‐	  och	  resultatstyrningen,	  där	  
LFs	  eget	  tal	  om	  utbildningsmiljö	  vidgat	  upp	  förståelsen	  för	  att	  det	  i	  lärares	  yrkesuppgif-‐
ter	  ingår	  det	  som	  alltmer	  har	  karaktär	  av	  administrativa	  sysslor.	  	  	  	  
	  
Under	  både	  1990	  och	  2000-‐talet	  för	  LF	  en	  entydig	  argumentation	  om	  att	  makten	  över	  
verksamheten	  finns	  och	  utformas	  i	  den	  lokala	  skolpraktiken,	  dvs.	  organisering	  och	  styr-‐
ning	  måste	  utformas	  i	  närhet	  till	  det	  professionen	  identifierar	  som	  sina	  professionella	  
objekt.	  I	  sättet	  att	  tala	  borde	  en	  förtydligad	  mål-‐	  och	  resultatstyrning	  ge	  professionen	  ett	  
större	  och	  inte	  ett	  mindre	  handlingsutrymme.	  LF	  argumenterar	  för	  en	  kollektiv	  profess-‐
ionalism,	  där	  lärare	  utifrån	  sina	  respektive	  kompetenser	  fördjupar	  sitt	  inbördes	  samar-‐
bete	  utifrån	  ett	  helhetsperspektiv	  på	  verksamheten	  och	  eleverna.	  Samtidigt	  hänför	  LF	  
inte	  sällan	  brister	  i	  skolors	  utveckling	  och	  elevers	  kunskapsutveckling	  till	  att	  målstyr-‐
ningen	  inte	  fått	  tillräckligt	  genomslag.	  Då	  ideal	  och	  verklighet	  diskuteras	  från	  mitten	  av	  
1990-‐talet	  och	  framåt	  handlar	  det	  om	  att	  den	  decentraliserade	  styrningen	  inte	  stärkt	  
lärarprofessionens	  ställning.	  Mer	  makt	  har	  istället	  getts	  åt	  aktörer	  på	  den	  kommunala	  
politiska	  arenan.	  Framväxten	  av	  en	  utbildningsmarknad	  har	  bidragit	  till	  att	  utmana	  den	  
likvärdiga	  och	  mer	  enhetliga	  skolan,	  menar	  LF.	  Dessutom	  har	  brukare	  och	  politikers	  
krav	  och	  förväntningar	  kommit	  att	  bli	  att	  mer	  betydelsefulla.	  Det	  har	  skett	  en	  förskjut-‐
ning	  från	  (förhoppningar	  om)	  autonomi	  till	  heteronomi	  och	  externalisering.	  	  
	  
LF	  uttrycker	  mot	  slutet	  av	  den	  undersökta	  perioden	  också	  en	  tydlig	  ambivalens	  i	  relat-‐
ion	  till	  konsekvenserna	  av	  ett	  förstärkt	  nationellt	  inspektions-‐	  och	  kvalitetsgransknings-‐
system.	  Skolinspektionens	  arbete	  anses	  å	  ena	  sida	  bidra	  till	  att	  stärka	  likvärdigheten	  och	  
kvaliteten,	  å	  andra	  sidan	  riskerar	  det	  enligt	  LF	  ske	  en	  insnävning	  av	  lärarprofessionen.	  
Genom	  Skolinspektionens	  mer	  tydliga	  överprövning	  av	  lärares/skolors	  bedömnings-‐
praktik	  och	  genom	  arbetsgivarens	  ifrågasättande	  om	  lärare	  gör	  rätt	  saker	  uttrycks	  ett	  
bristande	  förtroende	  för	  lärarprofessionen.	  LFs	  ”svar”	  på	  misstänkliggörandena	  bli	  bl.	  a.	  
att	  framhålla	  betydelsen	  av	  att	  skolverksamheten	  organiseras	  på	  sätt	  som	  bättre	  tar	  till-‐
vara	  och	  utvecklar	  lärares	  kompetenser.	  En	  effektivare	  arbetsdelning	  och	  fler	  karriärvä-‐
gar	  för	  lärare	  är	  t.	  ex.	  något	  som	  framhålls.	  	  
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KAPITEL  6  

Dokumentstyrning  

Den	  övergripande	  forskningsfrågan	  för	  det	  projekt	  som	  denna	  studie	  utgör	  en	  del	  av	  är	  
Hur	  ser	  relationen	  mellan	  professionell	  autonomi	  och	  synliggörande	  av	  professionella	  ar-‐
betsprocesser	  ut	  och	  hur	  påverkas	  professionernas	  kunskapsbas	  och	  normsystem	  av	  doku-‐
mentstyrning?	  Mot	  den	  bakgrunden	  väljer	  vi	  att	  redovisa	  LFs	  argumentation	  gällande	  
dokumentstyrning	  i	  ett	  särskilt	  kapitel.	  Redovisningen	  sker	  utifrån	  följande	  aspekter	  (1)	  
dokumentation,	  (2)	  att	  framstå	  som	  professionell,	  (3)	  från	  att	  tydliggöra	  behov	  till	  att	  
tydliggöra	  risker,	  (4)	  plikten	  att	  informera	  och	  behovet	  av	  information	  samt	  (5)	  doku-‐
mentation	  och	  administrativ	  överbelastning.	  
 

Dokumentation  

 
Dokumentation,	  planering	  och	  utvärdering	  kan	  mot	  bakgrund	  av	  vad	  som	  anges	  i	  läro-‐
planen	  från	  1994	  i	  vid	  mening	  förstås	  innefatta	  stora	  delar	  av	  vad	  som	  konstituerar	  sko-‐
lans	  och	  lärarnas	  uppdrag	  och	  funktioner.46	  Särskilt	  tydligt	  blir	  det	  vid	  ett	  beaktande	  av	  
att	  den	  dokumentation	  lärare	  gör	  har	  sin	  grund	  i	  tolkningen	  av	  läroplanens	  och	  kurspla-‐
nernas	  mål.	  Vidare	  är	  dokumentationen	  nära	  knuten	  till	  utvecklingssamtal	  och	  till	  vad	  
som	  under	  den	  aktuella	  tidsperioden	  är	  en	  diskussion	  om	  åtgärdsprogram,	  individuella	  
utvecklingsplaner,	  skriftliga	  omdömen	  och	  det	  kvalitetsarbete	  som	  avser	  stödja	  elevers	  
lärande	  och	  skolors	  utveckling.47	  	  
	  
Till	  lärares	  dokumentation	  knyts	  också	  funktionen	  av	  att	  skapa	  tydlighet	  och	  struktur	  
för	  såväl	  lärare	  som	  elever	  och	  föräldrar.	  Genom	  dokumentationens	  synliggöranden	  är	  
det	  tänkt	  att	  lärare	  ska	  få	  en	  bättre	  förmåga	  att	  ge	  god	  information	  om	  hur	  elever	  ut-‐
vecklas	  mot	  målen.	  Lärares	  dokumentationspraktiker	  ska	  enligt	  skolmyndigheterna	  inte	  
bara	  ge	  lärare	  ett	  underlag	  för	  bedömning	  utan	  det	  ska	  också	  ge	  läraren,	  arbetslaget	  och	  
skolan	  ett	  stöd	  i	  att	  skapa	  förutsättningar	  för	  elevers	  lärande	  (jfr	  MSU,	  2004).	  Tydlighet	  
framhålls	  som	  motivationshöjande	  på	  sätt	  som	  bl.	  a.	  stärker	  den	  enskilde	  elevens	  an-‐
svarstagande.	  En	  uppfattning	  om	  dokumentationens	  syften	  är	  särskilt	  kopplad	  till	  s.	  k.	  

                                                 
46	  Med	  utgångspunkt	  i	  läroplanen	  från	  1994	  (Lpo	  94)	  ställs	  det	  krav	  på	  läraren	  att	  genom	  utvecklingssamtal	  främja	  
elevernas	  kunskapsmässiga	  och	  sociala	  utveckling.	  Utifrån	  kursplanernas	  krav	  ska	  lärare	  allsidigt,	  muntligt	  och	  skrift-‐
ligt,	  utvärdera	  varje	  elevs	  kunskapsutveckling.	  Utvärderingen	  ska	  redovisas	  för	  eleven	  och	  hemmet	  och	  även	  rektor	  
ska	  informeras.	  	  Med	  utgångspunkt	  i	  föräldrarnas	  önskemål	  ska	  läraren	  fortlöpande	  informera	  eleven	  och	  hemmet	  om	  
studieresultat	  och	  utvecklingsbehov.	  Det	  betonas	  att	  vid	  betygsättning	  ska	  läraren	  utnyttja	  all	  tillgänglig	  information	  
om	  elevens	  kunskaper	  i	  förhållande	  till	  kraven.	  Det	  ska	  noteras	  att	  de	  krav	  som	  ställs	  på	  skolor	  och	  lärare	  successivt	  
konkretiserats	  i	  utbildningsreformer	  som	  bidragit	  till	  en	  ökad	  dokumentation.	  Ovan	  nämnda	  krav	  från	  1994	  (Lpo	  94)	  
gäller	  också	  i	  läroplanen	  från	  2011	  (Lgr	  11). 
47	  Den	  första	  förordningen	  om	  åtgärdsprogram	  (ÅP)	  kom	  1995.	  Därefter	  har	  det	  skett	  förändringar	  (2001)	  i	  grund-‐
skoleförordningens	  skrivningar	  kring	  ÅP	  i	  riktning	  mot	  att	  stärka	  elevers	  och	  föräldrars	  möjlighet	  att	  delta	  vid	  upp-‐
rättandet	  av	  sådana	  program.	  Begreppet	  åtgärdsprogram	  har	  emellertid	  en	  historia	  som	  sträcker	  sig	  tillbaka	  till	  1970-‐
talets	  utredning	  om	  skolans	  inre	  arbete	  (Gadler,	  2011;	  Asp-‐Onsjö,	  2006).	  Förordningen	  om	  individuella	  utvecklings-‐
planer	  kom	  2006.	  Därefter	  har	  det	  skett	  förändringar	  (2008)	  som	  handlar	  om	  att	  lärare	  i	  samband	  med	  utvecklings-‐
samtal	  till	  elever	  och	  föräldrar	  ska	  lämna	  skriftliga	  omdömen	  som	  kan	  vara	  betygsliknande	  (Krantz,	  2009).	  Förord-‐
ningen	  om	  att	  skolor	  årligen	  ska	  upprätta	  en	  kvalitetsredovisning,	  som	  led	  i	  den	  kontinuerliga	  utvärderingen	  och	  
uppföljningen	  av	  skolplanen	  och	  arbetsplanen	  kom	  1997.	  Därefter	  har	  det	  skett	  förändringar	  i	  förordningen	  (2001	  
och	  2005)	  som	  handlar	  om	  att	  kvalitetsredovisningarna	  mer	  tydligt	  ska	  förhålla	  sig	  till	  de	  nationella	  målen	  och	  att	  fler	  
aktörer,	  som	  t.	  ex.	  elever	  och	  vårdnadshavare,	  ska	  kunna	  medverka	  i	  arbetet	  med	  redovisningen	  (Håkansson,	  2006).	  
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formativ	  bedömning,	  där	  en	  bärande	  föreställning	  är	  att	  ”eleven	  ska	  bli	  motor	  i	  sitt	  kun-‐
skapsprojekt”	  (LT	  2006/16).	  Från	  Myndigheten	  för	  skolutveckling	  (MSU)	  framhålls	  att	  
det	  finns	  visst	  stöd	  i	  forskning	  att	  inte	  minst	  svaga	  elever	  stärks	  i	  sitt	  eget	  lärande	  av	  att	  
bli	  mer	  medvetna	  om	  vilka	  målen	  är.	  Skolans	  problem	  definieras	  då	  samtidigt	  utifrån	  att	  
 

Ingen	  vet	  säkert	  om	  just	  formativ	  bedömning	  botar	  dagens	  problem	  med	  att	  elever	  inte	  alltid	  vet	  vilka	  mål	  de	  
ska	  arbeta	  mot,	  inte	  vet	  om	  de	  uppnår	  målen	  och	  i	  flera	  ämnen	  presterar	  allt	  sämre	  (Birgitta	  Högberg	  på	  MSU	  
citerad	  i	  LT	  2006/16).	  

 
Skolmyndigheten	  konstaterar	  också	  att	  dokumentation	  tar	  mycket	  tid	  för	  lärare	  och	  
fungerar	  starkt	  styrande	  för	  vad	  som	  sker	  i	  den	  pedagogiska	  verksamheten.	  Att	  lärares	  
arbetsbörda	  successivt	  ökar,	  inte	  minst	  från	  mitten	  av	  00-‐talet	  och	  som	  en	  följd	  av	  krav	  
på	  dokumentation,	  planering	  och	  utvärdering	  är	  något	  Lärarnas	  tidning	  också	  åter-‐
kommande	  rapporterar	  om.48	  	  
 
Kraven	  på	  lärare	  att	  förmedla	  information	  kring	  bedömning	  griper	  in	  i	  frågan	  om	  vilka	  
dokumentationspraktiker	  som	  är	  lämpliga.	  Då	  användningen	  av	  olika	  dokumentations-‐
kontroller	  och	  utvärderingsinstrument	  ökar	  under	  00-‐talet	  blir	  det	  tydligt	  vilka	  kun-‐
skaper	  som	  är	  väsentliga	  att	  bedöma.	  Dokumentation	  i	  form	  av	  lokala	  utvärderingar	  
framhålls	  av	  LF	  som	  en	  väsentlig	  drivkraft	  för	  skolutveckling	  (LT	  2000/6).	  En	  annan	  
diskussion	  handlar	  om	  hur	  en	  viss	  typ	  av	  dokumentation,	  som	  på	  mer	  ensidiga	  sätt	  in-‐
riktar	  sig	  på	  kunskapsresultat,	  fungerar	  hindrande	  för	  en	  pedagogisk	  utveckling.	  Lärares	  
skyldighet	  att	  informera	  elever	  och	  föräldrar	  och	  föräldrars	  behov	  av	  information	  utgör	  
här	  en	  särskild	  grund	  för	  både	  den	  politiska	  och	  professionella	  argumentationen	  kring	  
dokumentation	  under	  00-‐talet.	  Olika	  aktörers	  behov	  diskuteras	  bland	  annat	  utifrån	  be-‐
grepp	  som	  motivation,	  individualisering	  och	  formativ	  bedömning.	  Även	  frågor	  om	  rätts-‐
säkerhet,	  integritet	  och	  sekretess	  aktualiseras	  i	  samband	  de	  utbildningsreformer	  som	  
genomförs	  och	  som	  mer	  tydligt	  har	  en	  mål-‐	  och	  resultatstyrning	  på	  individnivå	  som	  in-‐
riktning.	  Hur	  dokumentationsstyrningen	  påverkar	  lärarprofessionen,	  genom	  att	  ställa	  
krav	  på	  lärares	  kompetens	  och	  påverkar	  synen	  på	  kunskap,	  är	  något	  som	  aktualiseras	  
under	  00-‐talet	  både	  i	  ljuset	  av	  de	  reformer	  som	  genomförs	  och	  i	  den	  kritik	  som	  riktas	  
mot	  skolan	  för	  bristande	  måluppfyllelse.  
 

Att  framstå  som  professionell  

 
I	  början	  av	  den	  studerade	  tidsperioden	  framhålls	  dokumentation	  som	  en	  väsentlig	  lä-‐
rarkompetens	  relaterad	  till	  lärares	  arbete	  med	  att	  upprätta	  arbetsplaner	  och	  att	  utvär-‐
dera	  mot	  mål.	  Det	  tas	  förgivet	  att	  både	  dokumentation,	  planering	  och	  utvärdering	  kon-‐
stituerar	  vad	  som	  är	  centrala	  lärarkunskaper	  och	  att	  lärare	  befinner	  sig	  i	  en	  situation	  av	  
att	  de	  måste	  stärka	  sina	  förmågor	  på	  dessa	  områden.	  I	  några	  debattinlägg,	  där	  Lärarnas	  
tidnings	  chefredaktör	  Anders	  Ternström	  och	  Tomas	  Kroksmark,	  lektor	  i	  didaktik,	  uttalar	  
sig	  handlar	  det	  dels	  om	  ett	  behov	  att	  stärka	  lärares	  förmåga	  att	  systematisera,	  skriftligt	  
dokumentera	  och	  reflektera	  över	  sina	  praktiska	  erfarenhetsgrundade	  lärarkunskaper,	  
dels	  att	  stärka	  kompetensen	  att	  tolka	  skolans	  mål	  och	  formulera	  dessa	  i	  lokala	  styrdo-‐
kument.	  (LT	  1990/14;	  1991/1).	  	  
	  

                                                 
48	  Se	  t.	  ex.	  LT	  2000/2;	  2001/21;	  2005/16;	  2006/8;	  2007/12;	  2008/19.	  	  	   	  
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LF	  framhåller	  att	  lärare	  ägnar	  sig	  åt	  interna	  utvärderingar	  med	  särskild	  inriktning	  på	  
undervisningsprocesser	  utifrån	  de	  lokala	  förutsättningar	  som	  råder	  (LT	  1991/7).	  
 
Lärarprofessionalism	  handlar,	  med	  en	  tydligare	  målstyrning,	  inte	  minst	  om	  att	  kunna	  
utvärdera	  den	  egna	  verksamheten	  mot	  läroplanens	  mål.	  (LT	  1991/7).	  LF	  betonar	  att	  
lärare	  i	  hög	  grad	  är	  ”beroende	  av	  att	  deras	  arbete	  synliggörs	  bättre”.	  Då	  nämnda	  synlig-‐
görande	  anses	  bidra	  till	  att	  stärka	  lärares	  status	  menar	  förbundet	  att	  det	  måste	  ”kosta	  
något	  även	  för	  lärarna”	  (LT	  1995/10).	  En	  ökad	  dokumentation	  blir	  i	  denna	  argumentat-‐
ion	  en	  del	  i	  strävan	  att	  skapa	  transparens	  för	  att	  stärka	  lärarprofessionens	  status.	  	  
	  
I	  en	  artikel	  beskriver	  en	  förskollärare	  hur	  man	  på	  arbetsplatsen	  tidigare	  saknat	  en	  ge-‐
nomtänkt	  metod	  för	  att	  kunna	  kontrollera	  och	  reflektera	  över	  vad	  som	  ”egentligen	  
hände	  och	  varför.”	  I	  termer	  av	  ”kollegiebedömning”	  och	  ”hjälp	  till	  självhjälp”	  beskrivs	  en	  
modell	  där	  ”arbetslaget	  har	  fullständig	  kontroll	  över	  det	  hela	  från	  början	  till	  slut”	  på	  ett	  
sätt	  som	  gör	  att	  man	  kan	  ”dra	  nytta	  av	  resultaten	  i	  det	  praktiska	  arbetet”	  (LT	  1996/20).	  
Lärares	  dokumentationspraktiker	  blir	  i	  de	  exempel	  Lärarnas	  tidning	  här	  väljer	  att	  lyfta	  
fram	  väsentliga	  för	  att	  lärare	  ska	  kunna	  uttala	  sig	  om	  vad	  som	  fungerar.	  	  
 

Att	  bekräfta	  att	  arbetet	  faktiskt	  fungerar	  är	  en	  mycket	  viktig	  uppgift.	  All	  denna	  utvärdering	  dokumenteras	  och	  
samlas	  i	  pärmar,	  men	  denna	  gång	  inte	  som	  hyllvärmare	  på	  förvaltningen	  /…/	  Här	  finns	  material	  för	  föräldrar,	  
för	  lärarkandidater,	  vikarier	  och	  kolleger,	  för	  tjänstemän	  och	  politiker	  men	  inte	  minst	  för	  oss	  själva	  /…/	  Att	  vi	  
varit	  tvungna	  att	  formulera	  oss	  har	  gjort	  att	  vi	  kunnat	  säga	  att	  precis	  så	  här	  tycker	  vi,	  och	  precis	  så	  här	  gör	  vi,	  
inte	  bara	  nöjt	  oss	  med	  att	  presentera	  några	  allmänna	  mål.	  Men	  det	  har	  tagit	  tid	  att	  komma	  hit	  (LT	  1996/20).	  

 
Att	  synliggöra	  blir	  också	  detsamma	  som	  att	  precisera	  och	  formulera	  vad	  läraryrket	  
handlar	  om	  i	  termer	  av	  planering,	  genomförande,	  utvärdering	  och	  utveckling.	  Doku-‐
mentationspraktiken	  framhålls	  härvidlag	  som	  ett	  viktigt	  led	  i	  en	  professionalisering.	  Det	  
handlar	  både	  om	  hur	  skolmyndigheterna	  satsar	  särskilda	  resurser	  för	  att	  skolor	  ska	  ut-‐
veckla	  ”formerna	  för	  individuell	  planering	  och	  dokumentation”	  och	  att	  skolor	  ”lär	  sig	  
dokumentera”	  (LT	  2002/19).	  Det	  påpekas	  att	  lärare	  och	  förskollärare	  också	  måste	  få	  
”fria	  händer”	  att	  utveckla	  egna	  kvalitetssystem	  och	  modeller	  för	  dokumentation	  (LT	  
2003/10).	  Vidare	  handlar	  det	  om	  att	  göra	  dokumentation	  till	  ett	  redskap	  för	  lärande	  på	  
barnens	  villkor.	  	  
	  
Olika	  dokumentationsmetoder,	  som	  exempelvis	  portfoliometoden,	  uppfattas	  som	  en	  
helomvändning	  från	  att	  tidigare	  ha	  fokuserat	  på	  barns	  brister	  till	  att	  nu	  se	  till	  det	  kom-‐
petenta	  hos	  varje	  barn.	  Förskollärare	  berättar	  hur	  de	  i	  sitt	  vardagliga	  arbete	  på	  bättre	  
sätt	  ”fångar	  upp	  vad	  varje	  barn	  lär	  sig	  i	  leken	  och	  bekräftar	  det	  med	  dokumentation”.	  
Det	  är	  barnet	  som	  utgör	  ”motor	  och	  ledare	  i	  sitt	  eget	  lärande”	  och	  pedagogen	  som	  stöt-‐
tar	  och	  ger	  förutsättningar	  så	  att	  lärandet	  blir	  framgångsrikt	  utifrån	  ”barns	  unika	  väg	  till	  
utveckling”.	  I	  sättet	  att	  tala	  ”finns	  det	  alltid	  ett	  lärande	  att	  dokumentera”	  och	  syftet	  är	  
inte	  minst	  att	  stärka	  motivationen	  hos	  barnet	  (LT	  2004/8).	  
 
Ingrid	  Pramling	  Samuelsson,	  professor	  i	  pedagogik	  med	  inriktning	  mot	  de	  tidiga	  barnaå-‐
ren,	  lyfter	  i	  en	  artikel	  samtidigt	  fram	  att	  dokumentationen	  kan	  utgöra	  en	  risk	  för	  lärar-‐
professionen	  att	  fastna	  i	  ett	  ”förlegat	  mognadstänkande”	  och	  i	  ”gamla	  barnobservation-‐
er”	  där	  man	  gör	  ”bedömning	  av	  enskilda	  barn”.	  Utifrån	  att	  lärandet	  alltid	  sker	  i	  ett	  sam-‐
manhang	  saknas	  inte	  sällan	  ”omvärlden”	  i	  den	  dokumentation	  som	  upprättas.	  Läropla-‐
nens	  krav	  i	  kombination	  med	  ”ett	  ökat	  tryck	  på	  effektivitets-‐	  och	  kvalitetsmätning	  i	  
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kommunerna”	  och	  lärares	  bristfälliga	  kunskaper	  anges	  som	  skäl	  till	  dokumentation-‐
spraktikens	  inriktning	  (Pramling	  Samuelsson	  citerad	  i	  LT	  2004/8).	  
 
Enligt	  skolmyndigheterna	  behöver	  nu	  alla	  lärare	  ”utbildning	  i	  samtalsmetodik".	  Lärarna	  
måste	  också	  bättre	  förstå	  styrdokumenten	  och	  ”utvecklingsgångarna	  i	  de	  olika	  ämnena”	  
(Citat	  från	  MSU:s	  webbplats	  om	  utvecklingssamtal	  i	  LT	  2004/17).	  I	  Lärarnas	  tidning	  
rapporteras	  det	  om	  hur	  kraven	  och	  förväntningarna	  på	  dokumentation	  gör	  att	  "lärare	  
sitter	  i	  en	  korseld	  av	  krav"	  (LT	  2004/17).	  Vidare	  anges	  att	  lärare	  och	  rektorer	  arbetar	  
”hårt”	  för	  att	  få	  tillstånd	  en	  gemensam	  syn	  på	  kriterier	  så	  att	  de	  ska	  kunna	  sätta	  ”rättvisa	  
betyg”	  (LT	  2005/14).	  
	  
Då	  Skolinspektionen	  mot	  slutet	  av	  den	  undersökta	  tidsperioden	  också	  riktar	  kritik	  mot	  
skolor	  för	  att	  brista	  i	  sitt	  stöd	  till	  barn	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  framhåller	  Per-‐Olof	  Art-‐
berg	  vid	  Skolinspektionens	  enhet	  för	  anmälningsärenden	  att:	  
	  

Ofta	  brister	  dokumentationen.	  Men	  den	  är	  ett	  viktigt	  planeringsverktyg	  och	  behövs	  för	  att	  visa	  både	  för	  föräld-‐
rar	  och	  uppåt	  i	  systemet	  vad	  som	  gjorts.	  Och	  för	  att	  göra	  tydligt	  vilka	  resurser	  som	  krävs	  (LT	  2009/18).	  
	  

Från  att  tydliggöra  behov  till  att  tydliggöra  risker  

 
I	  Lärarnas	  tidning	  ges	  från	  mitten	  av	  90-‐talet	  en	  rad	  exempel	  på	  hur	  Skolverket	  riktar	  
kritik	  mot	  skolor	  av	  skäl	  som	  har	  att	  göra	  med	  brister	  i	  dokumentationen.	  Skolmyndig-‐
heten	  konstaterar	  bl.	  a.	  att	  det	  saknas	  kontinuitet	  och	  uppföljning	  och	  att	  det	  inte	  upp-‐
rättats	  planer	  och	  åtgärdsprogram	  som	  man	  i	  efterhand	  kan	  gå	  tillbaka	  till.	  I	  en	  artikel	  i	  
LT	  skriver	  man	  att:	  
	  

Den	  vanligaste	  bristen	  är	  att	  de	  inte	  upprättat	  det	  åtgärdsprogram	  som	  läroplanen	  föreskriver	  för	  elever	  med	  
särskilda	  svårigheter.	  Protokoll	  från	  elevvårdskonferenser	  saknas	  i	  flera	  fall	  och	  även	  annan	  dokumentation	  
över	  beslut	  och	  vidtagna	  åtgärder	  /…/	  Att	  kontinuerligt	  kunna	  följa	  en	  elevs	  utveckling	  och	  effekten	  av	  de	  åt-‐
gärder	  som	  satts	  in,	  är	  alltså	  huvudskälet	  till	  varför	  ett	  program	  ska	  upprättas.	  Men	  där	  finns	  också	  en	  rättssä-‐
kerhetsaspekt.	  I	  några	  av	  de	  anmälningar	  som	  utretts	  konstaterar	  Skolverket	  att	  det	  helt	  enkelt	  inte	  går	  att	  be-‐
döma	  om	  skolan	  gjort	  rätt	  eller	  fel.	  Ord	  står	  mot	  ord,	  oftast	  skolans	  mot	  föräldrarnas.	  Och	  något	  papper	  som	  
visar	  vad	  man	  en	  gång	  faktiskt	  varit	  överens	  om,	  har	  aldrig	  upprättats	  (LT	  1995/11).	  	  

 
Det	  är	  inte	  bara	  Skolmyndigheten	  som	  kritiserar	  skolor	  för	  dess	  senfärdighet	  och	  brist	  
på	  rutiner	  kring	  dokumentationen	  och	  upprättandet	  av	  planer,	  även	  föräldrar	  är	  kritiska	  
till	  att	  deras	  barn	  inte	  fått	  de	  stödåtgärder	  de	  har	  rätt	  till.	  Underlåtenheten	  mot	  de	  ele-‐
ver	  som	  varit	  mobbade,	  som	  har	  svårt	  att	  koncentrera	  sig	  och	  som	  har	  diagnoser	  blir	  
särskilt	  tydlig	  genom	  att	  det	  saknas	  åtgärdsprogram,	  övrig	  dokumentation	  och	  uppfölj-‐
ning	  (LT	  1995/11).49	  
 
Mot	  bakgrund	  av	  1990-‐talets	  ekonomiska	  neddragningar	  framhåller	  LF	  hur	  elever	  som	  
”behöver	  särskilda	  insatser”	  fått	  betala	  ett	  högt	  pris.	  För	  dessa	  elevgrupper	  finns	  ett	  sär-‐
skilt	  ansvar	  att	  ”upprätta	  ett	  individuellt	  åtgärdsprogram	  (gärna	  tillsammans	  med	  elev	  
och	  föräldrar)	  som	  kan	  utvärderas	  och	  revideras”	  (LT	  1998/17).	  LF	  ser	  det	  som	  ”ett	  steg	  
i	  rätt	  riktning	  att	  föräldrar	  och	  elever	  får	  rätt	  att	  själva	  ta	  initiativ	  till	  att	  ett	  åtgärdspro-‐

                                                 
49	  Gadler	  menar	  att	  det	  var	  ett	  tillsynsärende	  om	  en	  elev	  som	  inte	  kunnat	  genomföra	  sin	  utbildning	  pga.	  mobbning	  
som	  låg	  bakom	  den	  utredning	  som	  sedan	  ledde	  fram	  till	  förändrade	  förordningsskrivningar	  2001,	  då	  elevers	  och	  
föräldrars	  möjlighet	  att	  delta	  vid	  upprättandet	  av	  åtgärdsprogram	  stärktes.	  Gadler,	  2011	  s.	  95.	  	  
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gram	  upprättas.”	  Föräldrars	  rätt	  att	  ta	  initiativ	  uppfattas	  inte	  som	  ett	  intrång	  på	  lärarnas	  
professionella	  område.	  Tvärtom	  påpekar	  LF	  att	  lärarna	  har	  ett	  ansvar	  att	  ta	  ”varje	  till-‐
fälle	  i	  akt	  att	  bjuda	  in	  föräldrar	  och	  elever	  till	  dialog	  om	  på	  vilket	  sätt	  skolan	  kan	  tillgo-‐
dose	  elevens	  behov”	  (LT	  1999/10).	  	  
 
I	  resonemangen	  framträder	  ett	  brukarperspektiv	  som	  kan	  tolkas	  som	  att	  skola	  och	  lä-‐
rare	  blivit	  mer	  beroende	  av	  föräldrars	  förtroende	  vad	  gäller	  tilltro	  till	  lärares	  profess-‐
ionalitet.	  Samtidigt	  är	  det	  mindre	  tydligt	  hur	  lyhördheten	  mot	  föräldrar	  och	  elever	  på-‐
verkar	  ansvarstagandet	  i	  relationen	  mellan	  stat,	  kommun,	  skola,	  lärare,	  elev	  och	  föräl-‐
der.	  Risken	  att	  i	  efterhand	  råka	  ut	  för	  kritik	  och	  klander	  framstår	  samtidigt	  som	  en	  driv-‐
kraft	  för	  lärares	  och	  skolors	  dokumentation.	  Skolor	  och	  lärare	  ska	  i	  sättet	  att	  tala	  han-‐
tera	  föräldrars	  och	  elevers	  önskemål	  i	  en	  dialog	  som	  klargör	  vilka	  åtgärder	  som	  svarar	  
mot	  de	  individuella	  behov	  och	  risker	  som	  finns.	  	  
 
I	  Lärarnas	  tidning	  ges	  en	  rad	  exempel	  på	  hur	  elever	  som	  behöver	  extra	  stöd	  är	  behjälpta	  
av	  täta	  uppföljningar	  på	  individnivå.	  Dokumentationsmodeller	  i	  form	  av	  loggböcker	  och	  
portfolios	  framhålls	  som	  särskilt	  betydelsefull	  för	  elevgrupper	  som	  är	  svaga.	  Resone-‐
mangen	  knyter	  an	  till	  hur	  individuell	  dokumenterad	  planering	  och	  åtgärdsprogram,	  sna-‐
rare	  än	  diagnoser	  i	  sig,	  är	  vad	  som	  leder	  till	  förbättringar	  för	  barn	  och	  elever	  (LT	  
2001/2;	  2001/4;	  2001/10).	  Dokumentation	  och	  tydlig	  struktur	  blir	  ett	  svar	  på	  hur	  
svaga	  elevgrupper	  på	  bästa	  sätt	  kan	  hjälpas.	  Möjligen	  är	  det	  också	  så	  att	  pedagogisering-‐
en	  av	  dokumentationspraktiken	  ingår	  i	  ett	  yttre	  gränsarbete	  gentemot	  en	  psykologisk	  
och	  medicinsk	  diskurs.	  Dessutom	  kan	  det	  vara	  så	  att	  ökat	  fokus	  på	  dokumentation	  från	  
mitten	  av	  1990-‐talet	  bidrar	  till	  att	  definiera	  att	  allt	  fler	  elever	  befinner	  sig	  i	  riskzonen	  för	  
att	  inte	  uppnå	  skolans	  mål.	  	  
 
Andra	  faktorer	  som	  kan	  ha	  bidragit	  till	  en	  förstärkt	  differentiering	  inom	  grundskolan	  
under	  1990-‐talet	  har	  angetts	  vara	  ett	  mer	  individualiserat	  arbetssätt.	  Men	  även	  att	  kra-‐
ven	  ökat	  och	  att	  bedömningssystemet	  mer	  tydligt	  kunnat	  påvisa	  brister	  i	  kunskaper	  hos	  
eleverna.	  Skolmyndigheterna	  (Skolverket,	  2009a)	  är	  även	  kritiska	  till	  att	  skrivningar	  i	  
exempelvis	  åtgärdsprogram	  tenderat	  att	  individualisera	  de	  problem	  elever	  har	  i	  sin	  
skolsituation.	  I	  LT	  påtalas	  att	  i	  Skolverkets	  inspektioner	  har	  det	  från	  mitten	  av	  00-‐talet	  
påvisas	  att	  
 

Åtgärdsprogrammen	  för	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  beskriver	  ofta	  vad	  skolan	  kräver	  av	  eleven,	  mera	  sällan	  
vad	  skolan	  tänker	  göra	  för	  att	  stödja	  eleven	  (LT	  2005/17).	  

 
Att	  skolor	  och	  lärare	  brister	  i	  sina	  åtgärder	  och	  i	  sin	  bedömningspraktik	  bidrar	  till	  en	  
diskussion	  om	  möjligheten	  att	  kunna	  överklaga	  betygsättning	  (LT	  2002/17;	  2005/3).	  
LFs	  före	  detta	  ordförande	  Christer	  Romilson	  menar	  att	  överklaganden	  skulle	  innebära	  
både	  en	  möjlighet	  och	  risk	  för	  eleverna.	  Som	  ledamot	  av	  Skollagskommittèn	  har	  Romil-‐
son	  inte	  velat	  motsätta	  sig	  möjligheten	  att	  överklaga	  ”eftersom	  det	  är	  viktigt	  för	  elever-‐
na”.	  I	  ljuset	  av	  att	  Romilson	  vill	  ”skjuta	  fram	  lärarkårens	  –	  professionens	  –	  position”	  
framhålls	  hur	  överklagandemöjligheten	  innebär	  problem	  eftersom	  ”kravet	  på	  lärarnas	  
dokumentation	  ökar”	  och	  ”risk	  finns	  också	  att	  man	  fokuserar	  på	  mätbara	  test	  så	  att	  den	  
allsidiga	  bedömningen	  av	  eleven	  blir	  lidande.”	  (LT	  2002/17).	  I	  talet	  om	  lärares	  doku-‐
mentation	  kontrasteras	  på	  det	  här	  sättet	  det	  allsidiga	  och	  komplexa	  mot	  det	  ensidiga	  
och	  förenklade.	  	  	  	  
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Plikten  att  informera  och  behovet  av  information    

 
I	  Lärarnas	  tidning	  förekommer	  kritiska	  röster	  mot	  den	  framväxande	  dokumentstyr-‐
ningen.	  I	  ett	  debattinlägg	  varnar	  Gösta	  Kåräng,	  lektor	  i	  pedagogik	  och	  engagerad	  i	  Skol-‐
verkets	  nationella	  utvärderingar,	  för	  att	  en	  verksamhet	  som	  är	  alltför	  inriktad	  på	  kun-‐
skapsresultat	  riskerar	  att	  bortse	  från	  inte	  bara	  yttre	  förutsättningar	  utan	  även	  de	  pro-‐
cesser	  som	  bidrar	  till	  att	  göra	  verksamheten	  mer	  ”åtgärdsinriktad”	  (LT	  1994/20).	  Reso-‐
nemanget	  relaterar	  till	  LFs	  argument	  för	  lokal	  anpassning,	  där	  man	  beaktar	  de	  specifika	  
förutsättningar	  som	  råder,	  och	  lägger	  större	  vikt	  vid	  undervisningsprocesser	  och	  
mindre	  vid	  resultat	  av	  undervisning.	  	  
	  
Då	  regeringen	  föreslår	  införandet	  av	  skriftlig	  kvalitetsredovisning	  inom	  skolväsendet	  
ställer	  LF	  sig	  i	  princip	  positivt	  till	  att	  statens	  grepp	  om	  utbildningens	  kvalitet	  stärks.50	  
Men	  LF	  har	  svårt	  att	  se	  hur	  de	  skriftliga	  kvalitetsredovisningarna	  skulle	  kunna	  ge	  en	  
”objektiv”	  och	  ”rättvisande	  bild”	  (LT	  1997/6).	  Då	  Skolverket	  genom	  undervisningsrådet	  
Ragnar	  Eliasson	  ger	  sin	  syn	  på	  skolors	  kvalitetsredovisning	  framhåller	  han	  att	  syftet	  
med	  de	  skriftliga	  kvalitetsredovisningarna	  är	  tvådelat.	  Enligt	  Eliasson	  handlar	  det	  både	  
”om	  en	  kvalitetsredovisning	  inåt,	  för	  den	  egna	  skolans	  skull,	  men	  även	  utåt	  till	  medbor-‐
gare	  och	  föräldrar	  för	  bättre	  insyn	  i	  skolans	  verksamhet	  och	  kvalitet”	  (Eliasson	  citerad	  i	  
LT	  1999/20).	  	  
	  
Enligt	  LF	  kommer	  emellertid	  skolor	  och	  kommuner	  snarare	  att	  dölja	  brister	  och	  för-‐
sköna	  sin	  verksamhet	  som	  en	  följd	  av	  marknadiseringen	  på	  skolans	  område.	  Kritiken	  
mot	  kraven	  på	  skriftliga	  kvalitetsredovisningar	  kommer	  på	  det	  här	  sättet	  också	  att	  
handla	  om	  ett	  ifrågasättande	  av	  en	  rationalistisk	  syn	  på	  styrning	  som	  dåligt	  svarar	  mot	  
hur	  styrningen,	  enligt	  LF,	  borde	  utövas	  genom	  lokal	  dialog	  mellan	  de	  olika	  parterna	  (LT	  
1999/5).	  
 
Förordningen	  kring	  kvalitetsredovisning	  revideras	  2005.	  Från	  statens	  sida	  vill	  man	  tyd-‐
ligare	  styra	  kommuner	  och	  skolors	  redovisningar	  utifrån	  de	  nationellt	  formulerade	  må-‐
len.	  Genom	  att	  ange	  kvalitetsområden	  och	  kvalitetsindikatorer	  blir	  det	  mindre	  tydligt	  att	  
redovisningarna	  syftar	  till	  att	  tillgodose	  behov	  i	  det	  lokala	  kvalitetsarbetet.51	  LFs	  reakt-‐
ion	  på	  utvecklingen	  är	  att	  hävda	  att	  styrningens	  primära	  funktion	  är	  att	  bidra	  till	  lokal	  
utveckling	  mer	  än	  till	  kontroll.	  	  
 

Lärarförbundet	  anser	  att	  ett	  system	  med	  alltför	  detaljerade	  kriterier	  och	  kvalitetsindikatorer	  kan	  få	  negativa	  
effekter	  för	  lärarnas	  självvärdering	  och	  det	  kontinuerliga	  utvecklingsarbetet.	  Utvärdering	  för	  kontroll	  och	  be-‐
dömning	  kan	  förväxlas	  med	  den	  värdering	  som	  fångar	  upp	  och	  utvecklar	  den	  enskilda	  skolans	  behov	  och	  kvali-‐
tet	  (LT	  2005/11-‐12).	  

	  
LF	  menar	  att	  kvalitetsredovisningarna	  och	  skolornas	  självvärderingar	  måste	  komplet-‐
tera	  varandra	  och	  samtidigt	  sker	  en	  förskjutning	  i	  argumentationen	  där	  LF	  förespråkar	  
kvalitetsområde	  och	  indikatorer	  (LT	  2005/11-‐12).	  	  	  
 
Frågan	  om	  vad	  lärare	  kan	  tvingas	  till	  för	  typ	  av	  dokumentation	  och	  informationsgivning	  
till	  elever,	  föräldrar	  och	  andra	  ställs	  på	  sin	  spets	  då	  några	  kommuner,	  i	  motsättning	  till	  

                                                 
50	  Jfr	  Rskr.	  1996/97:112;	  SOU	  1997:121;	  SFS	  1997:702.	  
51	  Jfr	  Håkansson,	  2006.	  
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vad	  grundskoleförordningen	  stipulerar,	  ålägger	  lärarna	  att	  formulera	  skriftliga	  betygs-‐
liknande	  omdömen.	  I	  den	  maktkamp	  som	  utspelas	  mellan	  politiker,	  kommuner,	  Skol-‐
verket	  och	  lärarorganisationen	  kommer	  skilda	  uppfattningar	  till	  uttryck	  om	  betygens	  
och	  de	  skriftliga	  omdömenas	  pedagogiska	  värde.	  Oenigheten	  gäller	  väsentligen	  relation-‐
en	  mellan	  en	  ökad	  kunskapskontroll	  och	  målstyrning.52	  En	  del	  av	  tvistefrågan	  gäller	  om	  
omdömena	  är	  att	  betrakta	  som	  betygsliknande	  eller	  om	  omdömena	  är	  att	  betrakta	  som	  
information.	  I	  ett	  antal	  artiklar	  i	  Lärarnas	  tidning	  ger	  lärare	  uttryck	  för	  delade	  uppfatt-‐
ningar	  i	  frågan.	  LFs	  jurist	  menar	  att	  det	  är	  arbetsrättsligt	  oklart	  om	  lärarna	  kan	  
 

	  …vägra	  att	  lyda	  en	  order,	  även	  om	  det	  strider	  mot	  en	  förordning.	  Man	  kan	  vägra	  om	  det	  strider	  mot	  en	  straff-‐
sanktionerad	  lag,	  men	  vi	  hittar	  ingen	  straffsanktionering	  här	  (LT	  1999/22).	  

  
I	  en	  artikel	  om	  Nacka	  kommun,	  som	  var	  den	   första	  kommunen	   i	   landet	  med	  att	   införa	  
skriftliga	  omdömen	  från	  förskoleklass,	  kommer	  lärare	  till	  tals	  om	  hur	  man	  själva	  utarbe-‐
tat	  ett	  system	  som	  fungerar.	  De	  skriftliga	  omdömena	  som	  här	  benämns	  som	  information	  
anses	  ”vara	  här	  för	  att	  stanna”	  (LT	  2003/5).	  Några	   lärare	  i	  Nacka	  kommun	  ger	  uttryck	  
för	   att	   de	   ”sitter	   i	   rävsaxen”	  med	   hänvisning	   till	   att	   Skolverkets	   generaldirektör	  Mats	  
Ekholm	   uttryckt	   att	   ”lärarna	   bör	   vägra	   skriva	   sådana	   dokument”	   (Generaldirektören	  
citerad	   i	   LT	   1999/22),	   samtidigt	   som	   kommunen	   ålägger	   lärarna	   att	   från	   årskurs	   ett	  
lämna	  skriftliga	  omdömen	  om	  eleverna.	  Ordföranden	   i	  Nacka	  kommuns	  barnomsorgs-‐	  
och	  utbildningsnämnd	  försvarar	  emellertid	  kommunens	  handlande	  med	  utgångspunkt	  i	  
en	  enkät	  där	  föräldrar	  ger	  uttryck	  för	  att	  de	  inte	  får	  tillräcklig	  information	  om	  sina	  barns	  
studieresultat	   (LT	   1999/22).	   LF	   menar	   att	   det	   är	   ”fullständigt	   oacceptabelt”	   (LT	  
2000/7)	  att	  Nacka	  kommun	  inte	  ändrar	  sin	  ståndpunkt	  trots	  Skolverkets	  kritik.	  Ordfö-‐
rande	   i	  LFs	   lokalavdelning	   i	  Nacka	  är	  både	  kritisk	  mot	  de	  skriftliga	  omdömena	  utifrån	  
”en	  pedagogisk	  synvinkel”	  och	  till	  att	  dessa	  omdömen	  tar	  ”väldigt	  mycket	  tid”	  i	  anspråk	  
(LT	  2000/11).	   Skolministern	   säger	   sig	  vara	   ”djupt	  bekymrad	  över	  att	   förtroendevalda	  
inte	  följer	  vad	  riksdagen	  har	  beslutat	  om”	  och	  vill	  få	  till	  stånd	  en	  utredning	  kring	  vilken	  
status	  de	  dokument	  har	  som	  skrivs	  ned	  vid	  utvecklingssamtal	   (Skolministern	  citerad	   i	  
LT	  2000/8;	  2001/20).	  Nackas	  kommunalråd	  Mats	  Gerdau	  och	  Stockholms	  skolborgar-‐
råd	  Jan	  Björklund	  menar	  att	  det	  finns	  en	  gråzon	  kring	  hur	  de	  skriftliga	  omdömena	  får	  se	  
ut.	  De	  båda	  erkänner	  inte	  de	  tolkningar	  Skolverket	  gjort.	  Jan	  Björklund	  menar	  att	  
 

Skolverket	  har	  inte	  gjort	  någon	  tolkning.	  Det	  dom	  skriver	  där	  är	  bara	  snömos.	  Ett	  skriftligt	  omdöme	  måste	  få	  
ange	  åtminstone	  någon	  form	  av	  gradering	  av	  vad	  eleverna	  står	  i	  varje	  enskilt	  ämne	  (Stockholms	  skolborgarråd	  
citerad	  i	  LT	  2001/4).	  	  

 

Frågan	  om	  skriftliga	  omdömen	  politiseras	  ytterligare	  när	  Solna	  kommun	  beslutar	  ge	  
skriftliga	  omdömen	  i	  förskolan	  och	  grundskolan.	  Eftersom	  lärarna	  inte	  hörts	  i	  frågan	  
avser	  LF	  ”begära	  skadestånd	  för	  brott	  mot	  medbestämmandelagen”	  (LT	  2000/10).	  Un-‐
der	  rubriken	  ”gör	  så	  här	  –	  handbok	  för	  lärare	  som	  inte	  gillar	  betyg”	  beskrivs	  hur	  lärare	  
ska	  gå	  till	  väga	  i	  de	  fall	  de	  funderar	  på	  att	  arbetsvägra	  på	  grund	  av	  de	  skriftliga	  omdö-‐
mena	  (LT	  2001/4).	  LFs	  rekommendation	  är	  emellertid	  följande	  	  

                                                 
52	  Utifrån	  att	  ha	  studerat	  ett	  material	  bestående	  av	  offentliga	  utredningar,	  propositioner,	  Skolverkets	  pressmeddelan-‐
den	  och	  handlingsplaner	  menar	  Francia	  att	  de	  röster	  som	  förespråkar	  en	  förstärkt	  kunskapskontroll,	  med	  bl.	  a.	  tidi-‐
gare	  betyg	  och	  betyg	  i	  ordning	  och	  reda,	  tystnar	  i	  den	  utbildningspolitiska	  diskursen	  under	  perioden	  1993-‐2003.	  Från	  
2005	  visar	  Skolverket	  enligt	  Francia	  en	  betydligt	  mer	  positiv	  syn	  på	  betyg	  och	  tidigare	  uppföljning.	  Francia,	  2008	  s.	  
102	  och	  111.	  
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Fråga	  dig	  själv	  om	  du	  är	  beredd	  att	  arbetsvägra.	  Diskutera	  med	  kollegor.	  Men	  Lärarförbundet	  rekommenderar	  
varken	  det	  ena	  eller	  andra.	  Beslutet	  är	  ditt	  (LT	  2001/4).	  

 
Att	  det	  arbetsrättsliga	  läget	  är	  oklart	  och	  att	  aktörerna	  gör	  olika	  tolkningar	  bidrar	  möjli-‐
gen	  till	  LFs	  något	  försiktiga	  hållning.	  Debatten	  om	  skriftliga	  omdömena	  fortsätter	  emel-‐
lertid	  i	  Lärarnas	  tidning.53	  I	  ett	  debattinlägg	  menar	  Mikael	  Levy,	  gymnasielärare	  från	  
Partille,	  att	  mer	  kraft	  bör	  läggas	  på	  att	  utveckla	  bra	  utvecklingssamtal	  och	  att	  

 

Den	  som	  vill	  ha	  dialog	  och	  utveckling	  utifrån	  individens	  egna	  förutsättningar	  kommer	  att	  välja	  samtalet	  som	  
instrument.	  Den	  som	  vill	  ha	  sortering,	  redan	  i	  tidig	  ålder,	  kommer	  att	  välja	  betyg	  eller	  betygsliknande	  skriftliga	  
omdömen	  (LT	  2001/6).	  

 
De	  uttryckta	  uppfattningarna	  stämmer	  väl	  överens	  med	  den	  LF	  ger	  uttryck	  för.	  Men	  i	  
Lärarnas	  tidning	  ges	  också	  exempel	  på	  hur	  relationen	  mellan	  policy	  och	  praktik	  kan	  
problematiseras.	  En	  förskollärare	  uttrycker	  det	  som 
 

Allt	  det	  där	  gör	  vi	  ju	  redan.	  Dokumentationen	  har	  alltid	  funnits	  på	  förskolan	  och	  i	  skolan.	  Det	  visar	  bara	  att	  po-‐
litikerna	  inte	  vet	  vad	  vi	  håller	  på	  med	  (LT	  2000/10).	  

 
Lärarnas	  tidning	  rapporterar	  också	  om	  lärare	  som	  menar	  att	  man	  från	  kommuner	  och	  
skolans	  sida	  på	  ett	  otillbörligt	  sätt	  ligger	  på	  föräldrar	  om	  att	  de	  borde	  vilja	  ha	  den	  skrift-‐
liga	  informationen.	  Barnen	  har	  hamnat	  i	  ett	  korsdrag	  där	  de	  är	  ”utlämnade”	  till	  ett	  visst	  
mått	  av	  godtycke	  (LT	  2001/10).	  Lokala	  representanter	  för	  LF	  ger	  uttryck	  för	  uppfatt-‐
ningen	  att	  utvecklingssamtalet	  fungerar	  bra	  och	  ”det	  är	  viktigt	  att	  eleverna	  är	  med	  i	  dis-‐
kussionen	  om	  var	  han	  eller	  hon	  står	  kunskapsmässigt	  och	  socialt.”	  (LT	  2001/21).	  Ele-‐
vers	  rättighet	  att	  involveras	  i	  en	  diskussion	  om	  sin	  egen	  utveckling	  ställs	  i	  de	  här	  reso-‐
nemangen	  mot	  risken	  att	  bedömningspraktiken	  instrumentaliseras	  och	  lärares	  kun-‐
skaper	  i	  bedömning	  trivialiseras.	  LF	  är	  starkt	  kritiskt	  till	  en	  mall	  för	  skriftliga	  omdömen	  
och	  till	  att	  dessa	  ges	  till	  barn	  och	  föräldrar	  som	  inte	  uttryckligen	  begärt	  omdömena	  före	  
det	  att	  betyg	  ska	  ges	  i	  årskurs	  åtta	  (LT	  2001/9).	  
 
Lärarförbundet	  påvisar	  också	  att	  dokumentens	  offentlighet	  ”vållar	  problem	  för	  sko-‐
lorna”	  och	  ställer	  lärare	  inför	  nya	  överväganden.	  Lärare	  måste	  i	  en	  kontext	  där	  ”skriftlig	  
dokumentation	  betonas	  mer	  och	  mer	  i	  skolan,	  både	  från	  professionellt	  och	  politiskt	  håll”	  
i	  allt	  högre	  grad	  tänka	  på	  att	  de	  ”tillverkar	  allmänna	  handlingar”(LT	  2001/10).	  Doku-‐
mentationsstyrningen	  tillsammans	  med	  en	  individualisering	  som	  tar	  sig	  uttryck	  i	  en	  
målstyrning	  på	  individnivå	  ställer	  frågor	  om	  offentlighet,	  integritet	  och	  sekretess	  i	  blixt-‐
belysning.	  	  
 

Mängden	  integritetskänslig	  information	  ökar	  i	  takt	  med	  att	  arbetssätten	  allt	  mer	  utgår	  från	  varje	  elev	  och	  att	  
utvärdering	  av	  skolans	  resultat	  i	  allt	  högre	  grad	  förutsätter	  dokumentation	  och	  insamling	  av	  fakta	  på	  alla	  ni-‐
våer	  /…/	  skolans	  anställda,	  lärare	  och	  andra,	  måste	  få	  vägledning	  och	  utbildning	  om	  vad	  som	  gäller	  vid	  be-‐
dömning	  av	  om	  sekretess	  eller	  offentlighet	  föreligger	  (LT	  2003/22).	   	  

                                                 
53 Det	  kan	  noteras	  att	  då	  LT	  2003	  genomför	  en	  enkätundersökning	  bland	  Lärarförbundets	  medlemmar	  kring	  skriftliga	  
omdömen	   visar	   sig	   omdömena	   lika	   vanligt	   förekommande	   i	   socialdemokratiskt	   styrda	   kommuner	   som	   i	   borgerligt	  
styrda.	  Dessutom	  ger	  de	  lärare	  som	  har	  egna	  erfarenheter	  av	  skriftliga	  omdömen	  uttryck	  för	  en	  betydligt	  mer	  positiv	  
uppfattning	  om	  omdömena	  än	  vad	  de	  lärare	  gör	  som	  saknar	  erfarenhet.	  	  
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Även	  föräldrars	  kritiska	  röster	  kommer	  till	  tals	  i	  Lärarnas	  tidning.	  
 

Det	  är	  kränkande	  för	  barnet	  att	  behöva	  följas	  med	  en	  sådan	  dokumentation.	  Om	  mina	  barn	  gör	  värstinggrejor	  
när	  de	  är	  12	  eller	  13	  år	  kan	  tidningar	  skiva	  hela	  bakgrunder	  från	  förskoleåldern	  och	  framåt	  /…/	  Vi	  som	  föräld-‐
rar	  ska	  vara	  med	  och	  påverka	  hur	  många	  studiedagar	  lärarna	  ska	  ha	  och	  allt	  möjligt.	  Men	  en	  mapp	  som	  ska	  
följa	  våra	  barn	  från	  1	  till	  20	  år	  får	  vi	  inte	  vara	  med	  och	  påverka	  (Förälder	  citerad	  i	  LT	  2003/19).	  

 
I	  och	  med	  talet	  om	  ”kraven	  på	  utvärdering	  och	  dokumentation	  av	  elevernas	  utveckling”	  
(LT	  2005/18)	  aktualiseras	  frågorna	  om	  vad	  som	  är	  offentligt	  och	  vad	  som	  är	  sekre-‐
tesskyddat.	  Enligt	  LF	  står	  lärarna	  inför	  svåra	  avvägningar	  beträffande	  känsliga	  uppgif-‐
ter,	  särskilt	  när	  dessa	  ska	  skrivas	  ner	  och	  inte	  muntligt	  framföras.	  (LT	  2003/7;	  
2005/18).	  
  
Diskussionen	  om	  att	  förstärka	  lärarnas	  informationsplikt	  med	  argument	  om	  elevers	  och	  
föräldrars	  behov	  av	  information,	  knyter	  an	  till	  vad	  som	  stått	  på	  den	  politiska	  agendan	  
under	  en	  längre	  tid.	  Utbildningsminister	  Tomas	  Östros	  skriver	  i	  en	  debattartikel	  i	  Lärar-‐
nas	  tidning	  redan	  2002	  att	  
 

För	  att	  stöd	  ska	  kunna	  sättas	  in	  så	  tidigt	  som	  möjligt	  för	  elever	  som	  riskerar	  att	  inte	  nå	  målen	  ska	  skyldigheten	  
att	  kontinuerligt	  informera	  föräldrar	  och	  elever	  om	  elevens	  studieutveckling	  göras	  tydligare.	  De	  överenskom-‐
melser	  som	  görs	  i	  utvecklingssamtalet	  bör	  regelmässigt	  leda	  fram	  till	  en	  individuell	  utvecklingsplan,	  som	  visar	  
vilka	  insatser	  eleven	  behöver	  för	  att	  nå	  målen.	  En	  skyldighet	  bör	  också	  införas	  att	  utfärda	  skriftliga	  omdömen	  
för	  elever	  som	  inte	  når	  målen	  i	  grundskolans	  år	  9	  -‐	  inte	  som	  i	  dag	  endast	  på	  en	  elevs	  eller	  vårdnadshavares	  be-‐
gäran.	  Omdömet	  visar	  elevens	  arbetsinsats	  och	  kunskaper,	  vilket	  ger	  viktig	  information	  till	  den	  mottagande	  
gymnasieskolan	  (LT	  2002/12).	  	  

 
I	  en	  argumentation	  för	  införandet	  av	  skriftliga	  utvecklingsplaner	  för	  alla	  elever	  i	  grund-‐
skolan	  hänvisar	  utbildningsministern	  både	  till	  att	  90	  procent	  av	  föräldrarna	  vill	  ha	  betyg	  
tidigare	  än	  vad	  som	  nu	  ges	  och	  till	  ”den	  hotade	  nationella	  likvärdigheten”	  (utbildnings-‐
ministern	  Östros	  citerat	  i	  LT	  2003/8).	  Från	  politiskt	  håll	  relateras	  tydliga	  kriterier	  till	  
dokumentation,	  de	  individuella	  utvecklingsplanerna	  och	  möjligheten	  att	  få	  ”mer	  jämför-‐
bara	  betyg”	  (Utbildningsminister	  Baylan	  citerad	  i	  LT	  2004/19).	  
 
Då	  individuella	  utvecklingsplaner	  (IUP)	  införs	  för	  alla	  elever	  i	  grundskolan	  betonar	  LF	  
”att	  endast	  behöriga	  lärare	  kan	  ansvara	  för	  innehållet”	  i	  dessa	  planer	  (LT	  2005/18).	  Lä-‐
rarförbundet	  talar	  om	  hur	  IUP-‐	  reformen	  kan	  bidra	  till	  lärares	  gemensamma	  yrkesspråk	  
och	  till	  en	  tydligare	  ansvarsfördelning	  mellan	  lärare,	  elev	  och	  vårdnadshavare.54	  LF	  ser	  i	  
den	  här	  meningen	  IUP-‐reformen	  som	  ett	  led	  i	  en	  professionalisering,	  medan	  skriftliga	  
betygsliknande	  omdömen	  uppfattas	  som	  ett	  led	  i	  en	  deprofessionalisering.	  Argumentat-‐
ionen	  vad	  gäller	  IUP	  tar	  avstamp	  i	  likvärdighet	  och	  rättssäkerhet	  där	  endast	  behöriga	  
lärare	  ges	  rätten	  att	  ägna	  sig	  åt	  bedömning	  och	  betygsättning.	  Kritiken	  avstannar	  emel-‐
lertid	  inte	  med	  beslutet	  om	  IUP.	  I	  en	  debattartikel	  i	  Lärarnas	  tidning,	  författad	  av	  lärarna	  
Folke	  Silvén	  och	  Svante	  Silvén	  samt	  journalist	  Anna	  Ekström,	  diskuteras	  just	  hur	  den	  
individuella	  utvecklingsplanen	  ”hotar	  elevernas	  rättssäkerhet”	  (LT	  2006/20).	  Debattö-‐
rerna	  menar	  att	  det	  lätt	  kan	  bli	  så	  att  
 

                                                 
54	  Här	  refererar	  vi	  till	  vad	  Lärarförbundet	  ger	  uttryck	  åt	  som	  remissinstans	  till	  Skolverkets	  allmänna	  råd	  för	  IUP	  (Jfr	  
Krantz,	  2009).	  
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…IUP	  inte	  bara	  tolkas	  som	  ett	  bedömningsinstrument	  utan	  också	  som	  ett	  instrument	  som	  uppmanar	  pedago-‐
ger	  att,	  långt	  utöver	  sin	  kompetens,	  värdera	  eleven	  moraliskt,	  och	  till	  och	  med	  psykologiskt	  /…/	  Fenomen	  som	  
IUP	  innebär	  en	  strävan	  bort	  från	  en	  likvärdig	  skola.	  Planerna	  kan	  bli	  allt	  från	  subjektiva	  bedömningsinstru-‐
ment	  till	  resursödande	  pro	  forma	  -‐	  dokument.	  Av	  rättssäkerhetsskäl	  anser	  vi	  att	  varje	  dokument	  som	  innehål-‐
ler	  eller	  utgår	  från	  bedömningar	  ska	  vara	  kunskapsinriktat,	  sakligt	  och	  så	  objektivt	  som	  möjligt.	  Systemet	  bör	  
vara	  enhetligt	  över	  landet	  och,	  så	  tydligt	  att	  omdömen	  och	  uppmaningar	  till	  förändring	  kan	  prövas	  mot	  resul-‐
tat	  och	  undervisning	  (LT	  2006/20).	  

 
Då	  regeringen	  2008	  gör	  tydligt	  att	  det	  finns	  ett	  lagstöd	  för	  skriftliga	  betygsliknande	  om-‐
dömen	  motiveras	  det	  med	  att	  betygssystemet,	  utvecklingssamtalet	  och	  IUP	  är	  otillräck-‐
liga	  i	  sin	  funktion	  att	  ge	  information	  om	  elevers	  kunskapsutveckling.	  I	  grunden	  är	  det	  
skolans	  bristande	  måluppfyllelse	  som	  enligt	  regeringen	  motiverar	  att	  lärare	  måste	  få	  
vidgade	  ”möjligheter	  att	  uttrycka	  sig	  i	  betygsliknande	  former”	  (prop	  2006/07:86	  s.	  5).	  
På	  en	  fråga	  till	  Skolverkets	  undervisningsråd	  om	  hur	  bedömningen	  av	  elevens	  kun-‐
skapsutveckling	  skiljer	  sig	  jämfört	  med	  före	  införandet	  av	  skriftliga	  omdömen	  ges	  föl-‐
jande	  svar	  
 

Skillnaden	  blir	  att	  det	  som	  tidigare	  sades	  i	  utvecklingssamtalen	  om	  elevens	  kunskapsutveckling	  nu	  ska	  sättas	  
på	  pränt	  i	  ett	  skriftligt	  omdöme	  i	  den	  individuella	  utvecklingsplanen	  (undervisningsråden	  Mona	  Bergman	  &	  
Henrik	  Danielsson	  citerade	  i	  LT	  2008/18).	  	  	  

 
LF	  är	  fortsatt	  kritiskt	  till	  vilka	  de	  pedagogiska	  värdena	  skulle	  vara	  av	  dylika	  omdömen.	  
LFs	  ordförande	  menar	  att	  regeringen	  öppnar	  upp	  för	  lokala	  omdömessystem	  grundade	  
på	  olika	  kriterier	  och	  graderingar	  på	  ett	  sätt	  som	  snarast	  undergräver	  än	  stärker	  likvär-‐
digheten	  i	  skolsystemet.	  Vad	  LF	  förespråkar	  är	  istället	  att	  man	  kan	  ”arbeta	  vidare	  med	  
individuella	  utvecklingsplaner	  och	  utvecklingssamtal	  ”	  (LT	  2007/3).	  Vidare	  menar	  LF	  att	  
det	  ”är	  synd	  att	  politikerna	  försöker	  visa	  handlingskraft	  genom	  åtgärder	  som	  inte	  löser	  
det	  egentliga	  problemet”	  (LT	  2007/2).	  

 

Lärarförbundet	  är	  negativt	  till	  omdömena.	  Förbundsordförande	  Eva-‐Lis	  Preisz	  säger	  att	  alla	  elever	  och	  föräld-‐
rar	  visserligen	  har	  rätt	  att	  veta	  hur	  det	  går	  i	  skolan,	  men	  hon	  tror	  inte	  att	  någon	  sjuåring	  blir	  bättre	  av	  att	  bli	  
stämplad	  som	  icke	  godkänd.	  De	  individuella	  utvecklingsplanerna	  är	  bättre	  och	  ger	  en	  djupare	  information,	  sä-‐
ger	  hon.	  Hon	  undrar	  också	  hur	  det	  går	  med	  likvärdigheten	  när	  kommuner	  och	  skolor	  själva	  ska	  bestämma	  hur	  
omdömena	  ska	  se	  ut	  (LT	  2007/2).	  

 
Lärarförbundets	  ordförande	  Eva-‐Lis	  Preisz	  utgångspunkt	  är	  att	  regeringen	  nu	  öppnat	  
upp	  ”för	  lokala	  betygssystem”	  och	  att	  detta	  är	  fel	  eftersom	  ”det	  måste	  finnas	  nationella	  
kriterier	  för	  betyg”	  (LT	  2008/8).	  
 

Lärarförbundet	  är	  varken	  emot	  betyg,	  tydlig	  skriftlig	  information	  i	  form	  av	  individuella	  utvecklingsplaner	  eller	  
utvecklingssamtal.	  Den	  information	  skolan	  ger	  måste	  dock	  vara	  gedigen	  /…/	  Det	  blir	  lätt	  betyg	  av	  betygslik-‐
nande	  skriftliga	  omdömen	  och	  det	  är	  en	  väldigt	  förenklad	  information	  (LT	  2008/8).	  

 
Det	  kan	  konstateras	  att	  mot	  slutet	  av	  00-‐talet	  skärps	  frågorna	  kring	  vem	  som	  har	  befo-‐
genhet	  att	  avgöra	  vilken	  typ	  av	  dokumentation,	  information	  och	  form	  av	  kommunikation	  
som	  är	  lämplig	  kring	  elevers	  prestationer	  och	  utveckling.	  Frågorna	  hamnar	  i	  spännings-‐
fältet	  mellan	  den	  politiska	  nivån	  (kommunen	  –	  staten)	  och	  den	  professionella	  (lärarna	  –	  
rektorer)	  nivån.	  LF	  tar	  sin	  utgångspunkt	  i	  att	  praktiken	  bör	  utformas	  lokalt	  mellan	  de	  
professionella	  i	  dialog	  med	  elever	  och	  vårdnadshavare.	  Mer	  systemmässiga	  och	  admi-‐
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nistrativt	  inriktade	  pålagor	  ifrågasätts	  av	  LF	  som	  framhåller	  att	  en	  formativt	  inriktad	  
dokumentations-‐	  och	  bedömningspraktik	  är	  mer	  meningsfull	  än	  en	  summativ	  och	  mer	  
intetsägande	  informationsgivning.	  Enligt	  LF	  riskeras	  lärares	  professionella	  arbete	  när	  
kunskapskontrollen	  kopplas	  samman	  med	  målstyrningen.55	  	  	  
 

Dokumentation  och  administrativ  överbelastning    

 
Även	  om	  lärare	  tycker	  att	  det	  tar	  mycket	  tid	  att	  diskutera,	  dokumentera,	  skriva	  planer,	  
bedömningsmatriser	  och	  omdömen	  skriver	  Lärarnas	  tidning	  ofta	  om	  hur	  IUP	  bidrar	  till	  
att	  lärare	  får	  mer	  gjort	  och	  utvecklar	  sin	  syn	  på	  kunskap.56	  Det	  leder	  till	  att	  medlemmar	  i	  
LF	  reagerar	  mot	  vad	  de	  uppfattar	  som	  ett	  alltför	  positivt	  lovordande	  av	  reformer.	  I	  ett	  
debattinlägg	  påpekar	  Stig	  Persson	  att	  IUP-‐reformen	  innebär	  mycket	  merarbete	  för	  lä-‐
rare.	  Persson	  finner	  det	  underligt	  hur	  ”ett	  fackförbund	  går	  in	  och	  lovordar	  något	  som	  
Skolverket	  mer	  eller	  mindre	  tvingat	  fram”	  (LT	  2006/9).	  Som	  svar	  på	  kritiken	  framhåller	  
Chefredaktör	  Sten	  Svensson	  att	  LFs	  åsikter	  återfinns	  i	  tidningens	  ledare	  och	  i	  de	  utta-‐
landen	  som	  olika	  företrädare	  för	  LF	  gör	  (LT	  2006/9).	  Då	  Lärarnas	  tidning	  också	  släpper	  
fram	  röster	  kring	  hur	  dokumentation	  och	  kontroll	  riskerar	  ta	  fokus	  från	  det	  som	  är	  vä-‐
sentligt	  i	  pedagogisk	  praktik	  företräder	  de,	  enligt	  chefredaktören,	  inte	  LFs	  åsikter.	  Under	  
rubriken	  ”kontrollmani”	  skriver	  exempelvis	  barnboksförfattaren	  Helena	  Bross:	  	  
 

I	  skolan	  ska	  mer	  och	  mer	  registreras.	  Lärare	  hukar	  också	  framför	  datorerna	  och	  för	  oss	  blir	  det	  aldrig	  någon	  
övertidsersättning.	  Ibland	  undrar	  jag	  om	  skolan	  verkligen	  blir	  bättre	  för	  att	  vi	  kontrollerar	  och	  dokumenterar	  
allt.	  Och	  tänk	  om	  vi	  får	  för	  oss	  att	  själva	  dokumentationen	  är	  viktigare	  än	  det	  verkliga	  ögonblicket?	  Tänk	  om	  vi	  
börjar	  lägga	  mer	  kraft	  på	  att	  utforma	  fina	  dokument	  än	  på	  att	  vara	  närvarande	  i	  mötet	  med	  eleverna?	  Dygnet	  
har	  bara	  24	  timmar	  och	  arbetsdagen	  förhoppningsvis	  inte	  mer	  än	  nio.	  Det	  gäller	  att	  prioritera	  och	  göra	  de	  
rätta	  sakerna.	  Finns	  det	  inte	  en	  risk	  att	  vi	  får	  fel	  fokus?	  (LT	  2006/6).	  	  

	  
Uppfattningen	  LF	  ger	  uttryck	  för	  mot	  slutet	  av	  00-‐talet	  är	  att	  ”allt	  fler	  arbetsuppgifter	  
som	  kräver	  dokumentation	  läggs	  på	  lärarna	  utan	  att	  det	  administrativa	  stödet	  har	  
byggts	  ut”	  (LT	  2008/19).	  LF	  menar	  att	  lärare	  inte	  getts	  det	  stöd	  som	  krävs	  för	  att	  full-‐
göra	  de	  mer	  administrativt	  inriktade	  arbetsuppgifterna.	  Det	  finns	  för	  få	  ”administratö-‐
rer,	  elevhälsopersonal	  och	  teknisk	  personal	  i	  våra	  skolor”	  (LT	  2008/19).	  I	  argumentat-‐
ionen	  framträder	  nu	  hur	  LF	  instämmer	  i	  de	  anspråk	  skolmyndigheterna	  och	  andra	  reser	  
om	  tillförlitlig	  dokumentation	  av	  resultat	  och	  av	  ett	  mer	  rättssäkert	  myndighetsutö-‐
vande.	  
	  

Det	  gäller	  till	  exempel	  utvecklingssamtal,	  skriftliga	  omdömen	  och	  individuella	  utvecklingsplaner	  som	  är	  vik-‐
tiga	  delar	  av	  läraruppdraget	  men	  också	  sådant	  som	  vab-‐intyg	  och	  vikarieadministration	  har	  lagts	  på	  lärarna.	  
Alltsammans	  uppgifter	  som	  kräver	  en	  omfattande	  dokumentation	  om	  de	  ska	  kunna	  fullgöras	  på	  ett	  bra	  sätt.	  
Trenden	  mot	  att	  det	  krävs	  alltmer	  dokumentation	  i	  läraryrket	  är	  i	  grunden	  en	  positiv	  utveckling.	  Det	  gäller	  
inte	  bara	  läraryrket,	  utan	  alla	  verkligt	  professionella	  yrken	  har	  fått	  ökade	  krav	  på	  en	  tillförlitlig	  dokumentat-‐
ion.	  Det	  krävs	  för	  att	  myndighetsutövningen	  ska	  vara	  rättssäker	  och	  för	  att	  resultaten	  ska	  vara	  väl	  dokumente-‐
rade,	  krav	  som	  bland	  annat	  Skolverkets	  inspektioner	  lyfter	  fram	  (LT	  2008/19).	  	  

 

                                                 
55	  Det	  ska	  noteras	  att	  de	  båda	  lärarorganisationerna	  intar	  olika	  ståndpunkter	  i	  frågan	  om	  de	  betygsliknande	  skriftliga	  
omdömena.	  Lärarnas	  riksförbund	  är	  t.	  ex.	  mer	  positivt	  än	  Lärarförbundet	  då	  det	  politiskt	  aviseras	  behov	  av	  tydligare	  
och	  tidigare	  uppföljning	  av	  elevers	  kunskapsutveckling	  i	  de	  olika	  ämnena.	  Jfr	  Krantz,	  2009.	  
56	  Jfr	  LT	  2001/21;	  2005/16;	  2006/8;	  2007/12:	  2008/18.	  
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I	   slutet	   av	   00-‐talet	   vidgas	   diskussionen	   av	   lärares	   arbetsmiljö,	   som	   tidigare	   nämnts	  
kommer	  denna	  nu	  att	  omfatta	  det	  som	  benämns	  utbildningsmiljö.	  Arbetsmiljön	  kan	  inte	  
begränsas	  till	  	  
 

regelverk,	  skyddsronder	  och	  yrkesinspektioner.	  Begreppet	  utbildningsmiljö	  leder	  tankarna	  till	  många	  fler	  di-‐
mensioner	  av	  lärares	  vardag	  så	  som	  läraruppdraget,	  eleverna,	  lärandesituationen,	  ledarskapet,	  planeringsti-‐
den,	  kompetensutvecklingen,	  studenterna	  i	  den	  verksamhetsförlagda	  utbildningen./…/Lärare	  hinner	  sällan	  el-‐
ler	  aldrig	  med	  dokumentation,	  utvecklingsarbete,	  forskning,	  uppföljning	  och	  utvärdering	  /…/Men	  som	  alla	  lä-‐
rare	  vet	  är	  den	  kanske	  mest	  negativa	  faktorn	  för	  arbetstrivseln	  och	  välbefinnandet	  bristande	  förutsättningar	  
att	  göra	  ett	  bra	  arbete	  (LT	  2006/10).	  

	  
I	  att	  göra	  ett	  bra	  arbete	  som	  lärare	  ligger	  också	  att	  genomföra	  de	  självvärderingar	  som	  
ska	  ligga	  till	  grund	  för	  Skolverkets	  inspektioner.	  ”Tillsammans	  med	  allt	  annat	  underlag	  
som	  krävs	  för	  en	  allsidig	  inspektion	  kan	  det	  innebära	  att	  den	  nya	  skolinspektionen	  tar	  
ett	  kvalitativt	  steg	  i	  arbetet	  med	  att	  utvärdera	  skolan”	  (LT	  2008/16).	  
	  
Då	  LF	  2009	  låter	  göra	  en	  undersökning	  bland	  sina	  medlemmar	  anger	  åtta	  av	  tio	  lärare	  
att	  de	  under	  de	  senaste	  tio	  åren	  fått	  en	  högre	  arbetsbelastning.	  Lärare	  framhåller	  att	  de	  
administrativa	  uppgifterna	  ökat.	  Det	  handlar	  särskilt	  om	  mer	  dokumentation,	  större	  
undervisningsgrupper	  och	  ökade	  krav	  på	  föräldrakontakter.	  Situationen	  är	  orimligt	  en-‐
ligt	  Eva-‐Lis	  Sirén	  Lärarförbundets	  ordförande.	  I	  en	  intervju	  i	  LT	  säger	  också	  Annika	  Hä-‐
renstam,	  professor	  i	  arbetsvetenskap,	  att	  läraryrket	  gått	  från	  att	  ha	  varit	  ett	  ”friskyrke”	  
till	  att	  ha	  blivit	  ett	  ”riskyrke”	  (LT	  2009/2).	  Då	  lärares	  och	  rektorers	  arbete	  i	  allt	  högre	  
grad	  handlar	  om	  ”papper	  och	  planer”	  uppkommer	  enligt	  Sirén	  ”arbetstidsdilemmat”	  och	  
att	  det	  sker	  ”på	  bekostnad	  av	  tid	  för	  eleverna	  och	  lärarnas	  egen	  utveckling.”(LT	  2010/4;	  
2010/5).	  	  
	  

Sammanfattning    

	  
När	  dokumentstyrningen	  förstärks,	  särskilt	  från	  mitten	  av	  00-‐talet,	  tas	  de	  ”nya”	  arbets-‐
uppgifterna	  som	  uttryck	  för	  en	  möjlig	  professionalisering.	  Utgångspunkten	  är	  att	  skol-‐
verksamheten	  härmed	  tydliggörs	  och	  därmed	  synliggör	  de	  professionellas	  arbete.	  I	  talet	  
om	  dokumentstyrning	  som	  professionalisering	  handlar	  det	  om	  att	  skapa	  objektivitet,	  
tillförlitlighet	  och	  rättsäkerhet	  samt	  att	  professionellt	  stärka	  förmågan	  att	  hantera	  en-‐
skilda	  elevers	  behov	  och	  den	  risk	  som	  de	  löper	  att	  inte	  uppnå	  godkända	  betyg.	  Sett	  i	  ett	  
förändringsperspektiv	  talar	  LF	  från	  slutet	  av	  1990-‐talet	  alltmer	  om	  en	  förändrad	  lärar-‐
roll.	  Professionen	  måste	  bli	  mer	  lyhörd	  samtidigt	  som	  de	  professionella	  alltmer	  blivit	  
beroende	  av	  föräldrar,	  politiker,	  extern	  utvärdering	  och	  konkurrensen	  på	  utbildnings-‐
området.	  Att	  de	  professionellas	  arbete	  i	  högre	  grad	  kännetecknas	  av	  administrativt	  ar-‐
bete	  förklaras	  av	  att	  en	  ekonomisk	  styrningslogik	  fått	  ett	  allt	  större	  genomslag.	  Med	  de	  
ökade	  inslagen	  av	  dokumentstyrning	  under	  00-‐talet	  handlar	  det	  både	  om	  att	  skapa	  in-‐
syn	  i	  skolans	  verksamhet	  och	  om	  föräldrars	  och	  elevers	  rätt	  till	  åtgärder	  och	  informat-‐
ion	  om	  studieresultat.	  Mål-‐	  och	  resultatstyrningen	  förtydligas	  därmed	  i	  riktning	  mot	  en	  
resultatstyrning	  på	  individnivå.	  Enligt	  LF	  ställer	  utvecklingen	  särskilda	  krav	  på	  profess-‐
ionen	  att	  bli	  bättre	  på	  att	  förmedla	  och	  involvera	  elever	  och	  föräldrar	  i	  bedömningsprak-‐
tiken.	  Bedömningspraktiken	  blir	  mer	  tydligt	  ett	  område	  på	  vilket	  föräldrar	  och	  elever	  
ska	  få	  inflytande.	  
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Kvalitet,	  utvärdering	  och	  dokumentation	  är	  begrepp	  inom	  en	  diskurs	  som	  gör	  sig	  allt-‐
mer	  gällande	  från	  2000	  och	  framåt.	  Dokumentstyrning	  inrymmer	  ett	  implicit	  löfte	  om	  
professionalisering	  på	  bred	  front,	  dvs.	  som	  inkluderar	  lärares	  arbete	  med	  planering,	  
genomförande,	  utvärdering	  och	  utveckling.	  Utvecklingen	  i	  riktning	  mot	  att	  det	  krävs	  
alltmer	  dokumentation	  i	  läraryrket	  tas	  också	  som	  intäkt	  för	  en	  förstärkt	  tillförlitlighet,	  
rättsäkerhet	  och	  förmåga	  att	  fånga	  upp	  problem	  tidigt.	  LF	  förmår	  inom	  ramen	  för	  denna	  
verklighetsbeskrivning	  inte	  att	  formulera	  sig	  utanför	  kraven	  på	  förstärkt	  kontroll	  och	  
inspektion.	  Dokumentationspraktiken	  förstärker	  enligt	  LF	  i	  bästa	  fall	  lärares	  system-‐
kunskap	  och	  förmåga	  att	  bedöma	  elevers	  kunskapsmässiga	  och	  sociala	  utveckling.	  Det	  
finns	  emellertid	  också	  en	  kritik	  mot	  dokumentstyrningen	  som	  dels	  handlar	  om	  att	  regel-‐
verken	  praktiseras	  på	  godtyckligt	  sätt,	  dels	  att	  det	  finns	  oklarheter	  kring	  integritets-‐	  och	  
sekretessfrågorna.	  Som	  tidigare	  identifierats	  uttrycker	  LF	  också	  en	  kritik	  som	  handlar	  
om	  hur	  styrningen	  påverkar	  kunskapssynen	  som	  riskerar	  att	  förändras	  i	  riktning	  mot	  
att	  lärandet	  förenklas.	  	  	  
	  
Då	  LFs	  kritik	  mot	  slutet	  av	  den	  undersökta	  tidsperioden	  försvagas	  sker	  det	  i	  ljuset	  av	  att	  
skolors	  kvalitet	  ska	  utvecklas	  genom	  inspektion,	  dokumentation	  och	  utvärdering.	  Ut-‐
vecklingen	  mot	  marknadisering,	  konkurrens	  och	  profilering	  blir	  allt	  svårare	  att	  motsätta	  
sig	  eftersom	  resonemangen	  tar	  sin	  utgångspunkt	  i	  en	  kvalitets-‐	  och	  utvärderingsdiskurs.	  
Så	  länge	  verksamheterna	  i	  externa	  utvärderingar	  uppfyller	  de	  krav	  som	  ställs	  på	  kvalitet	  
blir	  det	  därför	  svårt	  att	  uttrycka	  en	  ideologiskt	  avvikande	  uppfattning.	  Diskussionens	  
inriktning	  på	  prestation	  i	  termer	  av	  godkända	  betyg	  förstärker	  också	  betydelsen	  av	  be-‐
dömningspraktiken	  som	  budskapssystem	  och	  styrmedel.	  Bedömning	  och	  betygsättning	  
blir	  tydligare	  ett	  utfall	  av	  kvalitet	  och	  lärarprofessionalitet.	  Även	  om	  LF	  argumenterar	  
mot	  att	  betygsliknande	  omdömen	  och	  tydligare	  graderingar	  leder	  till	  sortering	  och	  
stämpling	  har	  man	  svårt	  att	  stå	  emot	  vad	  som	  politiskt	  framhålls	  som	  föräldrars	  önske-‐
mål	  om	  tydligare	  information.	  
	  
Den	  framväxande	  dokumentationsstyrningen	  motiveras	  och	  sorteras	  av	  LF,	  med	  lite	  
olika	  tyngdpunkter	  över	  tid,	  in	  i	  ett	  resonemang	  som	  handlar	  om	  brister	  i	  verksamheten,	  
om	  barn	  och	  elever	  som	  kompetenta	  och	  som	  i	  behov	  av	  särskilda	  stödåtgärder.	  En	  tolk-‐
ning	  är	  att	  det	  sker	  en	  förskjutning	  från	  att	  (fåtalet)	  elever	  definieras	  i	  behov	  av	  särskilt	  
stöd	  till	  att	  alla	  elever,	  genom	  IUP	  och	  de	  skriftliga	  omdömena,	  blir	  föremål	  för	  ett	  mer	  
generaliserat	  riskhanterande	  (i	  risk).	  Den	  pedagogiska	  praktik	  som	  därigenom	  institut-‐
ionaliseras	  domineras	  i	  hög	  grad	  av	  framtidsinriktade	  riskbedömningar	  av	  elevers	  möj-‐
ligheter	  att	  uppnå	  godkända	  resultat.	  LF	  anpassar	  sig	  successivt	  till	  ett	  sätt	  att	  tala	  om	  
dokumentation,	  kvalitetsutvärdering,	  inspektion	  och	  kontroll	  som	  nödvändigheter	  för	  
tillförlitlighet,	  rättsäkerhet	  och	  utveckling.	  Då	  lärares	  rätt	  att	  bedöma	  och	  att	  sätta	  betyg	  
kopplas	  till	  diskussionen	  om	  behörighet	  och	  legitimation	  kan	  dokumentstyrning	  också	  
tydligare	  formuleras	  inom	  ramen	  för	  en	  professionaliseringssträvan.	  I	  det	  här	  avseendet	  
sker	  en	  pedagogisering	  av	  dokumentationspraktiken	  och	  därigenom	  en	  gränsdragning	  
mot	  en	  psykologisk	  och	  medicinsk	  diskurs.	  	  	  	  	  	  	  
	  
Vi	  kan	  i	  LFs	  resonemang	  notera	  en	  förskjutning	  från	  att	  under	  1990-‐talet	  tala	  om	  en	  or-‐
ganisering	  och	  styrning	  utifrån	  de	  professionellas	  ansvar	  (responsibility)	  för	  skolutveckl-‐
ing	  och	  ett	  kvalificerat	  lärande,	  till	  att	  diskussionen	  alltmer	  kretsar	  kring	  kritik	  och	  
klander	  (accountability).	  Kritiken	  och	  misstron	  gäller	  den	  bristande	  måluppfyllelsen	  och	  
hur	  skolor	  och	  enskilda	  i	  högre	  grad	  ställs	  till	  svars	  inför	  externa	  aktörer	  och	  myndig-‐
heter.	  Lärares	  dokumentations-‐	  och	  bedömningspraktik	  blir	  det	  område	  utifrån	  vilket	  
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både	  Lärarförbundets	  och	  den	  politiskt	  formulerade	  kritiken	  i	  huvudsak	  tar	  sitt	  av-‐
stamp.	  Genom	  dokumentationsstyrningen	  ska	  därmed	  inte	  bara	  elevers	  motivation	  
stärkas,	  förtroendet	  för	  lärare	  och	  lärares	  status	  ska	  stärkas	  då	  arbetsprocesserna	  syn-‐
liggörs.	  Effektivitet	  och	  kvalitet	  smälter	  samman	  i	  en	  argumentation	  om	  rättvisa,	  likvär-‐
dighet	  och	  om	  vad	  som	  fungerar	  (best	  practice).	  En	  förmedlad	  självbild	  är	  den	  av	  läraren	  
som	  servicearbetare,	  dvs.	  som	  tillgodoser	  behov,	  ger	  stöd	  och	  reducerar	  risker.	  När	  ar-‐
betsbördan	  ökar	  och	  uppgifterna	  bli	  mer	  administrativt	  inriktade	  kan	  det	  inte	  uteslu-‐
tande	  formuleras	  som	  externa	  pålagor.	  Det	  finns	  enligt	  LF	  skäl	  att	  också	  tala	  om	  hur	  ut-‐
vecklingen	  rymmer	  möjlighet	  till	  professionalisering.	  Vi	  kan	  se	  hur	  administrativa	  upp-‐
gifter,	  som	  avser	  att	  skapa	  transparens,	  successivt	  görs	  till	  en	  del	  av	  vad	  som	  konstitue-‐
rar	  lärares	  professionella	  uppdrag.	  	  
	  
Samtidigt	  som	  läraren	  mot	  slutet	  av	  den	  studerade	  perioden	  framträder	  som	  en	  verk-‐
ställare	  av	  vad	  andra	  bestämt	  mer	  än	  som	  en	  autonom	  förändringsagent	  framkommer	  
också	  en	  kritik	  mot	  en	  administrativ	  överbelastning	  för	  lärare.	  Som	  en	  konsekvens	  av	  bl.	  
a.	  en	  förstärkt	  dokumentstyrning	  riskerar	  denna	  överbelastning	  enligt	  LF	  att	  verka	  
kontraproduktivt	  för	  elevers	  måluppfyllelse	  och	  skolutveckling.	  	  	  
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KAPITEL  7  

Den  professionella  kunskapsbasen    

 
Den	  professionella	  kunskapsbasen,	  så	  som	  den	  framträder	  i	  Lärarnas	  tidning	  och	  Peda-‐
gogiska	  Magasinet	  under	  den	  aktuella	  perioden,	  handlar	  i	  stort	  om	  lärarutbildning,	  
kompetensutveckling	  samt	  forskningens	  betydelse	  för	  skolans	  och	  lärares	  utveckling.	  I	  
det	  följande	  redovisas	  dessa	  aspekter	  utifrån	  (1)	  utbildning	  –	  en	  akademisk	  eller	  yrkes-‐
inriktad	  lärarutbildning?	  (2)	  kompetensutveckling,	  (3)	  undervisningsmetoder,	  (4)	  
forskning	  och	  (5)	  beprövad	  erfarenhet	  –	  att	  veta	  hur.	  
   

Utbildning  -‐  en  akademisk  eller  yrkesinriktad  lärarutbildning?  

 
Lärarutbildningens	  kvalitet	  och	  likvärdighet	  betecknas	  som	  en	  hjärtefråga	  för	  Lärarför-‐
bundet	  då	  man	  framhåller	  utbildningens	  betydelse	  som	  effektivt	  statligt	  styrinstrument	  
(LT	  1991/15;	  1991/23):	  	  
 

En	  avsevärd	  styrning	  är	  nödvändig	  för	  att	  likvärdighet	  och	  kvalitet	  ska	  säkerställas	  i	  landets	  lärarutbildning	  
/…/	  examensordning	  som	  ska	  ersätta	  utbildningsplanen	  måste	  således	  vara	  så	  preciserad	  att	  en	  central	  myn-‐
dighet	  med	  dess	  hjälp	  kan	  kontrollera	  att	  den	  enskilda	  högskolan	  uppfyller	  angivna	  kvalitetskrav	  (LT	  
1992/23).	  

 
Lärarförbundet	  återkommer	  samtidigt	  ofta	  till	  att	  det	  inom	  lärarutbildningarna	  finns	  ett	  
internt	  spänningsfält	  mellan	  en	  pedagogisk,	  didaktisk,	  metodisk	  och	  ämnesteoretisk	  
kompetens.57	  Det	  är	  i	  kontrast	  till	  utbildningens	  interna	  rivaliteter	  LF	  också	  gör	  sig	  till	  
förespråkare	  för	  en	  sammanhållen,	  yrkesinriktad	  och	  kvalitativt	  likvärdig	  lärarutbild-‐
ning.	  I	  sättet	  att	  tala	  framhålls	  ett	  helhetsperspektiv	  inom	  vilket	  lärare	  utvecklar	  gene-‐
rella	  kunskaper	  kring	  professionens	  kunskapssyn	  och	  människosyn	  (LT	  1991/1;	  
1991/15).	  Bilden	  som	  ges	  av	  lärarutbildning	  är	  att	  högskolornas	  prestigefyllda	  ämnes-‐
institutioner	  sätter	  sina	  respektive	  ämnen	  i	  centrum.	  Metodikläraren	  representerar	  i	  
kontrast	  till	  den	  bilden	  yrkeskunskapen	  och	  därmed	  förmågan	  att	  ge	  utbildningen	  en	  
yrkesinriktning. Metodikläraren	  vet	  vilka	  kunskaper	  blivande	  lärare	  behöver	  och	  tar	  
enligt	  LF	  själv	  sin	  utgångspunkt	  i	  barnet	  (LT	  1991/10).	  I	  det	  framförda	  perspektivet	  är	  
det	  väsentligt	  att	  lärarutbildning	  inte	  överlåts	  till	  ”ämnesinstitutionernas	  gottfinnande”	  
(LT	  1994/15)	  eftersom	  det	  skulle	  innebära	  en	  för	  lärare	  inadekvat	  akademisering	  och	  
fragmentisering.	  	  
 
De	  ställningstaganden	  och	  argument	  LF	  för	  fram	  kring	  lärarutbildning	  ingår	  i	  ett	  tydligt	  
professionellt	  identitetsarbete.	  Det	  är	  med	  utgångspunkt	  i	  att	  ”alla	  lärare	  har	  samma	  
yrke”	  Lärarförbundet	  argumenterar	  för	  ”pedagogiska	  principer”,	  som	  anses	  oberoende	  
av	  åldersstadium	  och	  ämne	  (LT	  1992/20).	  	  
	  

Alla	  blivande	  grundskollärare	  måste	  i	  utbildningen	  få	  möta	  och	  lära	  känna	  varandra,	  så	  långt	  möjligt	  genomgå	  
gemensamma	  kurser	  och	  utveckla	  en	  gemensam	  pedagogisk	  syn	  (LT	  1994/18).	  

                                                 
57	  Jfr	  LT	  1991/10;	  1991/20;	  1994/15;	  1994/18;	  1995/27;	  1996/13;	  1997/14;	  1999/12.	  
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Att	  lärare	  kan	  följa	  sina	  klasser	  över	  de	  traditionella	  stadieindelningarna	  anses	  skapa	  
kontinuitet,	  trygghet	  och	  arbetsro.	  Det	  är	  främst	  skolans	  elevvårdande	  och	  fostrande	  
uppgifter	  som	  framhålls.	  Då	  LF	  menar	  att	  den	  praktiskt-‐pedagogiska	  delen	  av	  utbild-‐
ningen	  måste	  stärkas	  innebär	  det	  mer	  studier	  av	  pedagogikens	  och	  skolreformernas	  
historia,	  läroplansteori,	  läromedelsanalys,	  relationen	  hem	  och	  skola	  och	  den	  problema-‐
tik	  som	  finns	  kring	  mobbning	  (LT	  1993/18).	  I	  talet	  om	  en	  skolinriktad	  lärarutbildning	  
gör	  sig	  LF	  också	  till	  förespråkare	  för	  en	  bättre	  integrering	  mellan	  teori	  och	  praktik	  (LT	  
1993/20).	  Att	  förstärka	  de	  praktisk-‐pedagogiska	  delarna	  i	  lärarutbildningen	  och	  att	  
framhålla	  lärares	  didaktiska	  kompetens	  utgör	  en	  uppmaning	  om	  att	  göra	  pedagogik,	  
didaktik	  och	  praktik	  till	  utbildningens	  professionella	  kunskapsgrund.	  Att	  vara	  lärare	  
anses	  därutöver	  bl.	  a.	  kräva	  betydande	  kunskaper	  i	  psykologi,	  sociologi	  och	  skoladmi-‐
nistration.58	  	  
 
Särskilt	  didaktiken	  betecknas	  som	  central	  för	  lärares	  kompetens	  och	  professionalism	  då	  
den	  anses	  utgöra	  en	  ”brygga	  mellan	  de	  akademiska	  ämnena	  och	  motsvarande	  skoläm-‐
nena”	  (LT	  1994/18).	  Lärarförbundet	  hävdar	  på	  dessa	  grunder	  att	  grundskollärarutbild-‐
ningen	  spårat	  ur	  eftersom	  relationen	  mellan	  utbildningens	  yrkesinriktning,	  pedagogik	  
och	  metodik	  och	  akademiska	  inriktning,	  ämnesstudier,	  underordnats.	  Att	  det	  ”saknas	  
nationell	  likvärdighet”,	  särskilt	  i	  utbildningens	  ”pedagogikstudier”	  (LT	  1995/27),	  leder	  
enligt	  Lärarförbundet	  till	  att	  lärares	  professionalitet	  kan	  komma	  att	  ifrågasättas.	  	  
 

När	  det	  gäller	  lärarutbildningen	  kan	  behovet	  av	  uppföljning	  inte	  nog	  betonas;	  avvikelser	  från	  riksdagens	  be-‐
slut	  och	  brister	  i	  utbildningen	  får	  långvarig	  och	  negativ	  effekt	  på	  undervisningen	  i	  grundskolan.	  Det	  får	  inte	  gå	  
därhän	  att	  lärarnas	  professionalitet	  börjar	  ifrågasättas.	  Snabba	  åtgärder	  är	  därför	  av	  nöden	  (LT	  1995/27).	  

 
Lärarförbundet	  påvisar	  i	  sin	  egen	  utvärdering	  att	  de	  för	  yrkeskunnandet	  ”oundgängliga”	  
praktisk-‐pedagogiska	  momenten	  är	  eftersatta	  och	  att	  ämnesstudierna	  organiseras	  och	  
leds	  av	  ”de	  traditionella	  fakulteterna”.	  Enligt	  Lärarförbundet	  får	  det	  olyckliga	  konse-‐
kvenser	  då	  det	  bl.	  a.	  inte	  görs	  ”någon	  skillnad	  på	  lärarstuderande	  och	  andra	  när	  det	  gäl-‐
ler	  uppläggningen	  av	  studierna”	  (LT	  1996/13).	  Lärarutbildning	  har	  en	  alltför	  svag	  och	  
otydlig	  professionsorientering,	  menar	  man	  (jfr	  Gran,	  1995).	  
	  
Mot	  bakgrund	  av	  kritiken	  som	  riktas	  mot	  lärarutbildning,	  för	  att	  bl.	  a.	  karaktäriseras	  av	  
kravlöshet,	  tillsätts	  1997	  en	  utredning	  som	  föreslår	  hur	  lärares	  teoretiska	  kompetens	  
ska	  förstärkas	  (SOU	  1999:63).	  I	  kommittédirektiven	  (dir.	  1997;	  1998)	  anges	  att	  prakti-‐
kens	  roll	  ska	  utredas	  samt	  hur	  lärarutbildning	  ska	  bidra	  till	  utvecklandet	  av	  en	  yrkesi-‐
dentitet.	  LF	  framhåller	  i	  sammanhanget	  dels	  den	  centrala	  roll	  lärarutbildning	  har	  som	  
statens	  styrmedel	  och	  som	  garant	  för	  alla	  elevers	  likvärdiga	  skolgång,	  dels	  vikten	  av	  en	  
förtydligad	  examensordning	  och	  ett	  sammanhållande	  organ	  med	  ansvar	  för	  lärarutbild-‐
ning.	  Andra	  viktiga	  frågor	  är	  enligt	  LF	  att	  teori	  och	  praktik	  integreras	  till	  en	  helhet	  och	  
att	  didaktik	  och	  metodik	  integreras	  i	  ämneskurserna.	  LF	  betonar	  betydelsen	  av	  att	  den	  
framtida	  utbildningen	  har	  en	  gemensam	  kärna,	  inom	  vilken	  de	  olika	  lärarkategorierna	  
samläser	  och	  att	  praktikens	  och	  forskningsanknytningens	  roll	  stärks	  (LT	  1997/14;	  
1997:18).	  	  
	  
Då	  lärarutbildningskommittén	  avger	  sitt	  förslag	  (SOU	  1999:63)	  är	  LF	  positiva	  till	  att	  
utbildningen	  föreslås	  blir	  både	  mer	  forskningsanknuten	  och	  professionsstyrd	  samt	  
                                                 
58	  Jfr	  LT	  1990/14;	  1991/1;	  1991/20.	  
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verklighetsförankrad.	  	  Särskilt	  positivt	  anses	  inrättandet	  av	  ett	  tvärvetenskapligt	  all-‐
mänt	  utbildningsområde,	  dvs.	  en	  ”gemensam	  kärna	  av	  kunskaper	  som	  alla	  lärarkatego-‐
rier	  ska	  läsa	  gemensamt”	  (LT	  1999/12).	  LF	  betecknar	  det	  politiska	  och	  fackliga	  stödet	  
för	  den	  nya	  lärarutbildningen	  som	  stort	  men	  framhåller	  samtidigt	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
professionen	  –	  ”de	  som	  ska	  göra	  arbetet”	  –	  stödjer	  de	  föreslagna	  förändringarna	  (LT	  
2000/12).	  	  
 
Lärarförbundets	  ordförande,	  Christer	  Romilson,	  betonar	  betydelsen	  av	  att	  lärarutbild-‐
ningen	  ska	  ”ha	  fler	  sökande	  än	  platser”	  för	  att	  kvalitén	  ska	  kunna	  upprätthållas	  (LT	  
2001/13).	  	  Argumentet	  ska	  samtidigt	  balansera	  mot	  ett	  stort	  behov	  av	  att	  utbilda	  lärare. 

 

Det	  saknas	  utbildade	  lärare	  i	  alla	  skolformer	  och	  i	  de	  flesta	  av	  landets	  kommuner.	  Det	  är	  särskilt	  allvarligt	  ef-‐
tersom	  flera	  undersökningar	  har	  visat	  att	  tillgången	  på	  behöriga	  lärare	  är	  avgörande	  för	  utbildningens	  kvalitet	  
(LT	  2003/20).	  

	  

Utvecklingen	  inom	  skolan	  under	  1990-‐talet,	  vilken	  inneburit	  att	  lärarna	  genom	  olika	  
reformer	  fått	  ett	  större	  ansvar	  för	  skolans	  verksamhet	  och	  utveckling,	  gör	  enligt	  LF	  ”att	  
lärare	  behöver	  mer	  kunskap	  om	  vad	  som	  är	  själva	  kärnan	  i	  läraryrket	  för	  att	  förstå	  var-‐
för	  och	  hur	  lärande	  sker”	  (LT	  2004/3).	  De	  högre	  kraven	  utgör	  samtidigt	  ”ett	  problem	  i	  
en	  verklighet	  där	  många	  saknar	  lärarutbildning	  och	  många	  undervisar	  i	  ämnen	  de	  inte	  
har	  utbildning	  för”	  (LF	  2005/20).	  	  
 

Ansvaret	  för	  att	  varje	  elev	  få	  den	  undervisning	  den	  har	  rätt	  till	  flyttas	  från	  den	  centrala	  nivån	  till	  professionen,	  
till	  de	  enskilda	  lärarna	  och	  till	  arbetslagen	  (LT	  2005/20).	  

 
Mot	  bakgrund	  av	  Skolverkets	  nationella	  utvärdering	  av	  grundskolan	  (NU03)	  påpekar	  LF	  
betydelsen	  av	  att	  lärare	  har	  ett	  reflekterat	  förhållande	  till	  kunskapsinnehållet	  och	  att	  det	  
krävs	  både	  ämnesdidaktiska	  kunskaper	  och	  en	  medvetenhet	  hos	  lärare	  om	  styrdoku-‐
mentens	  innehåll.	  Om	  lärare	  brister	  härvidlag	  riskerar	  eleverna	  enligt	  LF	  ”att	  lämnas	  
ensamma	  att	  själva	  ta	  hand	  om	  sitt	  lärande	  och	  val	  av	  innehåll”	  (LT	  2004/19).	  LF	  åter-‐
kommer	  också	  på	  grundval	  av	  nationella	  utvärderingar	  av	  grundskolan	  till	  att	  kvaliteten	  
i	  lärarutbildningen	  måste	  garanteras	  av	  staten.	  Samtidigt	  som	  Lärarförbundets	  ordfö-‐
rande,	  Eva-‐Lis	  Preisz,	  försvarar	  lärarutbildningens	  sammanhållna	  struktur	  framhålls	  att	  
det	  nu	  handlar	  om	  att	  ta	  ett	  krafttag	  kring	  kvalitetsfrågorna	  (LT	  2005/4;	  2005/21;	  
2006/1).59	  	  
 

Att	  stärka	  det	  allmänna	  utbildningsområdet	  i	  lärarutbildningen	  måste	  nu	  prioriteras.	  Teoretiska	  inslag	  inom	  
centrala	  områden	  för	  läraryrket	  måste	  följas	  av	  tillämpningar	  inom	  den	  verksamhetsförlagda	  delen	  av	  lärarut-‐
bildningen.	  Teori	  måste	  integreras	  med	  praktik.	  Här	  har	  lärosätena	  tillsammans	  med	  kommunerna	  och	  andra	  
huvudmän	  ett	  gemensamt	  ansvar	  för	  att	  kvaliteten	  höjs.	  En	  lärarutbildning	  av	  högsta	  kvalitet	  är	  avgörande	  för	  
om	  yrket	  ska	  locka	  de	  bästa	  studenterna	  att	  bli	  lärare	  (LT	  2006/6).	  

 
                                                 
59	  Lärarförbundets	  och	  Lärarnas	  riksförbunds	  gemensamma	  enkätundersökning,	  riktad	  till	   lärarstudenter	  om	  lärar-‐
utbildningen,	  visar	  att	  ”mest	  kritiska	  är	  studenterna	  till	  det	  allmänna	  utbildningsområdet”	  (LT	  2006/5).	  Lärarorgani-‐
sationerna	   skriver	   att:	   ”studenternas	   synpunkter	  om	  det	   allmänna	  utbildningsområdet	  bekräftas	   till	   stora	  delar	   av	  
Högskoleverkets	  utvärdering.	  Att	  utveckla	  kurser	  som	  upplevs	  som	  lika	  meningsfulla	  och	  krävande	  för	  alla	  studenter	  
är	   en	  utmaning,	   en	  utmaning	   som	  måste	  klaras	   av	   i	   samarbete	  mellan	   lärosätena	  och	  kommunerna,	   och	   andra	  hu-‐
vudmän,	  som	  har	  delat	  ansvar	  för	  utbildningen”	  (Lärarförbundet	  &	  Lärarnas	  riksförbund	  mars	  2006	  s.	  3).	  
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Då	  lärarutbildningen	  runt	  2010	  står	  inför	  att	  reformeras	  framhåller	  LF	  att	  samhällets	  
krav	  på	  skolan	  med	  all	  rätt	  är	  höga	  och	  att	  lärarutbildningens	  kvalitet	  måste	  bidra	  till	  att	  
locka	  till	  sig	  de	  som	  är	  bäst	  lämpade	  för	  att	  bli	  lärare.	  LF	  är	  positiva	  till	  att	  grundskolans	  
lärare	  får	  en	  minst	  fyraårig	  utbildning	  men	  samtidigt	  kritiska	  till	  att	  utbildningen	  förkor-‐
tas	  för	  lärare	  i	  fritidshemmet.	  Kraven	  som	  måste	  ställas	  på	  utbildningen	  utgår	  enligt	  LF	  
nu	  från	  att	  

	  
En	  skicklig	  lärare	  ska	  kunna	  sina	  ämnen,	  vara	  en	  pedagogiskt	  skicklig	  lärare	  och	  kunna	  bygga	  goda	  relationer	  
/…/	  En	  lärarstudent	  i	  grundskolans	  så	  viktiga	  första	  år	  kommer	  i	  framtiden	  att	  läsa	  elva	  ämnen.	  Det	  riskerar	  
att	  ge	  väldigt	  ytliga	  ämneskunskaper	  /…/	  de	  ytliga	  ämneskunskapernas	  skugga	  faller	  över	  de	  förbättringar	  
som	  samtidigt	  görs	  (LT	  2010/3).	  
	  

En  ”klyvning”  av  utbildningen  
Då	  regeringen	  aviserar	  en	  utredning	  och	  en	  reformering	  av	  lärarutbildningen	  sker	  det	  
enligt	  utbildningsminister	  Lars	  Leijonborg	  med	  argument	  hämtade	  från	  Högskolever-‐
kets	  utvärderingar	  och	  den	  kritik	  som	  lärarutbildning	  fått	  motta	  (LT	  2006/21).	  LF	  ut-‐
trycker	  sig	  kritiskt	  mot	  direktiven	  för	  utredningen.	  När	  förslaget	  (SOU	  2008:109)	  på	  en	  
ny	  lärarutbildning	  kommer	  anses	  det	  av	  LF	  leda	  till	  en	  uppdelning	  av	  lärarna	  utifrån	  vad	  
som	  betecknas	  som	  skolans	  gamla	  stadieindelning.	  	  
 

I	  klartext	  vill	  regeringen	  ha	  en	  återgång	  till	  särskilda	  lärarutbildningar	  för	  förskollärare	  och	  fritidspedagoger	  
och	  en	  återgång	  till	  utbildningar	  för	  respektive	  stadium.	  Lärarförbundet	  är	  starkt	  kritiskt	  till	  dessa	  tanke-‐
gångar	  som	  skulle	  cementera	  gårdagens	  stadier	  och	  motverka	  den	  flexibilitet	  som	  krävs	  i	  skolan	  i	  dag	  (LT	  
2007/12).	  

 
Risken	  är	  stor,	  menar	  LFs	  ordförande,	  att	  lärare	  begränsas	  i	  sin	  behörighet,	  anställ-‐
ningsbarhet	  och	  användbarhet.	  Lärarnas	  riksförbunds	  ordförande,	  Metta	  Fjelkner,	  stäl-‐
ler	  sig	  mer	  positiv	  och	  menar	  att	  ”det	  är	  bra	  att	  lärare	  tillåts	  vara	  specialister	  inom	  olika	  
skolformer	  och	  ämnen”	  (LT	  2008/20).	  Det	  är	  tydligt	  att	  det	  på	  den	  här	  punkten,	  liksom	  	  
på	  andra	  områden,	  råder	  meningsmotsättningar	  mellan	  de	  båda	  lärarorganisationerna	  
(jfr	  LT	  2009/14).	  Som	  vi	  också	  noterat	  ovan	  väljer	  LF	  att	  i	  hög	  grad	  framhålla	  ämnes-‐
kunskapernas	  betydelse	  (LT	  2010/3).	  
 
Att	  den	  politiska	  ambitionsnivån	  för	  lärarutbildning	  är	  hög	  och	  gäller	  på	  samma	  sätt	  för	  
alla	  kategorier	  av	  lärare	  framstår	  som	  väsentligt	  för	  LF.	  I	  och	  med	  konsekvenserna	  av	  
lärarutbildningens	  införlivande	  i	  det	  s.k.	  Bolognasystemet	  utmanas	  idén	  om	  en	  sam-‐
manhållen	  utbildning.60	  LF	  ser	  nu	  hur	  en	  klyvning	  av	  utbildningen	  leder	  i	  riktning	  mot	  
en	  splittring	  av	  lärarprofessionen.	  Mot	  bakgrund	  av	  att	  endast	  vissa	  lärarutbildningar	  
ska	  vara	  på	  avancerad	  nivå	  betecknar	  LFs	  ordförande	  förslaget	  till	  en	  ny	  examensbe-‐
skrivning	  som	  oacceptabelt	  (LT	  2006/3;	  2006/11-‐12;	  2009/6).	  I	  argumentationen	  tonas	  
lärarutbildningens	  professionsorientering	  ner	  och	  istället	  framhålls	  hur	  lärarutbildning	  
ska	  kvalificera	  för	  vidare	  studier	  på	  forskarutbildningsnivå.	  	  
 

Förslaget	  innebär	  både	  en	  klyvning	  av	  lärarutbildningen	  och	  en	  klyvning	  av	  lärarprofessionen	  som	  går	  tvärs	  
emot	  den	  inriktning	  som	  dagens	  lärarutbildning	  har.	  Att	  genomgången	  lärarutbildning	  ska	  ge	  behörighet	  till	  
forskarutbildning	  är	  en	  mycket	  viktig	  kvalitetsfaktor	  i	  riksdagens	  satsning	  på	  den	  nya	  lärarutbildningen.	  Ge-‐

                                                 
60	  Lärarutbildningens	  Bolognaanpassning	  får	  konsekvensen	  att	  de	  lärare	  som	  utbildar	  sig	  mot	  förskola,	  förskoleklass,	  
fritidshem,	   grundskolans	   tidigare	   år	   samt	   inom	  modersmål	   och	   yrkesämnen	   får	   en	   examen	   på	   grundnivå.	   Övriga	  
lärarkategorier	  får	  en	  examen	  på	  avancerad	  nivå.	  Utbildningsdepartementet,	  promemoria	  20070329	  med	  bilaga	  om	  
förslag	  till	  reviderad	  examensbeskrivning	  för	  lärarexamen.	  
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nom	  förslaget	  ställs	  halva	  lärarkåren	  utanför	  denna	  möjlighet.	  Detta	  svarar	  inte	  mot	  skolans	  behov	  -‐	  det	  är	  fler	  
lärare	  som	  kan	  forska	  och	  bidra	  till	  ökade	  kunskaper	  som	  behövs.	  Departementsförslaget	  innebär	  också	  att	  
även	  själva	  utövandet	  av	  yrket	  delas	  in	  i	  två	  nivåer.	  Lärare	  som	  undervisar	  yngre	  elever	  behöver	  inte	  ha	  
samma	  förmåga	  att	  självständigt	  integrera	  och	  använda	  kunskaper	  som	  lärare	  för	  de	  äldre	  eleverna	  ska	  ha.	  Det	  
ska	  inte	  heller	  ställas	  samma	  krav	  på	  självständighet	  i	  yrket	  eller	  på	  att	  läraren	  ska	  kunna	  hantera	  komplexa	  
frågeställningar	  och	  situationer.	  Om	  förslaget	  genomförs	  innebär	  det	  en	  allvarlig	  kvalitetssänkning	  och	  det	  är	  
en	  orimlig	  tanke	  att	  hälften	  av	  landets	  lärare	  i	  framtiden	  inte	  ska	  vara	  lika	  självständiga	  i	  sin	  yrkesutövning	  
(LT	  2006/11-‐12).	  

 
Noterbart	  är	  att	  Lärarnas	  riksförbund	  på	  denna	  punkt	  gör	  en	  annan	  tolkning	  än	  Lärar-‐
förbundet.	  Det	  ser	  inga	  risker	  med	  en	  mer	  differentierad	  utbildning	  (LT	  2006/11-‐12;	  
2007/4:	  2007/11).	  LF	  varnar	  däremot	  för	  en	  sänkning	  av	  kraven	  och	  en	  återgång	  till	  en	  
situation,	  där	  lärare	  för	  de	  yngre	  barnen	  utbildas	  utan	  anknytning	  till	  forskning	  och	  
därmed	  inte	  ”får	  samma	  möjlighet	  att	  forska	  och	  utveckla	  läraryrket”	  (LT	  2007/1;	  jfr	  
2006/14).	  En	  ”smalare	  lärarkompetens”	  påverkar	  lärares	  ”anställningsbarhet”	  negativt	  
och	  fungerar	  kontraproduktivt	  i	  relation	  till	  ”regeringens	  egna	  skolpolitiska	  mål”	  menar	  
LF	  (LT	  2007/2).	  Argumentationen	  tar	  sin	  utgångspunkt	  från	  att	  även	  om	  olika	  kunskap-‐
er	  krävs	  beroende	  på	  elevernas	  ålder	  så	  är	  det	  inte	  skolstadierna	  som	  avgör	  komplexite-‐
ten	  i	  lärarkunskaperna.	  Därför	  speglar	  inte	  heller	  konstruktionen	  av	  olika	  kvalitetsskill-‐
nader	  mellan	  läraruppgifter	  för	  yngre	  och	  äldre	  elever	  den	  verklighet	  lärare	  befinner	  sig	  
i.	  
 
Frågan	  om	  hur	  utbildningens	  teoretiska	  innehåll	  ska	  praktikanknytas	  och	  hur	  utbild-‐
ningens	  praktiska	  innehåll	  ska	  teori-‐	  och	  forskningsanknytas	  återupprepas	  i	  LFs	  dis-‐
kussioner	  om	  lärarutbildningen	  och	  kommer	  att	  ingå	  i	  en	  argumentation	  om	  behovet	  av	  
kontinuerlig	  förbättring	  av	  lärarutbildning.	  Med	  undantag	  för	  den	  ovan	  uttryckta	  kriti-‐
ken	  visar	  LF	  under	  tidsperioden	  (1990-‐2010)	  emellertid	  en	  stor	  tilltro	  till	  den	  politiska	  
styrningens	  möjligheter	  att	  organisera	  lärarutbildning.	  Det	  handlar	  om	  en	  argumentat-‐
ion	  för	  att	  politiskt	  styra	  på	  ett	  sätt	  som	  bidrar	  till	  att	  lärarstudenter	  utvecklar	  en	  ge-‐
mensam	  läraridentitet	  och	  att	  teori	  och	  praktik	  på	  bättre	  sätt	  integreras	  i	  utbildningen.	  
Mot	  slutet	  av	  den	  studerade	  tidsperioden	  konstaterar	  också	  LF	  att	  den	  föreslagna	  ökade	  
autonomin	  för	  universitet	  och	  högskolor	  (SOU	  2008:104)	  inte	  tycks	  gälla	  för	  lärarut-‐
bildningen.	  LF	  varnar	  därför	  för	  att	  lärarutbildningen	  blir	  alltmer	  politiskt	  detaljregle-‐
rad	  (LT	  2010/6).	  
 

Kompetensutveckling  

 
Frågan	  om	  lärares	  fortbildning	  och	  kompetensutveckling	  utgör	  en	  aspekt	  som	  LF	  åter-‐
kommer	  till	  med	  hänvisning	  både	  till	  utbildningsreformer	  och	  till	  lärares	  professionella	  
autonomi	  och	  karriärmöjligheter.61	  Även	  om	  lärarutbildningen	  ska	  ”ge	  både	  goda	  kun-‐
skaper	  i	  alla	  olika	  ämnen	  och	  kunskaper	  i	  den	  gemensamma	  kärnan	  i	  läraryrket	  som	  
pedagogik,	  didaktik	  etcetera”	  (LT	  2007/9)	  menat	  LF	  att	  
	  

…lärarutbildningen	  räcker	  inte	  hela	  yrkeslivet.	  Det	  behövs	  en	  ständig	  kompetensutveckling.	  Samhället	  utveck-‐
las,	  forskningen	  utvecklas,	  kunskaperna	  i	  olika	  ämnen	  och	  om	  inlärning	  utvecklas	  och	  lärare	  måste	  ständigt	  
lära	  nytt.	  Kompetensutveckling	  av	  lärare	  är	  mycket	  eftersatt	  i	  dag	  och	  en	  kraftfull	  satsning	  behövs	  (LT	  
2006/14).	  

                                                 
61	  Jfr	  LT	  1992/27;	  1993/30;	  1994/28.	  
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Läraren	  konstrueras	  här	  tydligt	  som	  en	  person	  som	  måste	  vara	  flexibel	  och	  som	  genom	  
sitt	  deltagande	  i	  kompetensutveckling	  och	  fortbildning	  demonstrerar	  sina	  kompetenser	  
och	  gör	  sig	  attraktiv	  på	  arbetsmarknaden.	   
	  
Vad	  som	  blir	  tydligt	  från	  mitten	  av	  2000-‐talets	  första	  decennium	  är	  att	  lärares	  profess-‐
ionalisering	  främst	  behöver	  utvecklas	  inom	  det	  bedömningspraktiska	  området.	  Skolver-‐
ket	  påpekar	  att	  betygsättning	  är	  en	  myndighetsutövning	  och	  att	  bli	  rättvist	  bedömd	  är	  
avgörande	  för	  en	  elevs	  framtid.	  Med	  en	  handlingsplan	  för	  mer	  likvärdig	  och	  rättvisare	  
betygsättning	  avser	  myndigheten	  hjälpa	  skolor	  i	  betygsättningen.	  Skolverket	  vill	  exem-‐
pelvis	  att	  varje	  skola	  i	  sin	  kvalitetsredovisning	  tar	  med	  elevernas	  bedömning	  av	  hur	  
rättvis	  de	  anser	  att	  betygsättningen	  är.	  Myndigheten	  ger	  på	  sin	  hemsida	  även	  en	  samlad	  
betygsinformation	  och	  svar	  på	  frågorna	  om	  betyg,	  liksom	  länkar	  till	  olika	  typer	  av	  
material.	  Intresset	  från	  skolor	  anges	  redan	  vara	  stort	  (LT	  2004/5).	  LF	  menar	  att	  det	  
också	  behövs	  praxisnära	  forskning	  vad	  gäller	  lärares	  betygsättning	  (2004/18).	  Det	  nu-‐
varande	  betygssystemet	  kom	  enligt	  LF	  till	  under	  stark	  tidspress	  då	  betygsutredningen	  
”havererade	  i	  början	  av	  90-‐talet”	  (LT	  2004/5).	  	  
 

Allt	  blev	  inte	  ordentligt	  genomtänkt	  och	  genomförandet	  har	  inte	  precis	  präglats	  av	  tydlighet	  och	  klarhet.	  Osä-‐
kerheten	  är	  stor	  om	  hur	  betygssystemet	  ska	  tillämpas.	  Det	  är	  till	  exempel	  oklart	  hur	  den	  lokala	  friheten	  att	  
lägga	  upp	  ett	  kursinnehåll	  i	  studierna	  ska	  kombineras	  med	  centralt	  fastlagda	  kursplaner.	  I	  dag	  tolkas	  uppdra-‐
get	  väldigt	  olika	  vid	  olika	  skolor	  (LT	  2004/5).	  

 
Med	  utgångspunkt	  från	  Högskoleverkets	  utvärderingar	  av	  lärarutbildning	  och	  att	  ”lä-‐
rarnas	  kompetens	  är	  den	  enskilt	  viktigaste	  faktorn	  för	  att	  eleverna	  ska	  lyckas	  i	  skolan”	  
ser	  också	  LFs	  ordförande	  mycket	  allvarligt	  på	  de	  brister	  som	  framkommit.	  Särskilt	  
framhålls	  bedömning	  och	  betygsättning	  som	  ”grundläggande	  kunskaper	  som	  lärarupp-‐
draget	  kräver”	  (LT	  2005/7).	  Den	  underliggande	  kritiken	  riktar	  sig,	  som	  tidigare	  nämnts,	  
mot	  lärarutbildningens	  innehåll	  och	  inte	  mot	  dess	  struktur.	  Då	  Skolverket	  konstaterar	  
brister	  i	  betygsättningens	  likvärdighet	  är	  det	  samtidigt	  oklart	  om	  LF	  uppfattar	  att	  lärare	  
har	  ett	  ansvar.	  Argumentationen	  är	  mer	  riktad	  mot	  systemmässiga	  faktorer	  utifrån	  att	  
förutsättningarna	  för	  lärarprofessionen	  varit	  bristfälliga.	  	  	  

 

Det	  svenska	  betygssystemet	  är	  komplicerat	  och	  svårt	  att	  tillämpa.	  Det	  infördes	  dessutom	  utan	  att	  vare	  sig	  lä-‐
rare	  eller	  skolledare	  fick	  någon	  utbildning.	  Att	  Skolverket	  ser	  brister	  ute	  på	  skolorna	  är	  därför	  inget	  att	  förvå-‐
nas	  över.	  Det	  är	  inte	  lärare	  och	  skolledare	  som	  ska	  kritiseras	  för	  dessa	  brister.	  Kritiken	  ska	  i	  första	  hand	  riktas	  
till	  dem	  som	  är	  ansvariga	  för	  betygssystemet.	  I	  denna	  fråga	  har	  staten	  och	  Skolverket	  ett	  mycket	  stort	  ansvar.	  
De	  måste	  sätta	  in	  åtgärder	  för	  att	  snabbt	  säkerställa	  ett	  likvärdigt	  och	  rättssäkert	  betygssystem.	  Alla	  lärare	  
som	  sätter	  betyg	  måste	  få	  möjligheter	  till	  kompetensutveckling	  och	  chans	  att	  diskutera	  och	  utveckla	  betyg-‐
sättningen	  tillsammans	  med	  andra	  lärare	  (LT	  2005/18).	  

 
I	  samband	  med	  att	  det	  beslutas	  om	  tidigare	  betygsättning,	  och	  att	  förbudet	  mot	  att	  ge	  
s.k.	  betygsliknande	  omdömen	  tas	  bort,	  blir	  frågan	  om	  att	  skapa	  legitimitet	  för	  bedöm-‐
ningspraktiken	  en	  fråga	  för	  lärarprofessionen	  först	  när	  de	  politiska	  och	  administrativa	  
grunderna	  är	  lagda.	  Det	  är	  oklart	  vilka	  andra	  förutsättningar,	  än	  lärares	  bristande	  kun-‐
skaper	  och	  tid	  för	  att	  diskutera	  betygssystemet,	  som	  LF	  refererar	  till	  i	  diskussionen	  om	  
likvärdig	  betygsättning.	  LF	  verkar	  mer	  intresserat	  av	  att	  det	  skapas	  en	  bred	  partipolitisk	  
uppgörelse	  i	  den	  ”mycket	  känsliga	  frågan	  om	  betyg	  och	  utvärdering”	  (LT	  2005/10)	  än	  
att	  själv	  driva	  någon	  linje	  kring	  lärares	  bedömningspraktiska	  professionalisering.	  	  	  	  
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Om	  betyg	  ska	  sättas	  i	  årskurs	  sju	  eller	  åtta	  är	  heller	  ingen	  principfråga.	  Det	  viktiga	  är	  att	  betygen	  är	  likvärdiga	  
och	  att	  lärarna	  ges	  ordentliga	  förutsättningar	  att	  tillämpa	  betygssystemet	  (LT	  2005/10).	  

LF	  talar	  även	  mot	  slutet	  av	  den	  studerade	  tidsperioden	  om	  betydelsen	  av	  ”hållbara	  spel-‐
regler”	  och	  att	  det	  egentligen	  inte	  finns	  någon	  ”ideologisk	  avgrund”	  som	  skiljer	  de	  poli-‐
tiska	  partierna	  åt	  i	  betygsfrågan	  (LT	  2010/12).	  
Då	  Skolverket	  i	  en	  rapport	  (Skolverket,	  2009b)	  pekar	  på	  stora	  skillnader	  i	  betygsättning	  
mellan	  skolor	  och	  lärare	  menar	  LF	  emellertid	  också	  att	  det	  krävs	  återkommande	  kompe-‐
tenshöjande	  åtgärder.	  Den	  ökade	  betoningen	  på	  betygsättning	  riskerar	  att	  sätta	  läraren	  i	  
en	  riskabel	  position,	  därför	  ska	  inte	  den	  enskilde	  läraren	  ”vara	  hänvisad	  till	  sig	  själv”.	  
	  

Nya	  betygsreformer	  kräver	  tid	  och	  implementering,	  annars	  riskerar	  lärare	  att	  bli	  både	  utsatta	  och	  ifrågasatta	  
när	  deras	  bedömningar	  inte	  stämmer	  överens	  med	  omgivningens	  uppfattning	  (LT	  2009/20).	  

	  

I	  argumentationen	  inbegrips	  på	  det	  här	  sättet	  anspråk	  också	  på	  hur	  lärare	  bör	  organi-‐
sera	  sitt	  arbete	  gemensamt	  och	  att	  tid	  ges	  för	  att	  i	  kollegiala	  samtal	  utveckla	  likvärdiga	  
normer	  kring	  betygsättning.	  I	  en	  debattartikel	  i	  Lärarnas	  tidning	  framhåller	  också	  ”be-‐
dömningsforskaren”	  Christian	  Lundahl	  att	  lärare	  förlorat	  makten	  över	  bedömningsfrå-‐
gorna.	  Lundahl	  menar	  att	  lärarorganisationerna	  på	  ett	  tydligare	  sätt	  borde	  kritisera	  re-‐
geringens	  förenklade	  syn	  på	  bedömnings-‐	  och	  betygsfrågorna	  och	  kämpa	  för	  att	  göra	  
frågorna	  till	  sina	  egna.	  ”En	  stark	  profession	  måste	  själv	  äga	  bedömningsverktygen”	  me-‐
nar	  Lundahl	  (Lundahl	  citerad	  i	  LT	  2010/3).	  

 

Undervisningsmetoder    

 
Frågan	  om	  arbetssätt	  och	  metoder	  handlar	  till	  stor	  del	  om	  lärares	  arbete	  med	  planer,	  
utvärderingar	  och	  bedömningar	  av	  såväl	  elever	  som	  skolors	  verksamhet,	  förstått	  som	  en	  
väsentlig	  del	  i	  lärares	  yrkeskompetens.	  För	  att	  ytterligare	  utveckla	  denna	  kompetens	  
krävs	  ett	  ökat	  samarbete	  och	  en	  god	  kunskap	  om	  skolan	  som	  organisatoriskt	  och	  eko-‐
nomiskt	  system.	  Det	  handlar	  även	  om	  målanalys	  och	  lärares	  teoretiska	  medvetenhet	  om	  
olika	  pedagogiska	  och	  metodiska	  alternativ	  (LT	  1990/14).	  Det	  finns	  under	  1990-‐talet	  en	  
tydlig	  kritik	  mot	  föreställningen	  att	  man	  med	  tillräckligt	  fina	  metoder	  kan	  få	  svar	  på	  de	  
mer	  komplexa	  frågorna.	  I	  en	  debattartikel	  varnar	  exempelvis	  Oscar	  Öqvist,	  byråchef	  vid	  
Skolverkets	  undervisningsavdelning,	  för	  en	  sammanblandning	  mellan	  värden	  och	  utfall.	  
 

När	  utfallet	  av	  en	  verksamhet	  blir	  samma	  sak	  som	  värdet	  eller	  önskvärdheten	  av	  denna	  verksamhet	  förstärks	  
utvärderingens	  maktställning	  på	  ett	  otillbörligt	  sätt.	  Frågorna	  Av	  vem?	  För	  vem?	  I	  vilket	  syfte?	  blir	  då	  oerhört	  
viktiga	  att	  ställa	  (LT	  1993/2).	  

 

Ett	  återkommande	  tema	  kring	  lärares	  arbetssätt	  och	  metoder	  handlar	  för	  LF	  å	  ena	  sidan	  
om	  samtalet	  och	  det	  professionella	  omdömet,	  å	  andra	  sidan	  om	  den	  mer	  formella	  betyg-‐
sättningspraktiken.62	  Särskilt	  gäller	  diskussionen	  vilka	  arbetssätt	  och	  metoder	  som	  är	  
att	  föredra	  i	  termer	  av	  att	  vara	  mer	  eller	  mindre	  informativa	  för	  elevens	  fortsatta	  ut-‐
veckling.	  Den	  delade	  läraropinion	  som	  finns	  inom	  LF	  i	  betygsfrågan	  bidrar	  till	  att	  för-‐

                                                 
62	  Jfr	  LT	  1993/25;	  1995/18;	  1998/1;	  1999/20;	  2000/15;	  2001/9;	  2001/20;	  2002/10;	  2004/19.	  
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bundet	  inte	  tar	  en	  klar	  ståndpunkt,	  vilket	  inte	  hindrar	  att	  formell	  betygsättning	  inte	  säll-‐
an	  framställs	  underlägsen	  det	  mer	  allsidiga	  och	  nyanserade	  utvecklingssamtalet.63	  	  
 

Att	  bedöma	  eleverna,	  hur	  de	  utvecklas	  och	  hur	  de	  når	  målen	  i	  läroplaner	  och	  kursplaner,	  hör	  till	  de	  svåraste	  
uppgifterna	  i	  läraryrket.	  Den	  del	  av	  bedömningen	  som	  sker	  inom	  utvecklingssamtalets	  ram	  fungerar	  mycket	  
väl	  och	  skattas	  högt	  av	  elever,	  föräldrar	  och	  lärare.	  En	  orsak	  till	  varför	  utvecklingssamtalen	  upplevs	  som	  posi-‐
tiva	  är	  dess	  framåtsyftande	  karaktär.	  Man	  fokuserar	  på	  utvecklingen	  och	  framtiden.	  Tyvärr	  är	  bilden	  inte	  lika	  
positiv	  vad	  gäller	  betygsättningen	  (LT	  2004/21).	  

 
Då	  LF	  i	  slutet	  av	  1990-‐talet	  argumenterar	  för	  att	  ”styrsystemet	  behöver	  kompletteras	  
med	  kvalificerade	  utvärderings-‐	  och	  kvalitetsutvecklingsinstrument”	  tar	  man	  samtidigt	  
avstånd	  ”från	  alla	  försök	  att	  i	  lag	  eller	  förordning	  binda	  lärarna	  vid	  vissa	  arbetssätt”	  (LT	  
1998/1).	  Diskussionen	  om	  lärares	  metoder	  och	  arbetssätt	  kretsar	  nu	  särskilt	  kring	  be-‐
hovet	  av	  att	  utveckla	  mer	  kvalificerade	  formativa	  metoder	  som	  på	  bättre	  sätt	  stödjer	  
elevens	  utveckling.	  För	  lärare	  handlar	  det	  om	  en	  förmåga	  att	  med	  elever	  och	  föräldrar	  
kommunicera	  kring	  vad	  som	  är	  skolans	  krav	  och	  bedömningars	  grunder	  och	  kriterier.	  
Vad	  som	  framhålls	  är	  behovet	  av	  fortbildning	  på	  området	  som	  benämns	  ”professionella	  
samtal”.64	  Under	  00-‐talet	  kopplas	  behovet	  särskilt	  till	  det	  förhållandet	  att	  ”fler	  och	  fler	  
ropar	  på	  betyg	  och	  skriftliga	  omdömen	  allt	  lägre	  ner	  i	  åldrarna”	  (LT	  2000/14).	  Vilken	  
karaktären	  bör	  vara	  på	  det	  skriftliga	  underlag	  lärare	  har	  i	  mötet	  med	  elever	  och	  föräld-‐
rar,	  hur	  olika	  typer	  av	  dokumentation	  samlas	  in	  och	  hur	  ansvaret	  distribueras	  och	  förde-‐
las	  utgör	  frågor	  som	  besvaras	  olika	  beroende	  på	  kunskapssyn	  (LT	  2002/10).	  Att	  ut-‐
vecklingssamtalet	  stärker	  elevers	  och	  föräldrars	  inflytande	  innebär	  att	  elevens	  och	  
hemmets	  ansvar	  för	  studierna	  accentueras	  på	  sätt	  som	  ”måste	  påverka	  arbetet	  i	  skolan”	  
i	  riktning	  mot	  att	  ”både	  elever	  och	  föräldrar	  kan	  delges	  vad	  som	  krävs	  för	  de	  olika	  be-‐
tygsgraderna”	  (LT	  1995/18).	  	  
 
Skolors	  och	  lärares	  bedömningspraktik	  framställs	  som	  ett	  allt	  väsentligare	  budskapssy-‐
stem	  på	  ett	  sätt	  som	  aktualiserar	  frågor	  om	  lärares	  handlingsförmåga	  och	  handlingsfri-‐
het	  samt	  skolmyndigheternas	  ansvar.	  	  
 

Att	  se	  till	  kunskapernas	  kvalitetsaspekter	  är	  ett	  nytt	  sätt	  att	  bedöma	  och	  betygsätta	  och	  det	  innebär	  nya	  och	  
komplicerade	  uppgifter	  för	  skolledare	  och	  lärare.	  Lägg	  sedan	  till	  att	  ett	  betydande	  utrymme	  finns	  för	  lokala	  be-‐
tygskriterier	  och	  lokala	  mål	  så	  blir	  frågan	  knappast	  enklare	  /…/	  Nu	  har	  dock	  Skolverket	  insett	  vidden	  av	  pro-‐
blemet.	  De	  har	  gått	  ut	  med	  en	  omfattande	  informationssatsning	  som	  bland	  annat	  innehåller	  en	  särskild	  data-‐
bas	  fylld	  med	  exempel	  till	  stöd	  för	  lärare	  och	  skolledare.	  Hade	  lärare	  haft	  möjlighet	  att	  delta	  i	  sin	  egen	  kun-‐
skapsproduktion	  hade	  det	  sannolikt	  funnits	  intressanta	  databaser	  att	  tillgå	  betydligt	  tidigare	  (LT	  2004/21).	  

 
Mot	  bakgrund	  av	  införandet	  av	  kvalitetsredovisning	  (SFS	  1997:702)	  diskuterar	  LF	  bety-‐
delsen	  av	  dialog	  mellan	  huvudmännens	  erfarenheter	  och	  bedömningar	  och	  Skolverkets	  
roll	  att	  rikta	  insatser	  mot	  bristfälliga	  verksamheter.	  I	  termer	  av	  arbetssätt	  benämns	  
denna	  samverkan	  mellan	  myndigheter	  och	  skolor	  som	  ”utvecklingsdialoger”	  känneteck-‐
nande	  av	  ömsesidighet	  och	  respekt	  (LT	  2001/3).65	  

                                                 
63	  Jfr	  LT	  1992/32;	  1993/25;	  1995/18;	  2002/10. 
64	  Då	   exempel	   ges	   på	   ”professionella	   samtal	   om	  bedömning	   och	   betyg”	   som	   en	   arbetsmetod	   beskrivs	   hur	   ”ämnes-‐
grupper	  med	  lärarrepresentanter	  från	  olika	  skolor	  träffas	  regelbundet	  och	  diskuterar	  med	  utgångspunkt	  i	  elevarbe-‐
ten	  och	  prov”	  (LT	  2003/19).	  
65	   1997	   beslutar	   regeringen	   införa	   kvalitetsgranskning	   av	   skolan	  med	  hjälp	   av	   sakkunniga	   utbildningsinspektörer.	  
Inspektörerna	   ska	   särskilt	   inrikta	   sig	   på	   helheten	   i	   utbildningen,	   utbildning	   på	   entreprenad	   samt	   betygssättning.	  	  
Kontrollens	  syfte	  kopplas	  till	  kvalitet,	  måluppfyllelse	  och	  till	  att	  ge	  stöd	  för	  kvalitetsutveckling.	  
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Mikael	  Alexandersson	  framhåller	  hur	  olika	  metoder	  för	  bedömning	  av	  elever	  och	  skol-‐
verksamheten	  sätter	  fokus	  på	  om	  lärare	  är	  att	  förstå	  som	  objekt	  eller	  subjekt	  inom	  den	  
rationalitet	  som	  råder	  på	  styrningens	  och	  kontrollens	  område.	  Utgångspunkten	  måste	  
enligt	  Alexandersson	  vara	  att	  ”man	  kan	  lita	  på	  lärarna,	  det	  kollektiva	  medvetandet	  och	  
deras	  allmänna	  humanistiska	  värderingar”(LT	  1995/1).	  Metoder	  och	  arbetssätt	  för	  att	  
driva	  förändringar	  i	  skolan	  ska	  lärare	  utveckla	  i	  något	  som	  Alexandersson	  betecknar	  
som	  kunskapande	  allianser	  med	  vilket	  avses	  att	  lärare	  i	  tillitsfulla	  gemenskaper	  söker	  
kunskaper	  om	  det	  egna	  yrket	  genom	  att	  handleda	  varandra.	  	  
	  
Gösta	  Kåräng	  varnar	  i	  en	  debattartikel	  för	  att	  en	  målstyrd	  skola,	  med	  återkommande	  
kunskapsprövningar,	  riskerar	  att	  leda	  till	  ”traditionella	  arbetsformer”	  som	  positionerar	  
elever	  i	  en	  ”passiv,	  mottagande	  roll”	  (LT	  1994/20).	  Även	  Tomas	  Kroksmark	  (LT	  
2001/21)	  och	  Roger	  Ellmin	  (LT	  2002/15)	  framhåller	  hur	  mindre	  seriösa	  och	  förenklade	  
varianter	  av	  exempelvis	  portfoliometoder	  och	  problemorienterade	  arbetssätt,	  där	  barn	  
självständigt	  ska	  forska,	  kan	  komma	  att	  fungera	  manipulativt	  och	  kontraproduktivt	  för	  
en	  ökad	  måluppfyllelse.	  I	  ett	  antal	  artiklar	  berättar	  LT	  också	  om	  hur	  lärare	  i	  pilotprojekt	  
använder	  sig	  av	  teknikens	  hjälp	  för	  att	  informera	  hemmet	  och	  skapa	  dialog.	  Det	  kan	  bl.	  a.	  
handla	  om	  att	  ge	  vårdnadshavare	  information	  om	  elevers	  frånvaro	  genom	  att	  lägga	  ut	  
informationen	  på	  internet.	  IT-‐chef	  Lars	  Hermansson,	  som	  är	  drivande	  i	  ett	  projekt	  som	  
omfattar	  fyra	  skolor	  i	  Göteborg,	  framhåller	  att	  
 

Hela	  ansvaret	  ligger	  inte	  längre	  enbart	  på	  skolan	  /…/	  I	  förlängningen	  kan	  man	  ju	  tänka	  sig	  att	  föräldrarna	  kan	  
få	  information	  om	  hur	  det	  går	  för	  eleven	  i	  de	  olika	  ämnena.	  Även	  provresultat	  skulle	  kunna	  läggas	  ut.	  Och	  ge-‐
nom	  all	  information	  blir	  föräldern	  bättre	  förberedd	  inför	  ett	  utvecklingssamtal	  (LT	  2002/16).	  

 
Förhoppningen	  är	  att	  metoden	  att	  använda	  internet	  ska	  effektivisera	  jobbet	  för	  lärare.	  
Fackligt	  är	  man	  också	  ”försiktigt	  optimistisk”.	  Lars	  Johnsson	  vid	  Lärarförbundet	  i	  Göte-‐
borg	  ser	  fördelar	  med	  en	  ”snabb	  kommunikation”	  och	  ett	  ”utökat	  samarbete”	  mellan	  
skola	  och	  hem	  (LT	  2002/16).	  Ytterligare	  exempel	  på	  uppfinningsrikedom	  samt	  hur	  tek-‐
niken	  tas	  i	  bruk	  är	  hur	  man	  på	  en	  skola	  i	  Malmö	  genom	  att	  poängsätta	  elevernas	  bete-‐
ende	  efter	  varje	  lektion	  enligt	  en	  lärare	  lyckats	  skapa	  ”lugn	  och	  ro	  i	  klassrummet”	  (LT	  
2007/5).	  Kritiska	  röster	  från	  skolläkare	  Lars	  H	  Gustafsson	  talar	  emellertid	  om	  hur	  
nämnda	  metod	  har	  en	  ideologisk	  och	  nyandlig	  grund	  och	  innebär	  en	  typ	  av	  dygdeträ-‐
ning	  där	  några	  barn	  blir	  förlorare.	  Roine	  Selind,	  ordförande	  för	  Lärarförbundet	  i	  Malmö	  
menar	  också	  att	  ”man	  måste	  vara	  vaksam	  mot	  vilka	  man	  tar	  in	  i	  skolan”	  (LT	  2007/5).	  
 
Mot	  bakgrund	  av	  Skolverkets	  nationella	  utvärdering	  av	  grundskolan,	  den	  s.k.	  NU03-‐
undersökningen,	  påtalas	  att	  elevers	  individuella	  arbete	  har	  ökat.	  Resultaten	  gäller	  
främst	  matematik	  och	  svenska.	  LF	  menar	  att	  det	  ”kan	  missgynna	  svaga	  elever”	  (LT	  
2004/19).	  Ökningen	  av	  antalet	  barn	  i	  särskolan	  förklaras	  med	  att	  ”ökade	  krav	  på	  själv-‐
ständigt	  arbete”	  särskilt	  påverkar	  elever	  med	  stort	  behov	  av	  stöd	  (LT	  2003/1).	  Att	  
svenska	  elever	  tappar	  i	  internationella	  mätningar,	  vad	  gäller	  kunskaper	  i	  matematik	  
(Timss),	  förklaras	  av	  Astrid	  Pettersson	  och	  Ingrid	  Olsson	  med	  att	  ”Det	  är	  mer	  tyst,	  en-‐
skilt	  arbete,	  i	  både	  femman	  och	  nian,	  jämfört	  med	  för	  tio	  år	  sedan”.	  De	  två	  framhåller	  
även	  att	  kursplanerna	  är	  svårtolkade,	  att	  fler	  lärare	  är	  obehöriga	  eller	  har	  lite	  matematik	  
i	  sin	  utbildning.	  Dessutom	  ser	  man	  ”en	  bild	  av	  att	  svenska	  elever	  har	  för	  låga	  förvänt-‐
ningar	  på	  sig”	  och	  att	  ”lärare	  sällan	  har	  tid	  till	  diskussioner	  om	  sin	  ämnesundervisning”	  
(Pettersson	  och	  Olsson	  citerade	  i	  LT	  2005/1).	  	  
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Den	  nationellt	  formulerade	  utbildningspolitiken	  ifrågasätts	  av	  LF	  dels	  för	  att	  den	  lägger	  
sig	  i	  hur	  lärare	  ska	  utföra	  sitt	  arbete,	  dels	  för	  att	  den	  kännetecknas	  av	  symbolpolitik	  (LT	  
2006/6).	  LF	  uttrycker	  sig	  kritiskt	  till	  att	  kommuner	  och	  skolor	  i	  sin	  iver	  att	  visa	  hand-‐
lingskraft	  ägnar	  sig	  åt	  kunskapskontroller	  av	  lätt	  mätbara	  förhållanden.	  Det	  beskrivs	  hur	  
kommuner	  skärpt	  kunskapskontrollen,	  genom	  att	  bl.	  a.	  införa	  läskontroller	  och	  läsprov	  
från	  årskurs	  ett	  och	  det	  varnas	  för	  att	  	  
	  

Vi	  har	  rätt	  många	  lärare	  som	  tappar	  sugen	  på	  grund	  av	  de	  kontroll-‐	  och	  mätsystem	  som	  nu	  byggs	  upp	  i	  skolans	  
värld.	  Det	  blir	  inte	  bättre	  kvalitet	  av	  att	  man	  mäter	  många	  gånger	  (LT	  2006/3).	  

 
Enligt	  Hans-‐Åke	  Scherp	  (LT	  2006/3)	  är	  det	  tydligt	  att	  lärarna	  mycket	  väl	  vet	  hur	  barnen	  
klarar	  sig.	  Problemet	  består	  istället	  av	  att	  man	  inte	  vet	  hur	  man	  ska	  hjälpa	  alla	  barn.	  
Även	  om	  LF	  framhåller	  att	  nationella	  prov	  från	  årskurs	  tre	  ”kan	  vara	  ett	  stöd	  för	  lärarna”	  
menar	  förbundets	  ordförande	  också	  att	  
 

Prov	  i	  sig	  innebär	  ingen	  ökad	  kunskap.	  Det	  avgörande	  är	  att	  eleverna	  har	  utbildade	  lärare	  med	  en	  lärarutbild-‐
ning	  av	  hög	  kvalitet	  (LT	  2006/21).	  

 
Även	  om	  LF	  inte	  ger	  sig	  in	  i	  en	  konkret	  diskussion	  om	  arbetsmetoder	  handlar	  det	  om	  
”förfinade	  metoder	  för	  att	  på	  ett	  tidigt	  stadium	  ställa	  diagnoser	  och	  veta	  vad	  som	  ska	  
göras”	  (LT	  1999/20).	  LF	  menar	  att	  ”genom	  att	  utveckla	  arbetsmetoder	  och	  pedagogik	  
kan	  lärarna	  i	  viss	  mån	  kompensera	  resursbortfallet”	  men	  ”till	  syvende	  och	  sist”	  är	  det	  
”fler	  lärare	  som	  behövs	  för	  att	  stötta	  eleverna	  i	  deras	  rättmätiga	  krav	  på	  att	  klara	  minst	  
godkänt.”	  (LT	  1999/4).	  I	  talet	  om	  lärares	  arbetssätt	  och	  metoder	  återknyter	  LF	  här	  till	  
en	  diskussion	  som	  har	  sin	  upprinnelse	  i	  1990-‐talets	  reformer	  och	  ekonomiska	  neddrag-‐
ningar.	  Den	  svårlösta	  ekvation	  som	  LF	  återkommande	  talar	  om,	  består	  av	  skärpta	  krav	  
på	  elever	  i	  kombination	  med	  minskade	  resurser.	  På	  grund	  av	  personalbrist	  framställs	  
exempelvis	  bilden	  av	  att	  förskolläraren	  inom	  ramen	  för	  sin	  arbetstid	  varken	  har	  tid	  för	  
”reflexion,	  egen	  planering,	  dokumentation	  eller	  till	  att	  göra	  individuella	  utvecklingspla-‐
ner	  för	  barnen.”	  Detta	  arbete	  får	  inte	  sällan	  göras	  ”hemma	  på	  fritiden”	  (LT	  2000/15).	  I	  
den	  bild	  som	  framträder	  styrs	  lärares	  arbete	  och	  tid	  samtidigt	  alltmer	  av	  planer	  och	  
dokumentation.	  	  
 
Då	  det	  politiska	  intresset	  för	  skolors	  resultat	  anses	  öka	  och	  utvecklingen	  i	  högre	  grad	  
går	  mot	  en	  betygsstyrd	  skola	  väljer	  LF	  att	  särskilt	  framhålla	  att	  ”skolan	  mår	  inte	  bra	  av	  
genomgripande	  förändringar	  vart	  fjärde	  år”.	  Nya	  betygssystem	  måste	  enligt	  LF	  vara	  väl	  
utprövade,	  vila	  på	  politisk	  enighet,	  upprätthålla	  kunskapskraven	  och	  följas	  av	  ”ordent-‐
liga	  resurstillskott	  så	  att	  inte	  allt	  ansvar	  för	  genomförandet	  ännu	  en	  gång	  läggs	  på	  lärar-‐
na”	  (LT	  2000/15).	  Om	  lärares	  lönesättning	  särskilt	  grundas	  på	  ”saker	  som	  syns”	  finns	  
det	  enligt	  Lärarförbundet	  en	  risk	  att	  det	  är	  lärarnas	  handlingar	  och	  inte	  elevernas	  ut-‐
veckling	  som	  hamnar	  i	  fokus	  (LT	  2004/18).	  	  
 
I	  skriften	  Vi	  värderar	  kvalitet	  -‐	  om	  självvärdering	  och	  lärares	  utvecklingsarbete,	  som	  ges	  
ut	  av	  både	  Lärarförbundet	  och	  Lärarnas	  riksförbund	  framhålls	  att	  ”lärares	  och	  elevers	  
självvärdering	  är	  viktigast”	  eftersom	  ”självvärdering	  leder	  till	  lärande	  och	  förbättring	  på	  
lång	  sikt”	  i	  kontrast	  till	  vad	  ”de	  yttre	  värderingarna	  som	  politiker	  och	  andra	  gör”	  förmår	  
bidra	  till	  (LT	  2005/11-‐12).	  LF	  uttrycker	  sig	  samtidigt	  positivt	  till	  de	  politiskt	  formule-‐
rade	  utvecklingsplaner	  och	  förslag	  som	  syftar	  till	  att	  ”ytterligare	  betona	  utvecklingssam-‐
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talen	  och	  de	  skriftliga	  omdömena”	  samt	  ”kvalitetssatsningen”	  i	  skolan	  (LT	  2002/12).	  	  
	  
I	  en	  debattartikel	  framhåller	  Lotta	  Möllerberg	  att	  ”det	  finns	  i	  dag	  inte	  många	  kvalitativa	  
uppföljningsinstrument	  att	  tillgå	  och	  skolan	  behöver	  hjälp	  att	  utveckla	  fler”	  (LT	  
2006/6).	  Det	  uttrycks	  både	  en	  polemik	  mot,	  och	  ett	  medhåll	  för,	  vad	  bland	  andra	  Hans-‐
Åke	  Scherp	  kritiserat	  som	  en	  förstärkt	  extern	  kontroll	  av	  skolor	  och	  lärare	  (LT	  2006/6).	  
Enligt	  Scherp	  finns	  det	  
	  

…en	  stor	  samstämmighet	  inom	  forskarvärlden	  om	  att	  nyckeltal,	  kontroll	  och	  utvärderingar	  inte	  leder	  till	  skol-‐
utveckling	  och	  till	  ett	  förverkligande	  av	  skolans	  komplexa	  uppdrag	  /…/	  Medarbetarnas	  inre	  motivation	  är	  en	  
viktigare	  utgångspunkt	  för	  skolutveckling	  än	  "hotivation"	  i	  form	  av	  kontroll	  och	  inspektion.	  En	  lär-‐	  och	  an-‐
svarskultur	  på	  skolenheten	  är	  viktigare	  för	  skolutveckling	  än	  en	  lydnadskultur	  (LT	  2006/13).	  

Gunnar	  Berg,	  professor	  i	  pedagogik,	  framhåller	  också	  att	  lärares	  och	  skolledares	  pro-‐
fessionella	  självständighet	  riskerar	  att	  urholkas	  i	  kölvattnet	  av	  en	  utökad	  extern	  in-‐
spektionsverksamhet,	  som	  i	  liten	  eller	  ingen	  omfattning	  bryr	  sig	  om	  verksamheternas	  
egna	  självvärderingar	  (LT	  2010/15).	  	  
	  

Forskning    

 
Forskning	  diskuteras	  i	  termer	  av	  att	  lärare	  både	  ska	  vara	  konsumenter	  och	  producenter	  
av	  forskning.	  I	  det	  förra	  fallet	  handlar	  det	  om	  att	  lärare	  ska	  ta	  del	  av	  forskningsresultat	  i	  
tidskrifter,	  och	  i	  det	  andra	  fallet	  att	  lärare	  görs	  delaktiga	  i	  forskning	  genom	  utbildning,	  
fortbildning	  och	  inte	  minst	  genom	  egen	  praxisnära	  forskning	  (LT	  1993/24;	  2002/3;	  
2004/3).66	  I	  en	  återkommande	  argumentation	  framhåller	  LF	  forskning	  också	  som	  en	  
karriärmöjlighet	  för	  lärare.67	  För	  att	  ”en	  kvalificerad	  forskning	  knuten	  till	  det	  dagliga	  
arbetet	  i	  skolan”	  (LT	  2007/16)	  ska	  utvecklas	  måste	  forskartjänster	  inrättas,	  där	  lärare	  
delar	  sin	  tid	  mellan	  undervisning	  i	  skolan	  och	  forskning.	  Möjligheten	  att	  genomgå	  fors-‐
karutbildning	  måste	  då	  vara	  öppen	  för	  alla	  lärarkategorier.	  Vidare	  efterlyses	  fler	  lekto-‐
rer	  i	  skolan.	  	  
 
LF	  argumenterar	  utifrån	  att	  relationen	  mellan	  verksamma	  lärare	  och	  forskare	  är	  brist-‐
fällig.	  Det	  handlar	  särskilt	  om	  forskningens	  bristande	  relevans	  och	  ”legitimitet	  i	  lärarkå-‐
ren”	  (LT	  2004/3).	  Att	  förbättra	  forskningsanknytningen	  betyder	  dels	  att	  lärare	  ges	  möj-‐
lighet	  att	  bedriva	  praxisnära	  forskning,	  dels	  att	  den	  pedagogiska	  och	  didaktiska	  forsk-‐
ningen	  rent	  allmänt	  stärks.	  Detta	  är	  frågor	  som	  LF	  drivit	  sedan	  lång	  tid	  tillbaka	  (Jfr	  LT	  
1991/20;	  1994/24).	  Resonemanget	  tar	  avstamp	  i	  att	  lärarutbildningen	  måste	  stärkas	  
både	  vad	  gäller	  yrkes-‐	  och	  forskningsanknytningen.	  	  Utifrån	  både	  egna	  och	  Högskole-‐
verkets	  utvärderingar	  konstaterar	  LF	  att	  den	  vetenskapliga	  basen	  och	  forskningsan-‐
knytningen	  är	  bristfällig	  i	  lärarutbildningen.	  Att	  lite	  resurser	  anslås	  till	  forskning	  om	  
lärande	  och	  lärandets	  villkor	  anses	  ”märkligt”	  (LT	  1996/13).	  Det	  är	  enligt	  LF	  upp	  till	  
politiker,	  högskolor	  och	  universitet	  att	  göra	  något	  åt	  problemet	  (LT	  2000/11;	  
2005/7).68	  Lärarförbundets	  vice	  ordförande	  menar	  att:	  

                                                 
66	  Planerna	  på	  att	  ge	  ut	  ett	  pedagogiskt	  magasin	  till	  sina	  medlemmar	  är	  som	  tidigare	  nämnts	  en	  del	  i	  Lärarförbundets	  
satsning	  på	  forskningsanknytning.	  Jfr	  LT	  1994/18.	  	  
67	  Jfr	  LT	  1990/14;	  1992/27;	  1994/18;	  2006/22.	  
68	  Under	  ledning	  av	  Mikael	  Alexandersson	  har	  Lärarförbundet	  ett	  eget	  vetenskapligt	  råd.	  I	  rådet	  diskuteras	  vad	  som	  är	  
generellt	  för	  läraryrket	  och	  vilka	  mer	  specifika	  forskningsfrågor	  det	  är	  som	  knyter	  an	  till	  ledamöternas	  kunskapsom-‐
råden.	  I	  den	  ”plattform”	  rådet	  formulerat	  framhålls	  betydelsen	  av	  att	  öka	  andelen	  forskarutbildade	  lärare	  i	  skolan	  och	  
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…ska	  lärarutbildningen	  verkligen	  vara	  en	  akademisk	  yrkesutbildning	  jämförbar	  med	  andra,	  så	  måste	  den	  
grunda	  sig	  i	  forskning.	  Och	  då	  behöver	  den	  praxisnära	  forskningen	  stimuleras	  för	  att	  växa	  sig	  stark	  /…/	  En	  vik-‐
tig	  förutsättning	  för	  en	  professionell	  grupp	  är	  att	  den	  har	  ett	  eget	  forskningsfält	  som	  innebär	  att	  den	  profess-‐
ionella	  gruppens	  yrkesområde	  är	  beforskat	  (LT	  2004/3).	  

 
I	  argumentationen	  för	  att	  ”särskilt	  den	  skolnära	  forskningen	  behöver	  en	  rejäl	  förstärk-‐
ning”	  (LT	  2006/14)	  finns	  en	  implicit	  kritik	  mot	  att	  den	  pedagogiska	  och	  didaktiska	  
forskningen	  inte	  uppfattas	  som	  relevant	  av	  lärare.	  I	  argumentationen	  för	  fler	  dispute-‐
rade,	  högre	  kvalitet	  i	  lärarstudenternas	  examensarbeten,	  fler	  vetenskapliga	  och	  inter-‐
nationella	  referenser	  är	  det	  samtidigt	  mindre	  tydligt	  hur	  den	  yrkespraktiska	  relevansen	  
stärks	  (LT	  2006/21).	  Lärarförbundet	  framhåller	  vidare	  hur	  en	  viktig	  faktor	  bakom	  Fin-‐
lands	  framgångar,	  i	  de	  internationella	  kunskapsmätningarna	  (PISA),	  är	  en	  lärarutbild-‐
ning	  ”som	  förenar	  ämneskunskaper	  med	  metodik	  och	  didaktik”	  (LT	  2005/10).	  Den	  
finska	  utbildningen	  präglas,	  enligt	  LF,	  av	  forskning	  och	  av	  att	  lärarutbildare	  och	  lärare	  i	  
större	  omfattning	  har	  disputerat.	  	  
	  
I	  en	  jämförelse	  med	  forskningens	  betydelse	  inom	  vårdsektorn	  kommer	  utbildningssek-‐
torn	  dåligt	  ut.	  Samtidigt	  menar	  LF	  att	  det	  kanske	  är	  viktigare	  för	  lärare	  än	  för	  andra	  
grupper	  att	  man	  är	  ”uppdaterad	  i	  de	  senaste	  forskningsresultaten”	  (LT	  2007/9;	  jfr	  
2006/21).	  För	  att	  lärare	  ska	  utveckla	  en	  kunskapsbas,	  som	  handlar	  om	  förmågan	  att	  
leda	  alla	  elever	  i	  deras	  lärande,	  föreslår	  Lärarförbundet	  också	  att	  det	  inrättas	  forskar-‐
tjänster.	  Om	  lärare	  kan	  dela	  sin	  tid	  mellan	  undervisning	  i	  skolan	  och	  forskning	  kan	  den	  
eftersatta	  forskningen	  som	  är	  ”knuten	  till	  det	  dagliga	  arbetet	  i	  skolan”	  utvecklas	  (LT	  
2007/16).	  Det	  blir	  mer	  tydligt	  under	  00-‐talet	  hur	  elevers	  vikande	  resultat	  och	  att	  antalet	  
elever	  som	  inte	  klarar	  godkänt	  i	  grundskolan	  ökar,	  används	  i	  en	  argumentation	  för	  
forskning	  som	  kan	  uttala	  sig	  om	  framgångsfaktorer.	  	  	  
 

Om	  alla	  elever	  ska	  nå	  målen	  måste	  lärarna	  få	  större	  möjlighet	  att	  forska	  och	  utveckla	  ny	  kunskap.	  Dessutom	  
behövs	  det	  mer	  forskning	  om	  varför	  går	  det	  bra	  i	  vissa	  skolor	  men	  inte	  i	  andra.	  Vi	  känner	  till	  en	  del	  av	  fram-‐
gångsfaktorerna	  men	  det	  behövs	  mycket	  mer	  kunskap.	  Resurserna	  till	  utbildningsforskning	  har	  visserligen	  
ökat	  något	  de	  senaste	  åren	  men	  ligger	  fortfarande	  långt	  efter	  andra	  samhällssektorer	  (LT	  2002/3).	  
	  

I	  ett	  tal	  om	  behovet	  av	  mer	  kunskap,	  om	  vad	  som	  påverkar	  elevers	  kunskaper,	  gör	  LF	  
anspråk	  på	  att	  det	  måste	  forskas	  mer	  om	  varför	  resultaten	  försämras	  enligt	  de	  internat-‐
ionella	  kunskapsmätningarna	  (LT	  2009/1).	  Lärarförbundets	  ordförande	  Eva-‐Lis	  Sirén	  
framhåller	  också	  att:	  ”Vill	  man	  höja	  resultaten	  i	  svensk	  skola	  är	  satsningar	  på	  forskning	  
om	  vad	  som	  fungerar	  och	  behövs	  i	  svensk	  skola	  avgörande.”	  (LT	  2010/3).	  	  
 

Beprövad  erfarenhet  –  att  veta  hur  

 
I	  en	  argumentation	  som	  återknyter	  till	  relationen	  mellan	  teori	  och	  praktik	  diskuteras	  
hur	  lärare	  förutsätts	  besitta	  ämneskunskaper,	  medan	  yrkesidentiteten	  och	  de	  allmändi-‐
daktiska	  förmågorna	  är	  något	  som	  utvecklas	  successivt.	  Förmågan	  att	  omsätta	  teori	  i	  
praktik	  har	  i	  dessa	  resonemang	  sin	  grund	  i	  lärarens	  erfarenheter	  om	  hur	  elevers	  kun-‐
skaper	  utvecklas	  på	  bästa	  sätt	  och	  sorteras	  in	  i	  ramen	  för	  vad	  som	  benämns	  som	  en	  be-‐
prövad	  erfarenhet	  (LT	  1990/14;	  1991/1).	  Som	  grund	  för	  lärarprofessionens	  profession-‐

                                                                                                                                                         
i	   lärarutbildning,	   att	   stärka	   samverkan	  mellan	   kommuner,	   lärosäten	   och	   lärare	   samt	   arbeta	   opinionsbildande	   (LT	  
2004/18).	  	  
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alisering	  är	  det	  samtidigt	  problematiskt	  att	  ta	  avstamp	  i	  lärarens	  beprövade	  erfarenhet.	  
Erfarenheterna	  består	  nämligen	  av	  en	  individuellt	  baserad	  förtrogenhet	  som	  det	  är	  svårt	  
att	  verbalisera	  och	  ge	  innebörd	  åt,	  menar	  man.	  
 

Traditionen	  av	  ensamarbete	  har	  gjort	  att	  lärarens	  erfarenhetskunskap	  i	  hög	  grad	  blivit	  en	  privat	  angelägenhet,	  
en	  personlig	  kompetens,	  svår	  att	  förmedla	  till	  kolleger.	  Därför	  karakteriserar	  många	  forskare	  läraryrket	  som	  
ett	  "halvprofessionellt"	  yrke,	  med	  inslag	  av	  amatörism	  (LT	  1994/3).	  

 
LF	  återkommer	  under	  1990-‐talet	  till	  behovet	  av	  mer	  lärarsamarbete.	  Att	  det	  skapas	  för-‐
utsättningar,	  främst	  i	  termer	  av	  tid,	  för	  att	  tillsammans	  kunna	  planera,	  diskutera	  och	  dra	  
slutsatser	  utifrån	  sina	  yrkeserfarenheter	  i	  ”vardagsanknutna	  samtal”	  utgör	  själva	  grun-‐
den	  för	  att	  ”ett	  yrkesspråk”	  och	  ”den	  gemensamma	  professionalismen”	  ska	  kunna	  ut-‐
vecklas	  (LT	  1994/28).	  
 
I	  en	  diskussion	  om	  vad	  som	  utmärker	  framgångsrika	  lärare	  diskuteras	  på	  ledarsidan	  att	  
en	  del	  lärare	  har	  ”en	  naturlig	  fallenhet	  för	  yrket”	  men	  att	  ”de	  flesta	  måste	  lära	  sig	  hur	  en	  
lärare	  sätter	  spår”	  (LT	  2007/16).	  Även	  om	  det	  inte	  finns	  några	  enkla	  recept	  framhålls	  
några	  ”tydliga	  gemensamma	  nämnare”	  för	  hur	  den	  framgångsrika	  läraren	  ska	  vara.	  
 

Bra	  lärare	  behärskar	  kunskapsinnehållet	  och	  kan	  anpassa	  det	  efter	  elevernas	  behov.	  De	  är	  också	  intresserade	  
av	  eleverna	  och	  har	  förmåga	  att	  känna	  empati.	  De	  har	  dessutom	  en	  god	  organisationsförmåga	  och	  de	  kan	  
skapa	  trygghet	  genom	  att	  hålla	  ordning	  /…/	  Utan	  ett	  genuint	  människointresse	  är	  det	  svårt	  att	  bli	  en	  bra	  lärare	  
/…/	  Förmågan	  att	  bygga	  goda	  relationer	  med	  eleverna	  är	  en	  avgörande	  egenskap	  som	  utmärker	  en	  bra	  lärare	  
/.../	  Bra	  lärare	  sätter	  kunskaper	  i	  första	  rummet.	  De	  betonar	  vad	  eleverna	  ska	  lära	  sig	  och	  att	  alla	  kan	  lära	  sig.	  
Kunskapsinhämtandet	  sker	  dessutom	  till	  stor	  del	  gemensamt	  för	  hela	  elevgruppen.	  Läraren	  leder	  ett	  gemen-‐
samt	  samtal	  eller	  en	  aktivitet	  där	  målet	  är	  att	  alla	  ska	  vara	  med	  och	  alla	  ska	  förstå.	  Det	  kollektiva	  lärandet	  be-‐
tonas	  framför	  det	  individuella,	  där	  varje	  elev	  sitter	  ensam	  och	  arbetar	  för	  sig	  själv	  (LT	  2007/16).	  	  

	  
I	  citatet	  framträder	  framgångsfaktorer	  kopplade	  till	  lärares	  intresse,	  empati	  och	  för-‐
måga	  att	  skapa	  trygghet	  och	  hålla	  ordning.	  En	  beprövad	  erfarenhet	  framhålls	  liksom	  
nödvändigheten	  av	  att	  ha	  ett	  genuint	  människointresse.	  Den	  gode	  läraren	  bygger	  relat-‐
ioner	  utifrån	  uppfattningen	  om	  att	  skolan	  är	  för	  alla	  och	  lärande	  är	  något	  som	  sker	  kol-‐
lektivt.	  Dessa	  uppfattningar	  känns	  igen	  och	  kan	  förstås	  som	  viktiga	  delar	  i	  vad	  som	  kon-‐
stituerar	  en	  funktionell	  syn	  på	  lärarprofessionen.	  Det	  fokus	  som	  riktas	  mot	  lärarens	  be-‐
tydelse	  för	  måluppfyllelse	  pekar	  på	  ett	  särskilt	  sätt	  ut	  betydelsen	  av	  att	  lärare	  behärskar	  
kunskapsinnehållet	  och	  sätter	  kunskapen	  i	  första	  rummet.	  Vi	  kan	  här	  notera	  hur	  det	  
sker	  en	  förskjutning	  i	  riktning	  mot	  det	  ämnesorienterade.	  Förskjutningen	  sker	  inom	  ra-‐
men	  för	  en	  utvärderings-‐	  och	  bedömningsdiskurs	  där	  allt	  mer	  kommit	  att	  handla	  om	  
måluppfyllelse	  i	  olika	  ämnen.	  Vad	  som	  skapas	  är	  bl.	  a.	  en	  brytpunkt	  i	  talet	  om	  lärare	  som	  
generalister	  och	  specialister.	  	  
 
Med	  utgångspunkt	  i	  sin	  beprövade	  erfarenhet	  ska	  lärare	  på	  00-‐talet	  i	  allt	  högre	  grad,	  
tillsammans	  med	  elever	  och	  föräldrar,	  tolka	  skolans	  mål	  och	  utforma	  verksamheten	  på	  
sätt	  som	  leder	  till	  ett	  ökat	  lärande	  för	  alla	  elever	  (LT	  2004/20;	  2005/2).	  Det	  är	  samtidigt	  
mindre	  tydligt	  vilken	  betydelse	  lärares	  beprövade	  erfarenheter	  har	  då	  Lärarförbundet	  
talar	  om	  att	  skolans	  utvecklingsarbete	  måste	  ske	  ”metodiskt	  och	  uthålligt”	  utifrån	  vad	  
som	  framhålls	  i	  de	  nationella	  och	  internationella	  utvärderingarna	  (LT	  2005/2).	  
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Sammanfattning  

	  
LF	  konstruerar	  professionsidentiteter	  dels	  utifrån	  att	  hävda	  lärarutbildningens	  yrkesin-‐
riktning	  i	  kontrast	  till	  en	  mer	  akademisk	  inriktning,	  dels	  utifrån	  hur	  utbildningsreformer	  
anses	  utmana	  en	  sammanhållen	  och	  gemensam	  utbildning	  för	  lärare.	  Idén	  om	  en	  sam-‐
manhållen	  utbildning	  utmanas	  av	  lärarutbildningens	  införlivande	  i	  det	  s.k.	  Bolognasy-‐
stemet	  2007	  och	  i	  förslaget	  till	  ny	  lärarutbildning	  2008.69	  Från	  mitten	  av	  2000-‐talet	  
första	  decennium	  sker	  med	  koppling	  till	  politiska	  anspråk	  på	  måluppfyllelse	  och	  betyg-‐
sättning	  en	  förskjutning	  mot	  att	  det	  främst	  är	  på	  det	  bedömningspraktiska	  området	  lä-‐
rare	  måste	  professionaliseras.	  På	  en	  allmän	  nivå	  handlar	  de	  politiska	  anspråken	  om	  mål-‐	  
och	  resultatstyrningens	  implementering,	  mer	  specifikt	  gäller	  anspråken	  vikten	  av	  att	  
lärare	  kompetensutvecklas	  för	  att	  därigenom	  kvalitetssäkra	  bedömning,	  betygsättning	  
och	  examination	  i	  såväl	  skola	  som	  lärarutbildning.	  I	  den	  sistnämnda	  meningen	  ser	  vi	  
särskilt	  hur	  det	  sker	  en	  förskjutning	  i	  riktning	  mot	  dokumentstyrning.	  
 
Den	  professionella	  kunskapsbasen	  för	  lärare	  framträder	  som	  tre	  diskurser	  som	  vi	  väljer	  
att	  benämna	  den	  yrkespraktiska	  diskursen,	  den	  akademiska	  diskursen	  och	  den	  bedöm-‐
ningspraktiska	  diskursen.	  Den	  yrkespraktiska	  diskursen	  dominerar	  under	  de	  aktuella	  
åren,	  men	  utmanas	  under	  2000-‐talet	  av	  såväl	  den	  akademiska	  som	  den	  bedömnings-‐
praktiska	  diskursen	  med	  förändringar	  i	  professionssträvandena	  som	  följd.	  
	  
Den	  yrkespraktiska	  diskursen	  kännetecknas	  av	  det	  LF	  beskriver	  som	  ett	  pedagogiskt	  hel-‐
hetstänkande.	  Uppfattningar	  om	  lärarutbildningens	  utformning	  utgör	  en	  grundbult	  i	  
diskursen,	  men	  här	  ingår	  också	  föreställningar	  om	  kompetensutveckling	  av	  lärare,	  vilka	  
metoder	  som	  ska	  vara	  vägledande	  samt	  hur	  forskning	  ska	  gå	  till	  för	  att	  bäst	  utveckla	  
lärares	  yrkeskunnande.	  Argumentation	  kring	  lärarutbildningens	  utformning,	  som	  den	  
utvecklar	  sig	  under	  1990-‐talet,	  förstärker	  föreställningen	  som	  helhetstänkande.	  Lärar-‐
utbildningen	  ska	  vara	  sammanhållen,	  yrkesinriktad	  och	  kvalitativt	  likvärdig	  för	  samtliga	  
lärargrupper.	  Och	  den	  ska	  styras	  av	  staten.	  Professionens	  kunskaps-‐	  och	  människosyn	  
ska	  genomsyras	  av	  generella	  kunskaper.	  Pedagogiska	  principer	  är	  allmängiltiga	  oavsett	  
ålder	  och	  ämne.	  Didaktik	  blir	  det	  ämnesområde	  som	  på	  ett	  förtjänstfullt	  sätt	  kan	  inte-‐
grera	  teori	  och	  praktik.	  De	  ifrågasättanden	  och	  den	  kritik	  som	  riktas	  mot	  lärarutbildning	  
riktar	  på	  ett	  mer	  allmänt	  plan	  också	  uppmärksamhet	  mot	  brister	  i	  lärares	  profession-‐
alitet.	  LF	  utgör	  en	  kritisk	  röst	  i	  sammanhanget.	  LF	  talar	  dels	  om	  en	  rivalitet	  mellan	  olika	  
kompetenser	  inom	  lärarutbildning	  dels	  om	  att	  utbildningens	  professionsorientering	  är	  
svag	  och	  oklar.	  Lärarförbundets	  normativa	  utgångspunkt	  är	  att	  alla	  lärare	  borde	  ha	  en	  
gemensam	  pedagogisk	  grundsyn.	  Lärarutbildningskommitténs	  förslag	  (SOU	  1999:63)	  
om	  en	  ny	  lärarutbildning	  med	  ett	  tvärvetenskapligt	  allmänt	  utbildningsområde	  för	  alla	  
lärare,	  blir	  för	  LF	  ett	  kvitto	  på	  att	  deras	  professionssträvande	  nått	  framgång.	  Men	  lärar-‐
utbildningen	  räcker	  inte	  hela	  lärarens	  yrkesliv.	  Fortbildningen	  ska	  på	  liknande	  sätt	  som	  
lärarutbildningen	  fördjupa	  det	  pedagogiska	  helhetstänkandet.	  Väsentliga	  delar	  av	  den	  
forskningsdiskussion	  som	  lyfts	  fram	  understödjer	  den	  yrkespraktiska	  diskursen.70	  

                                                 
69	  Vad	  som	  är	  väsentligt	  i	  lärarutbildning	  knyts	  på	  det	  här	  sättet	  till	  förändringar	  i	  styrsystemen	  men	  också	  till	  speci-‐
fika	  utbildningsreformer	  och	  till	  kritik	  som	  framkommer	  i	  Lärarförbundets	  egna	  utvärderingar	  (Gran	  1995;	  Lärarför-‐
bundet	  &	  Lärarnas	  riksförbund	  mars	  2006)	  samt	  UHÄ:s	  och	  Högskoleverkets	  utvärderingar	  av	  lärarutbildning	  (UHÄ	  
1991;	  1992;	  HSV	  1996;	  2005;	  2006;	  2008).	  Aspekter	  av	  vad	  som	  tagits	  upp	  under	  rubriken	  inre	  gränsarbete,	  om	  lära-‐
ren	  som	  generalist	  respektive	  specialist,	  är	  tydliga	  också	  i	  Lärarförbundets	  resonemang	  om	  lärarutbildning,	  lärares	  
kompetenser	  och	  lärarprofessionens	  kunskapsbas.	  
70	  Att	  det	  finns	  ett	  forskningsråd	  knutet	  till	  Lärarförbundet	  som	  har	  starkt	  inflytande	  över	  den	  forskning	  som	  debatte-‐
ras	  i	  Lärarnas	  Tidning	  och	  Pedagogiska	  Magasinet	  är	  något	  vi	  tar	  upp	  i	  kapitel	  3.	  	  	  
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Forskare	  som	  kommer	  till	  tals	  hävdar	  att	  forskning	  ska	  utgå	  från	  praktikens	  frågor,	  be-‐
finna	  sig	  i	  spänningsfältet	  mellan	  vision	  och	  vardag	  och	  involvera	  lärarna	  i	  processen.	  
Lärarna	  uppmanas	  att	  ta	  plats	  i	  forskningsprocessen	  för	  att	  på	  så	  sätt	  utveckla	  den	  yr-‐
kesinriktade	  forskningen.	  Innehållsliga	  aspekter	  som	  lyfts	  fram	  är	  vikten	  av	  kollektivt	  
lärande	  och	  reflektion.	  Läraryrket	  har	  av	  tradition	  varit	  ett	  ensamarbete	  som	  gjort	  att	  
kunskapsöverföringen	  mellan	  kollegor	  har	  blivit	  eftersatt	  vilket	  försvagat	  lärarprofess-‐
ionen.	  	  
	  
Den	  akademiska	  diskursen	  utgår	  från	  ett	  mera	  differentierat	  förhållningssätt.	  Den	  känne-‐
tecknas	  av	  en	  starkare	  ämnesspecialisering	  där	  lärare	  når	  professionalitet	  genom	  äm-‐
neskunskaper	  istället	  för	  generalistkunskap.	  Lärare	  ska	  vara	  specialister	  inom	  sitt	  om-‐
råde	  för	  att	  vinna	  legitimitet.	  Lärarutbildningen	  organiseras	  inom	  den	  akademiska	  dis-‐
kursen	  på	  högskolornas	  traditionella	  ämnesfakulteter.	  Medan	  den	  yrkespraktiska	  dis-‐
kursen	  bäst	  känns	  igen	  inom	  Lärarförbundet	  vilar	  Lärarnas	  Riksförbund	  på	  den	  akade-‐
miska	  diskursen.	  Den	  yrkespraktiska	  diskursen	  utmanas	  rejält	  2006	  av	  regeringens	  för-‐
slag	  att	  revidera	  den	  lärarutbildning	  som	  startade	  2001.	  När	  förslaget	  till	  en	  ny	  lärarut-‐
bildning	  (SOU	  2008:109)	  kommer	  riktar	  LF	  stark	  kritik	  mot	  att	  lärares	  behörighet	  nu	  
blir	  specialiserad	  med	  begränsad	  anställningsbarhet	  som	  konsekvens.	  Genom	  att	  lärar-‐
utbildningen	  nu	  relateras	  till	  Bolognasystemet	  kommer	  vissa	  utbildningar	  att	  vara	  på	  
grundnivå,	  medan	  andra	  ligger	  på	  avancerad	  nivå.	  LF	  riktar	  särskild	  kritik	  mot	  en	  sådan	  
”klyvning”.	  Att	  lärare	  som	  undervisar	  yngre	  elever	  inte	  kommer	  att	  vara	  behöriga	  för	  
forskarutbildning	  kommer	  att	  leda	  till	  en	  försvagning	  av	  deras	  professionsutveckling.	  
Det	  är	  inte	  åldern	  på	  barnen	  som	  avgör	  komplexiteten	  i	  läraryrket,	  hävdar	  LF.	  Då	  LF	  ta-‐
lar	  om	  hur	  reformeringen	  av	  lärarutbildning	  riskerar	  att	  leda	  till	  att	  lärare	  blir	  mer	  
oflexibla	  på	  arbetsmarknaden	  kan	  det	  förstås	  på	  olika	  sätt.	  Inom	  ramen	  för	  en	  neoliberal	  
förståelse	  handlar	  det	  om	  att	  vara	  gångbar	  och	  attraktiv	  på	  en	  arbetsmarknad.	  Inom	  ra-‐
men	  för	  ett	  generalistperspektiv,	  där	  det	  är	  lärarprofessionens	  pedagogiska	  och	  didak-‐
tiska	  förmågor	  som	  framhålls,	  handlar	  det	  om	  att	  utifrån	  en	  alltmer	  försvagad	  profess-‐
ionsidentitet	  tillbakavisa	  en	  externt	  initierad	  differentiering	  mellan	  olika	  typer	  av	  kate-‐
gorier	  av	  lärare.	  
	  
Betyg	  och	  bedömning	  är	  en	  ständigt	  återkommande	  fråga	  för	  LF.	  Förbundet	  vidhåller	  
under	  hela	  1990-‐talet	  vikten	  av	  att	  i	  utvecklingssamtal	  beskriva	  elevers	  hela	  studiesitu-‐
ation	  med	  utvecklings-‐	  och	  framtidsorientering	  för	  ögonen.	  Men	  med	  politiska	  anspråk	  
på	  bättre	  måluppfyllelse	  och	  en	  rättssäker	  betygsättning	  växer	  den	  bedömningspraktiska	  
diskursen	  sig	  starkare.	  Ytterligare	  aspekter	  som	  förstärker	  denna	  diskurs	  är	  kravet	  på	  
kvalitetsredovisningar.	  I	  början	  av	  2000-‐talet	  ställer	  Skolverket	  krav	  på	  att	  skolornas	  
kvalitetsredovisningar	  ska	  innehålla	  elevernas	  bedömningar	  av	  hur	  rättvis	  betygsätt-‐
ningen	  är	  på	  skolan.	  Även	  om	  Lärarförbundet	  aldrig	  riktigt	  tar	  ställning	  för	  eller	  emot	  
betyg	  dras	  förbundet	  successivt	  in	  i	  en	  bedömningspraktisk	  diskurs	  med	  formell	  betyg-‐
sättning	  som	  förtecken.	  Tecknen	  på	  en	  sådan	  successiv	  förändring	  är	  flera.	  Runt	  2000	  
efterfrågar	  LF	  fortbildning	  inom	  området	  professionella	  samtal	  som	  bättre	  ska	  stödja	  
elevernas	  utveckling.	  När	  Högskoleverket	  2005	  riktar	  kritik	  mot	  lärarutbildningen	  för	  
bristande	  kompetens	  inom	  området	  betyg	  och	  bedömning	  och	  Skolverket	  konstaterar	  
att	  skolorna	  brister	  i	  likvärdig	  betygsättning,	  hävdar	  LF	  att	  det	  råder	  ett	  systemfel.	  Med	  
andra	  ord	  är	  det	  inte	  lärarnas	  fel	  utan	  betygssystemets.	  Nu	  efterfrågar	  förbundet	  kom-‐
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petensutveckling	  inom	  området.	  En	  bristfällig	  bedömningspraktik	  framhålls	  mot	  slutet	  
av	  den	  studerade	  tidsperioden	  som	  särskilt	  riskfylld	  för	  lärare.	  I	  de	  perspektiv	  som	  an-‐
förs	  framträder	  läraren	  i	  en	  underordnad	  och	  utsatt	  position.	  Det	  är	  externt	  formulerade	  
kriterier	  och	  bedömningsinstrument,	  snarare	  än	  att	  det	  är	  självvärderingar	  och	  bedöm-‐
ningsverktyg	  lärarna	  medverkat	  till	  att	  utveckla	  som	  framhålls	  styrande.	  Även	  behovet	  
av	  praxisnära	  och	  annan	  forskning	  inom	  betyg	  och	  bedömning	  påtalas	  av	  LF.	  I	  sättet	  att	  
tala	  är	  det	  en	  forskning	  om	  vad	  som	  fungerar	  för	  att	  höja	  resultaten	  LF	  särskilt	  betonar.	  	  
	  
När	  såväl	  politiker	  som	  föräldrar	  efterfrågar	  skriftliga	  omdömen	  och	  betyg	  längre	  ner	  i	  
åldrarna	  hävdar	  förbundet	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  lärarna	  på	  ett	  tydligt	  sätt	  kan	  delge	  vad	  
som	  krävs	  för	  olika	  betygssteg.	  I	  samband	  med	  att	  regeringen	  tar	  beslut	  om	  tidig	  betygs-‐
sättning	  avstår	  LF	  från	  att	  ta	  ställning.	  Istället	  hävdar	  förbundet	  att	  åldersgränsen	  för	  
betygsättning	  är	  ointressant,	  LF	  vill	  att	  betygsfrågan	  avpolitiseras.	  Det	  viktigaste	  är	  att	  
betygen	  är	  likvärdiga	  och	  att	  lärarna	  får	  den	  kompetensutveckling	  som	  krävs	  för	  att	  
kunna	  tillämpa	  betygsystemet.	  Successivt	  blir	  betyg	  och	  bedömning	  det	  område	  inom	  
vilket	  lärare	  kan	  nå	  den	  eftersträvansvärda	  professionaliseringen.	  I	  jakten	  på	  fram-‐
gångsfaktorer	  och	  i	  talet	  om	  vad	  som	  påverkar	  resultaten	  framträder	  allt	  tydligare	  den	  
metodiska	  och	  systematiske	  läraren	  som	  sätter	  kunskap	  i	  första	  rummet.	  I	  talet	  om	  den	  
professionella	  kunskapsbasen	  har	  det	  också	  skett	  en	  förskjutning	  från	  det	  generella	  till	  
det	  specifika.	  	  
	  
Sammanfattningsvis	  kan	  sägas	  att	  den	  yrkespraktiska	  diskursen	  har	  en	  överordnad	  
ställning	  inom	  LF	  fram	  till	  2000.	  Den	  stärks	  särskilt	  av	  den	  lärarutbildningsreform	  som	  
träder	  i	  kraft	  2001.	  Med	  ett	  nytt	  betygssystem,	  med	  grund	  i	  mål-‐	  och	  resultatstyrningen,	  
växer	  en	  bedömningspraktisk	  diskurs	  fram	  som	  har	  formell	  betygssättning	  och	  elevers	  
rättsäkerhet	  som	  förtecken.	  	  Även	  om	  LF	  aldrig	  riktigt	  tar	  ställning	  för	  eller	  emot	  forma-‐
tiv	  bedömning	  och	  formella	  betyg	  dras	  förbundet	  ändå	  successivt	  in	  i	  denna	  diskurs.	  Det	  
leder	  till	  en	  försvagning	  av	  den	  yrkespraktiska	  diskursen	  som	  försvagas	  ytterligare	  av	  
att	  den	  akademiska	  diskursen	  förstärks	  genom	  lärarutbildningsreformen	  2008.	  Lära-‐
rens	  professionella	  identitet	  konstitueras	  i	  allt	  större	  omfattning	  av	  kompetensen	  att	  
kunna	  bedöma	  utfall	  av	  undervisning.	  Med	  andra	  ord	  har	  den	  bild	  LF	  ger	  av	  lärarpro-‐
fessionens	  kunskapsbas	  markant	  förändrats	  under	  den	  aktuella	  perioden	  1990-‐2010.	  	  
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KAPITEL  8  

Kampen  om  dagordningen      

 
Även	  om	  de	  tidigare	  avsnitten	  speglar	  kampen	  om	  dagordningen	  och	  den	  kritik	  som	  LF	  
riktar	  mot	  politiska	  reformer	  och	  andra	  förändringar	  som	  påverkar	  lärares	  arbete,	  väljer	  
vi	  avslutningsvis	  att	  särskilt	  belysa	  hur	  LF	  liksom	  andra	  aktörer	  för	  en	  kamp	  om	  dag-‐
ordningen	  samt	  hur	  LF	  förhåller	  sig	  kritikens	  innehåll.	  Med	  utgångspunkt	  från	  att	  kam-‐
pen	  om	  dagordningen	  formas	  av	  granskning,	  kritik	  och	  i	  förekommande	  fall	  förslag	  på	  
lösning	  belyses	  detta	  utifrån	  följande	  aspekter	  (1)	  Aktörerna	  som	  sätter	  dagordningen	  
och	  2)	  Kritikens	  innehåll.	  
   

Aktörerna  som  sätter  dagordningen  

Intern  dagordning  och  kritik    
I	  förändringen	  från	  regelstyrning	  till	  målstyrning	  påverkas	  inte	  minst	  rektorernas	  roll	  
som	  ledare.	  Tidigt	  efter	  kommunaliseringen	  höjs	  kritiska	  röster	  i	  Lärarnas	  tidning	  (LT	  
1992/29)	  vad	  gäller	  rektorernas	  roll	  i	  en	  målstyrd	  skola.	  I	  en	  ledare	  hävdas	  vikten	  av	  att	  
rektorerna	  ska	  vara	  pedagogiska	  ledare	  och	  inte	  falla	  för	  kravet	  att	  bli	  administratörer	  
som	  bidrar	  till	  ekonomiska	  nedskärningar.	  Marknadiseringen	  på	  skolans	  område,	  där	  
rektorernas	  hållning	  till	  sitt	  ledarskap	  spelar	  roll,	  anses	  leda	  till	  att	  kraven	  på	  lärares	  
lojalitet	  mot	  politiker	  och	  förvaltning	  också	  ökar.	  Det	  betyder	  i	  sin	  tur	  att	  kritiska	  lärar-‐
röster	  tystas	  i	  rädsla	  för	  arbetsgivarens	  sanktioner.	  Ett	  område	  som	  kan	  vara	  särskilt	  
känsligt	  för	  intern	  kritik	  gäller	  resurstilldelningen	  i	  skolan.	  	  
 

Det	  obehagliga	  är	  att	  det	  marknadstänkande	  som	  på	  senare	  år	  införts	  på	  den	  offentliga	  sektorn,	  med	  t	  
ex	  konkurrens	  mellan	  skolor	  om	  elever	  och	  därmed	  resurser,	  fört	  med	  sig	  något	  av	  den	  privata	  sek-‐
torns	  lojalitetsbegrepp:	  ´Tala	  inte	  om	  vilka	  katastrofala	  effekter	  som	  denna	  nedskärning	  får	  för	  din	  
skola,	  för	  då	  förlorar	  vi	  ännu	  mer	  elever	  och	  ännu	  mer	  resurser!	  Gör	  i	  stället	  reklam	  för	  din	  skola!´	  (LT	  
1994/4)	  

 
Avsaknaden	  av	  lärares	  kritiska	  röster	  i	  skoldebatten	  återkommer	  1995.	  	  
 

Det	  verkar	  finnas	  en	  ofantlig	  tro	  på	  att	  skolutveckling	  är	  administration,	  organisation	  och	  räknande	  av	  
timmar	  /…/	  Var	  är	  den	  stenhårda	  debatt	  som	  vi	  självklart	  borde	  se	  på	  insändar-‐	  och	  debattsidor	  om	  
skolans	  vitala	  uppgifter?	  Var	  syns	  tankar	  och	  idéer	  väckta	  i	  det	  nyvunna	  frirum	  som	  vi	  professionella	  
numera	  råder	  över	  rörande	  den	  egna	  insatsen	  och	  ansvaret?	  (LT	  1995/17)	  

 
Frågan	  ställs	  också	  om	  det	  är	  så	  illa	  att	  lärare	  saknar	  didaktisk	  kompetens	  och	  förmåga	  
att	  på	  ett	  professionellt	  sätt	  bemöta	  de	  förändringar	  som	  man	  menar	  att	  skolan	  utsätts	  
för	  (LT	  1996/9).	  	  
	  
Under	  rubriken	  ”tystnadens	  förvaltning”	  framhåller	  Lennart	  Lundqvist,	  professor	  i	  
statsvetenskap,	  att	  ”ekonomismens	  syn	  på	  det	  offentliga”	  gjort	  att	  det	  i	  praktiken	  är	  en	  
”lojalitet”	  mot	  politiker	  och	  chefer	  som	  avkrävs	  offentliga	  tjänstemän	  (LT	  1998/15).	  
Thomas	  Kroksmark,	  professor	  i	  pedagogik,	  återkommer	  till	  samma	  fråga	  och	  hävdar	  att	  
lärare	  tystas	  i	  debatten	  när	  politikerna	  alltmer	  tar	  över	  ansvaret	  för	  skolan.	  Kroksmark	  
uppmanar	  lärare	  att	  höja	  rösten	  och	  ”återerövra	  samhällets	  respekt	  för	  skolan”	  (LT	  
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1999/21).	  För	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  lärares	  möjlighet	  att	  framföra	  kritik	  mot	  arbets-‐
givaren	  skickade	  Lärarförbundet	  2005	  ut	  en	  enkät	  till	  samtliga	  lokalavdelningar	  (290	  
st).	  Hälften	  av	  de	  87	  lokalavdelningar	  som	  svarade	  bedömde	  att	  lärare	  alltmer	  drar	  sig	  
för	  att	  påtala	  brister	  på	  arbetsplatsen.	  
	  
Då	  Lärarförbundet	  mot	  slutet	  av	  den	  studerade	  perioden	  också	  påstås	  ha	  varit	  för	  kom-‐
munaliseringen	  av	  skolan,	  går	  man	  till	  angrepp	  mot	  denna	  verklighetsbeskrivning	  sam-‐
tidigt	  som	  man	  framhåller	  att	  en	  pragmatisk	  hållning	  är	  en	  framgångsrik	  facklig	  strategi.	  
	  

Lärarförbundet	  kritiserade	  kommunaliseringen.	  Sveriges	  lärare	  ville	  inte	  förändra	  skolans	  huvudmannaskap	  
1990.	  Däremot	  –	  när	  politikernas	  beslut	  var	  ett	  faktum	  –	  använde	  Lärarförbundet	  situationen	  och	  såg	  till	  att	  
medlemmarna	  fick	  ett	  betydande	  lönetillskott.	  Det	  hade	  kanske	  varit	  enklare	  att	  stå	  kvar	  i	  hörnet	  och	  kritisera,	  
men	  det	  är	  inte	  Lärarförbundets	  syn	  på	  hur	  man	  lyckas	  fackligt	  (LT	  2010/19).	  
	  

Skolverkets  dagordning  och  kritik  av  skolan  
Skolverket	  etableras	  1992.	  En	  viss	  oro	  infinner	  sig	  nu	  vad	  gäller	  den	  nya	  myndighetens	  
förhållningssätt	  till	  skolan.	  I	  en	  ledarartikel	  från	  1993	  poängteras	  vikten	  av	  att	  lärare	  
och	  Skolverket	  bör	  ha	  samma	  mål	  vilket	  anses	  vara	  att	  bibehålla	  en	  jämn	  och	  hög	  kvali-‐
tet	  på	  skolan	  och	  undervisningen	  och	  att	  ”slå	  larm	  om	  kvaliteten	  sjunker”.	  Skolverket	  
bör	  enligt	  LF	  vidare	  inte	  bara	  vara	  statens	  organ	  gentemot	  skolan,	  utan	  även	  ”företräda	  
skolan	  gentemot	  regering	  och	  riksdag”.	  Skolverkets	  uppgift	  bör	  enligt	  Lärarförbundet	  
också	  vara	  att	  klargöra	  vilka	  konsekvenser	  olika	  beslut	  fått	  eller	  får	  och	  även	  hävda	  sko-‐
lans	  resurser.	  Om	  Skolverket	  förmår	  ikläda	  sig	  den	  roll	  som	  här	  beskrivs	  ”kommer	  man	  
att	  i	  än	  högre	  grad	  kunna	  räkna	  med	  stöd	  från	  lärarna	  och	  Lärarförbundet”	  (LT	  
1993/29).	  
 
Skolverkets	  roll	  som	  granskare	  av	  skolans	  måluppfyllelse	  resulterar	  i	  en	  attitydunder-‐
sökning	  1995.	  Attitydundersökningen	  vänder	  sig	  till	  barn,	  elever,	  föräldrar	  och	  lärare.	  
Undersökningen	  visar	  att	  förtroendet	  för	  skolan	  är	  begränsat.	  Endast	  50%	  -‐	  20%	  av	  de	  
tillfrågade	  anser	  att	  skolan	  ger	  goda	  kunskaper	  och	  färdigheter,	  uppmuntrar	  nyfikenhet	  
och	  initiativförmåga	  samt	  lär	  elever	  ta	  ställning	  till	  etiska	  och	  moraliska	  frågor.	  Under-‐
sökningen	  visar	  också	  att	  lärare	  är	  missnöjda	  med	  sitt	  inflytande	  och	  den	  bristande	  upp-‐
skattning	  de	  får	  från	  skolledningen	  (LT	  1995/4).	  Gerhard	  och	  Gerd	  Arfwedson,	  båda	  
knutna	  till	  Didaktikcentrum	  vid	  Lärarhögskolan	  i	  Stockholm,	  tar	  lärarna	  i	  försvar	  och	  
menar	  att	  	  	  
	  

De	  pedagogiska	  forskarna	  har	  inte	  ställt	  upp	  på	  skolans	  och	  lärarnas	  sida.	  De	  begriper	  inte	  den	  verklighet	  som	  
lärare	  arbetar	  i	  (PM	  1996/2).	  

 
I	  en	  annan	  Skolverksrapport	  från	  1999	  är	  fokus	  riktat	  mot	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  
stöd.	  Rapporten	  visar	  på	  stora	  brister	  i	  undervisningen.	  Ansvaret	  för	  dessa	  brister	  till-‐
skrivs	  lärare	  och	  skolledning.	  Vidare	  framgår	  det	  av	  Skolverksrapporten	  att	  det	  finns	  en	  
”konsensussyn”	  bland	  lärare	  och	  skolledare	  att	  målstyrning,	  kvalitetsutveckling	  och	  le-‐
darskap	  inte	  har	  med	  den	  egna	  verksamheten	  att	  göra.	  LF	  möter	  kritiken	  med	  att	  skolle-‐
dare	  riskerar	  att	  bli	  allt	  mer	  av	  administratörer	  medan	  ”pedagogiken	  riskerar	  att	  hamna	  
i	  skymundan”	  (LT	  1999/2).	  I	  ytterligare	  en	  artikel	  som	  ägnas	  rapporten	  pekar	  man	  på	  
att	  skolor	  i	  allmänhet	  ser	  ”elever	  som	  bärare	  av	  problemet”	  och	  att	  arbetssätten	  i	  sig	  kan	  
skapa	  problem.	  ”Exempelvis	  när	  elever	  från	  tidig	  ålder	  får	  ägna	  sig	  mycket	  åt	  eget	  arbete	  
och	  får	  dålig	  handledning	  från	  lärarna,	  eller	  när	  de	  gemensamma	  samtalen,	  diskussionen	  
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och	  reflektionen	  får	  alltför	  lite	  tid”	  (LT	  1999/2). Trots	  kritiken	  ställer	  LF	  sig	  bakom	  
Skolverkets	  inspektionsrapport	  och	  hävdar	  att:	  
	  

Det	  pågår	  ett	  intensivt	  utvecklingsarbete	  i	  Sveriges	  skolor	  i	  dag.	  I	  det	  arbetet	  och	  i	  den	  diskussionen	  är	  skolin-‐
spektörernas	  rapport	  ett	  värdefullt	  bidrag	  (LT	  1999/2).	  	  

	  
Kvalitetsredovisningar	  är	  ett	  annat	  område	  som	  kritiseras	  eftersom	  det	  visat	  sig	  att	  
endast	  var	  femte	  kommun	  genomfört	  kvalitetsredovisning	  enligt	  anvisningar.	  För	  att	  
stödja	  arbetet	  med	  förordningen	  från	  1997	  ger	  Skolverket	  ut	  allmänna	  råd	  om	  hur	  redo-‐
visningarna	  ska	  genomföras	  (LT	  1999/20).	  Inom	  ramen	  för	  kvalitetsredovisningar	  ingår	  
att	  följa	  upp	  såväl	  ämneskunnande	  som	  social	  utveckling.	  Med	  anledning	  av	  den	  senare	  
aspekten	  riktar	  Skolverkets	  generaldirektör	  Mats	  Ekholm	  2000	  kritik	  mot	  skolans	  an-‐
svar	  att	  fullgöra	  sitt	  sociala	  uppdrag.	  Han	  hävdar	  att	  	  	  
 

Varje	  skola	  måste	  i	  högre	  grad	  än	  i	  dag	  ha	  en	  systematisk	  plan	  för	  konflikthantering	  och	  social	  utveckling.	  För	  
dessa	  uppgifter	  krävs	  ökad	  kompetens,	  både	  i	  socialpedagogik	  och	  socialpsykologi.	  Det	  här	  är	  en	  utmaning	  för	  
var	  och	  en	  som	  arbetar	  i	  skolan.	  Lärarna	  måste	  ta	  ansvar	  för	  den	  egna	  kompetensutvecklingen	  och	  utnyttja	  
skolans	  och	  lärarlagets	  resurser	  bättre	  (PM	  2000/1).	  

 
När	  Skolverket	  2001	  redovisar	  ytterligare	  en	  rapport	  om	  attityder	  till	  skolan	  framhåller	  
man	  bl.	  a.	  lärares	  misstroende	  mot	  lokala	  politiker	  och	  att	  stressen	  ökat	  i	  skolan.	  Däre-‐
mot	  är	  föräldrar	  nu	  mera	  nöjda	  med	  skolan	  och	  då	  främst	  vad	  gäller	  den	  information	  
som	  de	  får	  om	  hur	  deras	  barn	  klarar	  sig	  kunskapsmässigt	  och	  socialt.	  Vidare	  framgår	  av	  
rapporten	  att	  föräldrar	  vill	  ha	  betyg	  tidigare.	  Som	  svar	  på	  föräldrarnas	  krav	  betonar	  LF	  
att	  betyg	  och	  utvecklingssamtal	  är	  två	  olika	  saker	  som	  inte	  ska	  blandas	  samman	  (LT	  
2001/9).	  Vad	  gäller	  utvecklingssamtal	  kritiseras	  lärarna	  för	  att	  ge	  allt	  för	  mycket	  av	  
ovidkommande	  information	  till	  föräldrar	  och	  elever.	  Informationen	  måste	  vara	  bättre	  
uppdaterad	  och	  ges	  ”mer	  professionellt”.	  Den	  ska	  vara	  anpassad	  till	  målgruppen	  och	  
handla	  om	  att	  i	  förväg	  berätta	  om	  vilket	  stöd	  som	  finns	  att	  tillgå	  (LT	  2002/17).	  Det	  är	  
emellertid	  inte	  bara	  lärarna	  som	  får	  kritik	  från	  Skolverket	  vad	  gäller	  kvalitetsredovis-‐
ningar.	  Trots	  att	  fyra	  år	  har	  gått	  sedan	  kravet	  på	  kvalitetsredovisningar	  inrättades	  sak-‐
nas	  redovisningar	  från	  drygt	  en	  fjärdedel	  av	  skolorna	  (LT	  2002/20).	  
 
I	  en	  granskning	  som	  RiR	  gör	  2004	  framkommer	  det	  att	  det	  råder	  otydlighet	  i	  lagtexter	  
och	  förordning	  när	  det	  gäller	  ansvarsfrågan	  i	  skolan.	  Det	  saknas	  bl.	  a.	  krav	  på	  doku-‐
mentation	  av	  lokala	  betygskriterier.	  De	  allmänna	  råd	  och	  rekommendationer	  som	  Skol-‐
verket	  gett	  ut	  har	  inte	  varit	  tillräckliga	  för	  vägledning	  och	  stöd	  till	  lärare.	  Därmed	  har	  
den	  kompetensutveckling	  som	  lärare	  efterfrågat	  inte	  kunnat	  komma	  till	  stånd.	  Utbild-‐
ningsminister	  Tomas	  Östros	  instämmer	  i	  kritiken	  men	  menar	  att	  Skolverkets	  inriktning	  
mot	  hårdare	  inspektioner	  ska	  rätta	  till	  problemen.	  Även	  enhetschef	  Jan	  Sydhoff	  på	  Skol-‐
verket	  instämmer	  i	  RiR:	  s	  kritik.	  	  
 

När	  reformen	  genomfördes	  markerades	  det	  att	  kommunen	  är	  huvudman	  och	  att	  staten	  inte	  ska	  lägga	  sig	  i.	  Nu	  i	  
backspegeln	  kan	  vi	  se	  att	  staten	  borde	  gjort	  mer	  för	  att	  den	  poängen	  skulle	  gå	  fram.	  Vi	  hade	  förväntat	  oss	  att	  
lärarna	  skulle	  få	  större	  utrymme	  för	  det	  kollegiala	  samtalet	  (LT	  2004/11-‐12).	  

 
I	  Skolverkets	  nationella	  utvärdering	  (NU	  03)	  påvisas	  att	  lärare	  själva	  har	  ”problem	  med	  
att	  tolka	  betygskriterier	  och	  kunskapsmål”	  (LT	  2004/19).	  Skolverket	  hävdar	  att	  det	  på-‐
gående	  framtagandet	  av	  material	  också	  ska	  hjälpa	  lärarna	  i	  betygsättningen.	  Av	  Skolver-‐
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kets	  undersökning	  framgår	  att	  elever	  och	  personal	  kan	  mycket	  om	  värdegrunden	  ”men	  
många	  skolor	  tycks	  vara	  dåliga	  på	  att	  leva	  efter	  den.	  Det	  är	  till	  exempel	  bara	  var	  fjärde	  
elev	  som	  uppger	  att	  någon	  vuxen	  ingriper	  om	  en	  elev	  blir	  mobbad.”	  (LT	  2004/19).	  Då	  
Lärarnas	  tidning	  refererar	  till	  Skolverkets	  lägesrapport	  påvisas	  en	  rad	  brister	  i	  den	  lo-‐
kala	  styrningen	  och	  uppföljningen.	  
 

Varken	  kommuner	  eller	  rektorer	  följer	  systematiskt	  upp	  betygen.	  Ett	  generellt	  intryck	  är	  att	  skolledningen	  säl-‐
lan	  tar	  initiativ	  i	  frågan,	  att	  det	  är	  ovanligt	  med	  dokumenterade	  analyser	  av	  betygsättningen	  och	  att	  resultaten	  
sällan	  diskuteras	  med	  lärarna.	  Slutsatsen	  är	  att	  huvudmännens	  och	  rektorernas	  ansvar	  för	  en	  likvärdig	  betyg-‐
sättning	  bör	  bli	  tydligare	  i	  den	  nya	  skollagen.	  Huvudmän	  och	  rektorer	  måste	  ta	  ett	  större	  ansvar	  för	  kvalitets-‐
arbetet	  runt	  bedömning	  och	  betygsättning.	  Likaså	  ska	  de	  genom	  sitt	  ansvar	  för	  lärarnas	  kompetensutveckling	  
se	  till	  att	  den	  bristande	  kunskapen	  om	  läro-‐	  och	  kursplaner	  blir	  bättre	  (LT	  2004/20).	  	  

 
Skolverket	  riktar	  stark	  kritik	  mot	  skolledarnas	  bristande	  ansvar.	  Det	  föranleder	  Skol-‐
verket	  att	  också	  peka	  på	  att	  den	  statliga	  rektorsutbildningen	  inte	  tillräckligt	  tar	  upp	  rek-‐
tors	  ansvar	  för	  bedömning	  och	  betygsättning.	  Dessutom	  visar	  det	  sig	  att	  hösten	  2003	  
hade	  hälften	  av	  landets	  rektorer	  inte	  gått	  den	  statliga	  utbildningen	  och	  att	  27	  procent	  av	  
landets	  skolledare	  varken	  deltagit	  i	  statlig	  eller	  kommunal	  skolledarutbildning	  (LT	  
2004/20).	  När	  Skolverkets	  inspektion	  granskar	  skolans	  hantering	  av	  åtgärdsprogram	  
2005	  framkommer	  också	  stora	  brister.	  	  
 

Alla	  elever	  i	  behov	  av	  stöd	  har	  inte	  åtgärdsprogram,	  lärare	  och	  rektorer	  är	  ofta	  osäkra	  på	  när,	  hur	  och	  av	  vem	  
de	  ska	  skrivas.	  Många	  åtgärdsprogram	  beskriver	  vad	  eleven	  och	  hemmet	  ska	  göra,	  men	  inte	  hur	  skolan	  ska	  ar-‐
beta.	  Ofta	  saknas	  en	  analys	  av	  elevens	  skolsituation	  och	  det	  är	  ovanligt	  att	  åtgärdsprogrammen	  används	  för	  
utvärdering	  av	  skolans	  insatser	  (LT	  2005/18).	  	  

 
En	  orsak	  till	  de	  stora	  bristerna	  kan	  enligt	  Birgit	  Skjönberg,	  undervisningsråd	  på	  Skol-‐
verket,	  vara	  att	  lärare	  och	  skolledning	  uppfattar	  åtgärdsprogrammen	  som	  en	  ökad	  byrå-‐
kratisering,	  en	  annan	  kan	  vara	  att	  det	  helt	  enkelt	  brister	  i	  kompetens	  hos	  lärarna.	  Lärar-‐
förbundet	  pekar	  mot	  bakgrund	  av	  de	  olika	  Skolverksrapporterna	  och	  den	  nationella	  ut-‐
värderingen	  å	  sin	  sida	  på	  att	  kompetensutvecklingen	  bland	  lärare	  är	  eftersatt	  och	  
	  

Vidare	  vill	  Lärarförbundet	  peka	  på	  att	  skolan	  har	  fått	  kraftigt	  höjda	  krav	  men	  satts	  på	  undantag	  när	  det	  gäller	  
resurser.	  Detta	  är	  en	  ekvation	  som	  svårligen	  kan	  fås	  att	  gå	  ihop	  (LT	  2004/19).	  

	  
Såväl	  Skolinspektionen(2009)	  som	  Skolverket	  (2010)	  riktar	  kritik	  mot	  hur	  skolor	  upp-‐
fyller	  kraven	  på	  de	  skriftliga	  omdömena	  som	  införs	  2008.	  Två	  tredjedelar	  av	  strax	  över	  
500	  skolor	  får	  kritik	  av	  Skolinspektionen	  för	  att	  de	  inte	  alls	  upprättar	  eller	  bara	  upprät-‐
tar	  omdömen	  i	  vissa	  ämnen	  samt	  för	  att	  omdömena	  inte	  håller	  sig	  till	  elevers	  kunskaps-‐
utveckling	  utan	  glider	  i	  väg	  och	  handlar	  om	  elevers	  personliga	  egenskaper.	  Lärare	  som	  
är	  verksamma	  mot	  de	  lägre	  årskurserna	  är	  enligt	  Skolverkets	  rapport	  särskilt	  osäkra	  på	  
hur	  elevernas	  kunskaper	  ska	  bedömas.	  Lärarförbundets	  ordförande,	  Eva-‐Lis	  Sirén,	  me-‐
nar	  att	  det	  behövs	  tydligare	  nationella	  riktlinjer	  för	  de	  skriftliga	  omdömena.	  Sirén	  fram-‐
håller	  också	  att	  reformen	  genomdrivits	  för	  fort	  och	  att	  
	  

Det	  är	  helt	  fel	  att	  lägga	  skulden	  på	  lärarna	  för	  bristfälliga	  omdömen,	  när	  de	  inte	  fått	  den	  tid	  de	  behöver	  för	  im-‐
plementering	  (LT	  2010/5).	  	  

	  
När	  skolan	  ska	  reformeras	  i	  en	  rad	  avseenden	  framhålls	  från	  politiskt	  håll	  också	  bety-‐
delsen	  av	  att	  inte	  göra	  om	  samma	  misstag	  som	  skedde	  på	  1990-‐talet.	  Skolverket	  ges	  där-‐



 106 

för	  en	  mer	  aktiv	  roll	  för	  implementeringen.	  Skolinspektionen	  (2010)	  menar	  också	  att	  
det	  finns	  ett	  allvarligt	  likvärdighetsproblem	  som	  bl.	  a.	  beror	  på	  lärares	  bristande	  kun-‐
skaper	  om	  de	  dokument	  som	  styr	  skolverksamheten.	  71	  
 

Massmedias  dagordning  och  kritik  av  skolan    
Medias	  sätt	  att	  föra	  debatten	  om	  friskolor,	  och	  då	  särskilt	  DN	  och	  SvD,	  uppfattas	  av	  pro-‐
fessor	  Tomas	  Englund	  som	  ensidig.	  Friskolornas	  ståndpunkter	  får	  i	  dessa	  media	  enligt	  
Englund	  stå	  oemotsagda	  (LT	  1996/17).	  Kritiken	  återkommer	  1999	  när	  LF	  menar	  att	  DN	  
står	  för	  en	  neokonservativ	  och	  reaktionär	  skolkritik.	  
 

De	  nykonservativa	  krafterna,	  som	  vill	  vrida	  skolutvecklingen	  tillbaka	  till	  den	  gamla	  pluggskolan,	  brer	  ut	  sig	  i	  
skoldebatten.	  De	  söker	  lösningarna	  i	  ett	  föråldrat	  skolsystem	  och	  ser	  inte	  framåt	  på	  det	  samhälle	  vi	  står	  inför	  
på	  2000-‐talet	  (PM	  1999/2).	  

 

Kritiken	  mot	  DN	  fortsätter	  när	  Mats	  Ekholm,	  vid	  tillfället	  ny	  generaldirektör	  för	  Skolver-‐
ket	  och	  professor	  i	  pedagogik,	  hävdar	  att	  tidningen	  för	  en	  konservativ	  skolpolitisk	  linje	  
som	  bidrar	  till	  att	  hämma	  den	  utbildningspolitiska	  debatten.	  
 

Det	  urval	  som	  görs	  på	  Dagens	  Nyheters	  ledar-‐	  och	  debattsidor	  har	  kommit	  att	  bli	  ett	  uttryck	  för	  en	  så	  snäv	  
vinkling	  av	  en	  konservativ	  politisk	  linje	  att	  den	  utbildningspolitiska	  debatten	  håller	  på	  att	  självpunkteras.	  Det	  
är	  synd,	  för	  det	  behövs	  utbildningspolitisk	  debatt	  om	  vi	  ska	  kunna	  föra	  utbildningsväsendet	  framåt	  genom	  
ändrade	  ekonomiska	  satsningar	  och	  genom	  att	  satsa	  på	  andra	  strukturer	  än	  de	  vi	  har	  i	  dag	  för	  skolans	  verk-‐
samhet	  (PM	  1999/3).	  

 
Vidare	  menar	  LF	  att	  det	  endast	  är	  vissa	  konservativa	  personer	  från	  kultureliten	  eller	  
politiken	  som	  ges	  möjlighet	  att	  publicera	  debattartiklar	  i	  DN,	  samtliga	  med	  budskapet	  
att	  det	  var	  bättre	  förr	  när	  lärarna	  hade	  goda	  ämneskunskaper	  och	  kunde	  hålla	  ordning	  i	  
skolan.	  LFs	  hänvisningar	  till	  en	  föränderlig	  och	  alltmer	  komplicerad	  värld	  utgör	  implicit	  
en	  kritik	  mot	  ett	  förenklat	  lärande	  som	  inte	  hör	  hemma	  i	  ett	  modernt	  kunskapssamhälle.	  
Kritiken	  mot	  vad	  som	  anförs	  som	  neokonservatism	  är	  också	  en	  kritik	  mot	  skolans	  funkt-‐
ion	  att	  sortera.	  LF	  menar	  att	  DN	  och	  de	  konservativa	  debattörerna	  	  
	  

Blundar	  för	  det	  faktum	  att	  omkring	  nittio	  procent	  av	  en	  årskull	  går	  till	  gymnasiet	  mot	  knappa	  tio	  procent	  på	  
läroverkstiden,	  att	  målsättningen	  för	  skolan	  är	  så	  mycket	  bredare	  nu,	  att	  aktuell	  information	  är	  så	  mycket	  mer	  
lättillgänglig	  och	  att	  det	  omgivande	  samhället	  är	  så	  mycket	  mer	  komplicerat	  (LT	  2000/10).	  

	   	  

LF	  framhåller	  också	  att	  debattörerna	  inget	  vet	  om	  det	  område	  de	  så	  gärna	  uttalar	  sig	  om.	  
Kritiken	  riktas	  mot	  vem	  som	  släpps	  fram	  och	  något	  mindre	  tydligt	  gäller	  kritiken	  att	  de	  
som	  vet	  något	  om	  utbildningssektorn	  inte	  hörs	  i	  debatten.	  	  
	  

De	  som	  debatterar	  arbetar	  inte	  själva	  inom	  utbildningssektorn	  utan	  beskrivs	  som	  ”okunniga	  amatörer”.	  Före-‐
trädare	  för	  professionen,	  forskare,	  lärare	  och	  skolledare	  håller	  tyst	  eller	  så	  släpps	  de	  inte	  in	  på	  debattsidorna	  
(LT	  2000/20).	  

                                                 
71	  Skolan	  står	  mot	  slutet	  av	  2000-‐talets	  första	  decennium	  inför	  en	  rad	  nya	  politiska	  reformer.	  Det	  handlar	  bl.a.	  om	  en	  
ny	  skollag,	  en	  ny	  betygsskala,	  nya	  läro-‐	  och	  kursplaner,	  en	  ny	  gymnasieskola	  och	  en	  översyn	  av	  förskolans	  läroplan.	  
Mot	  bakgrund	  av	  reformintensiteten	  ges	  Skolverket	  i	  uppdrag	  att	  utbilda	  lärare,	  rektorer,	  skolchefer	  och	  politiker.	  
Fram	  till	  2012	  beräknas	  Skolverkets	  insatser	  kosta	  225	  miljoner.	  Jfr	  LT	  2010/2.	  Som	  remissinstans	  utgör	  också	  Skol-‐
inspektionen	  en	  aktör	  i	  arbetet	  med	  att	  ta	  fram	  nya	  s.k.	  styrdokument,	  t.ex.	  är	  inspektionens	  ansats	  att	  tolkningsut-‐
rymmet	  i	  kursplanerna	  måste	  minska	  för	  att	  inte	  öka	  lärarnas	  arbetsbörda.	  Jfr	  LT	  2010/3;	  2010/8.	  	  
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Långt	  senare	  återkommer	  kritiken	  mot	  Dagens	  nyheter	  i	  Pedagogiska	  magasinet.	  Kriti-‐
ken	  riktas	  åter	  mot	  DNs	  slutna	  hållning	  vad	  gäller	  tillgängligheten	  till	  dess	  debattsidor.	  
Det	  är	  endast	  de	  som	  står	  DNs	  politiska	  linje	  nära	  som	  får	  sin	  röst	  hörd.	  Därmed	  blir	  DN-‐
debatt	  en	  ”utbildningspolitisk	  plattform”	  istället	  för	  ett	  öppet	  debattforum.	  Matilda	  
Wiklund,	  lektor	  i	  pedagogik,	  skriver	  att	  
 

Dagens	  Nyheter	  skapar	  framgångsrikt	  en	  bild	  av	  en	  skola	  med	  grava	  problem	  som	  placeras	  i	  ett	  samhälle	  på	  
glid.	  En	  konservativ	  längtan	  efter	  ett	  mer	  ordnat	  då	  och	  mer	  nyliberala	  lösningar	  som	  lever	  upp	  till	  kraven	  i	  
samtidens	  ekonomiska	  situation	  blandas	  till	  en	  diskurs	  som	  placerar	  utbildningen	  i	  ett	  specifikt	  rum	  som	  gör	  
vissa	  saker	  möjliga	  och	  andra	  omöjliga	  (PM	  2007/2).	  

 
Chefredaktör	  Sten	  Svensson	  på	  Lärarnas	  tidning	  menar	  att	  för	  en	  mer	  nyanserad	  medie-‐
bild	  ska	  komma	  fram	  ”krävs	  det	  att	  verksamma	  lärare	  och	  skolforskare	  träder	  fram	  och	  
ger	  sin	  syn	  på	  skolan.”	  (LT	  2001/21).	  Mediedebatten	  om	  skolan	  som	  flum-‐	  eller	  plugg-‐
skola	  intensifieras	  under	  valrörelsen	  2002	  (LT	  2002/8).	  	  På	  ledarsidan	  i	  Lärarnas	  tid-‐
ning	  låter	  man	  också	  lärare	  komma	  till	  tals.	  Dessa	  röster	  hävdar	  bl.	  a.	  att	  debatten	  är	  
förenklad,	  trivialiserad	  och	  att	  svensk	  skola	  inte	  alls	  befinner	  sig	  i	  kris.	  	  
	  

En	  del	  politiker	  målar	  upp	  en	  svart	  bild	  av	  dagens	  skola	  och	  att	  det	  var	  bättre	  förr.	  En	  bild	  som	  väljare	  utan	  
egen,	  färsk	  erfarenhet	  i	  många	  fall	  tror	  på	  /…/	  Sveriges	  lärare	  och	  skolledare	  delar	  inte	  bedömningen	  av	  da-‐
gens	  skola	  som	  en	  skola	  i	  kris	  (LT	  2002/15).	  	  

 
När	  media	  driver	  det	  man	  på	  ledarsidan	  i	  Lärarnas	  tidning	  benämner	  som	  populistiska	  
budskap	  om	  framgångsfaktorer	  för	  skolutveckling	  blir	  det	  egna	  svaret	  och	  lösningen	  att	  
lärare	  måste	  ges	  större	  ansvar,	  handlingsfrihet	  och	  förtroende.	  
	  

Nyckeln	  till	  skolutveckling	  är	  alltså	  att	  ge	  de	  professionella	  ansvar	  och	  mandat.	  Det	  är	  också	  kärnan	  i	  den	  
kraftsamling	  för	  läraryrket	  som	  Lärarförbundet	  nu	  genomför.	  Fler	  i	  skoldebatten	  borde	  nås	  av	  samma	  insikt.	  
Decentraliseringen	  måste	  fullföljas	  och	  det	  gäller	  att	  lita	  mera	  på	  lärarna	  (LT	  2002/18).	  

 
Nidbilden	  av	  en	  skola	  i	  upplösning	  tillbakavisas	  också	  med	  hjälp	  av	  Skolverkets	  inspekt-‐
ionsrapport.	  När	  21	  av	  landets	  220	  kommuner	  inspekterats	  2004	  går	  det	  inte	  att	  finna	  
belägg	  för	  en	  skola	  i	  kris.	  Björklund	  och	  Leijonborg	  fortsätter	  emellertid	  sin	  kritik	  mot	  
den	  svenska	  skolan	  på	  DN–debatt.	  De	  hävdar	  att	  ”skoletablissemanget”	  räds	  såväl	  tyd-‐
liga	  kunskapskrav	  som	  arbetsro	  och	  studiedisciplin.	  Svaret	  på	  debattinlägget,	  som	  ges	  av	  
chefredaktör	  Sten	  Svensson	  på	  Lärarnas	  tidning,	  är	  
 

Etablissemanget	  är	  för	  tydliga	  kunskapskrav	  och	  arbetsro	  och	  de	  verkar	  intensivt	  för	  att	  stärka	  lärarna	  och	  
skolledarna	  i	  rollen	  som	  professionella	  yrkesutövare,	  däri	  inräknat	  rollen	  som	  kunskapsauktoriteter.	  Att	  dess-‐
utom	  påstå	  att	  det	  finns	  en	  rädsla	  för	  att	  erkänna	  att	  elever	  är	  olika	  är	  näst	  intill	  oförskämt.	  Om	  en	  debatt	  ska	  
bli	  givande	  gäller	  det	  att	  föra	  den	  så	  sakligt	  som	  möjligt	  och	  inte	  tillvita	  sina	  motståndare	  åsikter	  som	  de	  inte	  
har	  (LT	  2004/21).	  

När	  resultaten	  från	  PISA	  och	  TIMSS	  visar	  på	  sjunkande	  resultat	  2003	  blir	  svaret	  från	  LF	  
att	  mana	  till	  eftertanke	  istället	  för	  att	  som	  politikerna	  leverera	  färdiga	  förslag	  på	  hur	  
Sverige	  ska	  återta	  toppositioner.	  	  
 

Analysera	  i	  stället	  resultaten	  i	  de	  internationella	  undersökningarna	  i	  lugn	  och	  ro	  och	  jämför	  resultaten	  med	  
målen	  i	  läroplanen.	  Se	  också	  hela	  bilden.	  Det	  är	  trots	  allt	  också	  många	  positiva	  resultat	  som	  framkommit	  i	  alla	  



 108 

de	  olika	  undersökningar	  som	  presenterats	  de	  senaste	  veckorna	  även	  om	  fokus	  i	  medierna	  har	  legat	  på	  försäm-‐
ringarna.	  Ta	  tid	  till	  eftertanke	  och	  lyssna	  på	  professionen.	  Lärare,	  skolledare	  och	  skolforskare	  har	  många	  goda	  
råd	  att	  komma	  med	  hur	  skolan	  kan	  förbättras	  (LT	  2004/22).	  

 
Då	  den	  norske	  didaktikprofessorn	  Svein	  Sjöberg	  intervjuas	  i	  LT	  menar	  han	  att	  de	  aktu-‐
ella	  uppgifterna	  och	  resultaten	  från	  PISA	  och	  TIMSS	  lätt	  kan	  komma	  att	  analyseras	  på	  
felaktigt	  sätt.	  Då	  PISA	  2000	  inte	  kunde	  visa	  att	  det	  finns	  något	  statistiskt	  samband	  mel-‐
lan	  resultat	  och	  klasstorlek,	  och	  inte	  heller	  mellan	  resultat	  och	  moderna	  pedagogiska	  
metoder,	  kan	  det	  lätt	  användas	  i	  syfte	  att	  styra	  i	  en	  viss	  riktning.	  	  
 

Sådana	  uppgifter	  används	  som	  argument	  för	  att	  öka	  klasstorlekarna	  eller	  återgå	  till	  traditionell	  undervisning.	  
Och	  så	  framstår	  det	  som	  att	  man	  har	  en	  vetenskaplig	  legitimitet	  för	  det,	  trots	  att	  den	  egentligen	  inte	  finns	  (LT	  
2004/22).	  

	  
Att	  internationella	  jämförelser	  av	  det	  här	  slaget	  kan	  leda	  till	  en	  internationellt	  gemen-‐
sam	  läroplan	  och	  därmed	  till	  en	  likriktning	  av	  skolans	  innehåll	  i	  olika	  länder	  skulle	  en-‐
ligt	  Sjöberg	  också	  strida	  ”mot	  de	  flesta	  pedagogers	  strävan	  att	  knyta	  undervisningen	  till	  
elevernas	  vardag”	  (LT	  2004/22).	  Mot	  en	  förstärkt	  systemmässighet	  kontrasteras	  där-‐
med	  att	  pedagogisk	  praktik	  hanterar	  och	  tar	  sin	  utgångspunkt	  i	  individer	  och	  individers	  
olika	  erfarenheter.	  
	  
En	  annan	  återkommande	  kritik	  i	  media	  gäller	  lärarutbildningens	  bristande	  kvalitet.	  När	  
Högskoleverket	  2004/2005	  genomför	  en	  granskning	  av	  den	  lärarutbildning	  som	  sjösat-‐
tes	  2001	  riktas	  stark	  kritik	  mot	  flera	  av	  landets	  lärarutbildningar.	  I	  några	  fall	  riskerar	  
lärosäten	  att	  förlora	  sina	  examensrättigheter	  om	  inte	  särskilda	  åtgärder	  vidtas.	  Kritiken	  
mot	  landets	  lärarutbildningar	  föranleder	  en	  intensiv	  debatt	  som	  LF	  följde	  upp	  i	  ett	  fler-‐
tal	  artiklar	  under	  2005	  –	  2006.  
	  

Den	  nya	  lärarutbildningen	  infördes	  under	  bred	  uppslutning	  i	  riksdagen	  med	  stöd	  av	  lärarorganisationerna.	  De	  
brister	  som	  i	  dag	  diskuteras	  handlar	  inte	  om	  strukturen,	  som	  är	  riktig,	  utan	  om	  innehållet.	  Det	  är	  olyckligt	  att,	  
lärarutbildningen	  utmålas	  som	  en	  utbildning	  i	  förfall	  när	  det	  snarare	  är	  så	  att	  en	  professionsutbildning	  håller	  
på	  att	  etableras	  (LT	  2005/7).	  

 
Efter	  Högskoleverkets	  utvärdering	  riktar	  Ingrid	  Carlgren,	  rektor	  vid	  Lärarhögskolan	  i	  
Stockholm,	  i	  debattartiklar	  i	  LT	  skarp	  kritik	  mot	  både	  media	  och	  Högskoleverket	  (LT	  
2006/1;	  2006/22).	  Under	  rubriken	  ”Ensidig	  mediebild	  försvårar	  skoldebatten”	  beklagar	  
Carlgren	  hur	  media	  hanterat	  HSVs	  utvärdering	  av	  lärarutbildningen.	  	  
 

Vi	  vet	  alla	  att	  lärarutbildningarna	  har	  problem	  /…/	  det	  var	  en	  del	  av	  bakgrunden	  till	  den	  senaste	  lärarutbild-‐
ningsreformen.	  När	  det	  gäller	  lärarutbildningarna	  är	  gruppen	  kritisk	  på	  många	  punkter.	  Dock	  uppfattar	  grup-‐
pen	  att	  reformen	  i	  flera	  avseenden	  innebär	  framsteg	  /…/att	  med	  mera	  tid	  och	  de	  rätta	  förutsättningarna	  kan	  
den	  bli	  en	  succé.	  Tyvärr	  var	  det	  bara	  vi	  från	  lärarutbildningarna	  som	  fick	  höra	  denna	  beskrivning	  av	  situation-‐
en	  (LT	  2006/1).	  

 
HSVs	  utvärdering,	  och	  massmedias	  kritik,	  föranleder	  de	  sex	  professorerna	  i	  Lärarför-‐
bundets	  vetenskapliga	  råd	  att	  skriva	  ett	  öppet	  brev	  till	  Universitetskansler	  Sigbrit	  
Franke	  där	  de	  menar	  att	  hon	  gett	  en	  felaktig	  bild	  av	  lärarutbildningen.	  I	  en	  ledarartikel	  i	  
LT	  uttrycks	  också	  uppfattningen	  att	  
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Det	  är	  allvarligt	  att	  Sigbrit	  Franke,	  som	  universitetskansler	  och	  professor	  i	  pedagogik,	  använder	  sin	  och	  Hög-‐
skoleverkets	  auktoritet	  för	  att	  sprida	  denna	  vrångbild	  om	  lärarutbildningen.	  Det	  försvårar	  såväl	  rekrytering	  av	  
studenter	  som	  en	  positiv	  utveckling	  av	  lärarutbildningen.	  Om	  man	  skulle	  betygsätta	  Högskoleverkets	  och	  Sig-‐
britt	  Frankes	  debattartikel	  måste	  betyget	  bli	  underkänt	  (LT	  2006/22).	  

 
Enligt	  Mikael	  Alexandersson,	  det	  vetenskapliga	  rådets	  ordförande,	  har	  Högskoleverkets	  
agerande	  skadat	  dess	  egen	  trovärdighet.	  Alexandersson	  talar	  om	  att	  ”det	  viktiga	  samar-‐
betet	  mellan	  lärosätena	  och	  Högskoleverket”	  (LT	  2006/22)	  försvårats	  och	  att	  det	  skap-‐
ats	  onödiga	  konflikter.	  Även	  Ingrid	  Carlgren	  pekar	  på	  hur	  den	  ensidigt	  negativa	  kritiken	  
av	  lärarutbildningen	  bidrar	  till	  att	  undergräva	  förtroendet	  för	  Högskoleverket. 
 

Det	  har	  blivit	  något	  av	  ett	  flockbeteende	  att	  skälla	  på	  lärarutbildningen.	  Att	  lärarutbildningen	  behöver	  förbätt-‐
ras	  när	  det	  gäller	  krav	  på	  studenterna,	  tydlighet,	  forskningsanknytning	  med	  mera	  är	  inget	  nytt.	  Det	  arbetet	  på-‐
går	  för	  fullt.	  Det	  som	  bekymrar	  är	  att	  utspelen	  mot	  lärarutbildningen	  ofta	  är	  grovt	  förenklade.	  Resultatet	  blir	  
en	  vilseledande	  bild	  som	  främst	  drabbar	  studenterna	  och	  läraryrket.	  I	  ett	  läge	  när	  vi	  alla	  är	  överens	  om	  att	  
lyfta	  statusen	  på	  läraryrket	  leder	  en	  osaklig	  kritik	  av	  lärarutbildningen	  till	  motsatsen.	  Extra	  bekymrande	  är	  att	  
Högskoleverket	  har	  börjat	  torgföra	  dåligt	  underbyggda	  ståndpunkter	  med	  klassiska	  pr-‐grepp,	  vilket	  man	  
knappast	  förväntar	  sig	  av	  en	  granskande	  myndighet	  (LT	  2006/22).	  

 
Medias	  negativa	  bild	  av	  skola	  och	  lärarutbildning	  föranleder	  Lärarförbundet	  att	  under	  
2007	  undersöka	  hur	  tio	  dagstidningar	  skildrar	  skolan.	  Resultatet	  visar	  enligt	  LF	  att	  75	  
procent	  av	  alla	  artiklar	  tecknar	  en	  mer	  eller	  mindre	  negativ	  bild	  av	  skolan.	  Ur	  ett	  pro-‐
fessionsperspektiv	  framställs	  det	  som	  ytterst	  problematiskt	  att	  medias	  svartmålning	  
ligger	  till	  grund	  för	  den	  politiska	  problemformuleringen	  och	  problemlösningen	  på	  sko-‐
lans	  område.	  	  
 

Politikerna	  fattar	  sina	  beslut	  grundade	  på	  den	  bild	  som	  finns	  av	  skolan.	  Den	  som	  har	  makten	  över	  bilden	  har	  
också	  makten	  över	  lösningarna.	  Om	  bilden	  är	  felaktig	  riskerar	  även	  besluten	  att	  bli	  felaktiga.	  Man	  åtgärdar	  
andra	  problem	  än	  de	  som	  verkligen	  är	  viktiga	  att	  åtgärda	  (LT	  2007/11).	  	  

	  
Jan	  Thavenius,	  professor	  i	  litteraturvetenskap,	  påtalar	  också	  att	  skolminister	  Jan	  Björk-‐
lund	  under	  valåret	  2006	  publicerade	  fyrtiotalet	  debattinlägg	  i	  DN,	  medan	  det	  enligt	  Tha-‐
venius	  inte	  publicerades	  ett	  enda	  inlägg	  med	  alternativa	  synpunkter	  (PM	  2007/3).	  Sten	  
Svensson,	  chefredaktör	  på	  Lärarnas	  tidning,	  menar	  också	  att	  ”den	  störste	  svartmålaren”	  
av	  skolan	  i	  själva	  verket	  är	  utbildningsminister	  Björklund	  (LT	  2009/10).	  
	  
När	  SVT	  under	  2008	  sänder	  programserien	  ”Klass	  9a”	  ställer	  LF	  sig	  positiva	  till	  den	  bild	  
som	  ges	  av	  skolan.	  Serien,	  som	  handlar	  om	  en	  avgångsklass	  strävan	  efter	  att	  nå	  godkänt	  
resultat	  på	  de	  nationella	  proven,	  visar	  enligt	  LF	  på	  behovet	  av	  kompetenta,	  välutbildade	  
och	  behöriga	  lärare.	  	  
 

Läraryrket	  är	  mångfacetterat	  och	  det	  behövs	  en	  rad	  olika	  kunskaper	  för	  att	  bli	  en	  skicklig	  lärare.	  Därför	  är	  det	  
synnerligen	  viktigt	  att	  den	  översyn	  av	  lärarutbildningen	  som	  nu	  sker	  ser	  till	  hela	  vidden	  av	  lärarkunskaper:	  
ämneskunskaper,	  den	  pedagogiska	  excellensen	  och	  relationsbyggandet.	  Detsamma	  gäller	  för	  den	  fortbildning	  
och	  kompetensutveckling	  som	  behövs	  kontinuerligt	  under	  ett	  yrkesliv.	  Bilden	  av	  den	  svenska	  skolan	  är	  ofta	  
svart	  och	  onyanserad	  och	  det	  är	  de	  enkla	  lösningarna	  på	  de	  svåra	  utmaningarna	  som	  lyfts	  fram.	  Kan	  dokumen-‐
tären	  om	  klass	  9A	  medföra	  att	  fokus	  sätts	  på	  de	  mer	  komplexa	  frågeställningarna	  kring	  läraryrket	  och	  vidga	  
debatten,	  har	  SVT	  gjort	  en	  betydelsefull	  insats	  (LT	  2008/4).	  
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”Duktiga	  lärare	  ska	  naturligtvis	  ha	  hög	  lön”	  menar	  LF.	  Då	  lönespridningen	  samtidigt	  
minskat	  framhålls	  att	  skolledare	  som	  varken	  har	  ”mandatet	  eller	  modet	  att	  premiera	  de	  
bästa	  lärarna”	  utgör	  ett	  stort	  problem	  (LT	  2009/17;	  jfr	  2010/10;	  2010/16).	  
	  

Kritikens  innehåll      

 
Kampen	  om	  dagordningen	  som	  den	  uttrycks	  genom	  kritik	  och	  granskning	  av	  politiska	  
beslut	  handlar	  främst	  om	  de	  fyra	  områdena	  kunskap,	  betyg	  och	  bedömning,	  brist	  på	  re-‐
surser,	  granskningen	  av	  skolans	  kvalitet	  och	  kritiken	  av	  lärarutbildning	  och	  kompetens-‐
utveckling	  för	  lärare.	  	  
 

Kunskap,  betyg  och  bedömning  
1990-‐talets	  betygsutredning	  (SOU	  1992:86)	  föranleder	  kritik	  från	  LF	  som	  menar	  att	  ut-‐
redningen	  inte	  överensstämmer	  med	  vad	  som	  vid	  ungefär	  samma	  tidpunkt	  anges	  i	  ut-‐
redningen	  inför	  den	  nya	  läroplanen	  (LT	  1992/25).	  Enligt	  LF	  kommer	  resultatet	  av	  be-‐
tygsutredningen	  att	  leda	  till	  ”oändliga	  och	  pedagogiskt	  föga	  fruktbärande	  betygsdiskuss-‐
ioner”	  när	  man	  ”lokalt	  ska	  uttolka	  och	  tillämpa	  betygsberedningens	  system”	  (LT	  
1992/26).	  Istället	  föreslår	  LF	  att	  betygsättningens	  betydelse	  borde	  tonas	  ned	  och	  i	  de-‐
centraliseringens	  namn	  överlåtas	  till	  de	  professionella	  (LT	  1992/26).	  	  
	  
I	  en	  artikel	  hävdar	  Ingrid	  Carlgren	  att	  betygsutredningens	  förslag	  kommer	  att	  leda	  till	  en	  
centraliserad	  resultatkontroll	  eftersom	  kravnivåer	  och	  betygskriterier	  kommer	  att	  for-‐
muleras	  centralt.	  Som	  också	  tagits	  upp	  i	  kapitel	  5	  förs	  en	  argumentation	  om	  att	  styr-‐
ningen	  kommer	  att	  minska	  friheten	  för	  skolor	  och	  för	  de	  professionella.	  Lärares	  ut-‐
rymme	  begränsas	  enligt	  Carlgren	  till	  val	  av	  metoder	  och	  arbetssätt	  och	  i	  en	  snäv	  mening	  
till	  stoff	  (LT	  1993/23).	  Skolborgarrådet	  Jan	  Björklund	  bemöter	  vad	  som	  på	  den	  här	  
punkten	  också	  är	  LFs	  kritik	  genom	  att	  hävda	  att	  det	  nu	  är	  dags	  att	  göra	  upp	  med	  flum-‐
skolan	  och	  ge	  baskunskaperna	  en	  given	  plats	  i	  skolan.	  
 

Det	  är	  dags	  att	  skrota	  socialdemokraternas	  flumskola.	  Grundskolan	  är	  för	  dålig	  på	  att	  ge	  baskunskaper/…/	  Jag	  
tycker	  att	  det	  är	  märkligt	  att	  vi	  lägger	  ner	  40	  miljarder	  kronor	  varje	  år	  på	  barnomsorg	  i	  Sverige	  utan	  att	  an-‐
vända	  de	  resurserna	  till	  mer	  pedagogiskt	  genomtänkt	  verksamhet	  i	  de	  här	  åldersgrupperna	  där	  barn	  är	  som	  
mest	  mottagliga.	  Jag	  tycker	  att	  begreppet	  barnomsorg	  ska	  skrotas	  och	  ersättas	  med	  förskola.	  Dessutom	  ska	  
samtliga	  anställda	  vara	  utbildade	  förskollärare.	  Jag	  tycker	  också	  vi	  ska	  genomföra	  den	  tioåriga	  grundskolan,	  
att	  det	  skulle	  kosta	  så	  mycket	  är	  nonsens.	  Vi	  måste	  också	  se	  över	  avvägningen	  mellan	  baskunskapsmoment	  
och	  andra	  moment	  (PM	  1996/3).	  

 
Med	  hänvisning	  till	  en	  analys	  som	  gjorts	  av	  OECD	  i	  rapporten	  Lifelong	  learning	  for	  All	  
bemöter	  chefredaktören	  för	  Pedagogiska	  magasinet	  Jan	  Björklunds	  kritik	  genom	  att	  
hävda	  betydelsen	  av	  att	  utveckla	  elevernas	  personliga	  egenskaper.	  
 

Genomgående	  i	  OECDs	  rapporter	  finns	  en	  stark	  betoning	  på	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  utveckla	  elevernas	  personliga	  
egenskaper	  och	  på	  skolans	  sociala	  roll.	  Ständigt	  återkommande	  begrepp	  är	  självständighet,	  ansvarstagande,	  
samarbetsförmåga,	  kreativitet	  och	  problemlösningsförmåga	  (PM	  1999/2).	  

 
Genom	  att	  hänvisa	  till	  samma	  OECD-‐rapport	  som	  ovan	  visar	  Torsten	  Madsén,	  verksam	  
vid	  Högskolan	  i	  Kristianstad	  och	  även	  medlem	  av	  Pedagogiska	  magasinets	  redaktions-‐
råd,	  att	  det	  finns	  andra	  värden	  än	  det	  som	  benämns	  ”pluggskola”.	  Madsén	  menar	  att	  
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Skolans	  faktainnehåll	  måste	  reduceras	  ytterligare	  till	  förmån	  för	  utvecklingen	  av	  olika	  ämnesövergripande	  
förmågor,	  där	  den	  kanske	  viktigaste	  är	  förmågan	  att	  lära.	  Genomgående	  i	  OECD:s	  rapporter	  förekommer	  en	  
stark	  betoning	  på	  vikten	  av	  att	  utveckla	  elevernas	  personliga	  egenskaper.	  Självständighet,	  ansvarstagande,	  
samarbetsförmåga,	  kreativitet	  och	  problemlösningsförmåga	  är	  begrepp	  som	  återkommer	  gång	  på	  gång	  (PM	  
2000/1).	  

	  
I	  diskussionen	  om	  plugg-‐	  eller	  flumskola	  riktar	  politiker	  kritik	  mot	  att	  allt	  fler	  går	  ut	  
grundskolan	  utan	  fullständiga	  betyg.	  LF	  bemöter	  denna	  kritik	  med	  att	  kraven	  höjts	  utan	  
att	  extra	  resurser	  skjutits	  till.	  	  
	  

När	  riksdag	  och	  regering	  har	  fattat	  beslut	  om	  drastiskt	  höjda	  krav	  för	  eleverna	  i	  grundskolan	  måste	  skolan	  
också	  ges	  ordentliga	  förutsättningar	  att	  klara	  sin	  uppgift	  (LT	  2001/3).	  

	  
När	  utbildningsdepartementets	  utredning	  Samverkande	  styrning	  (Ds	  2001:48)	  föreslår	  
att	  kursplaner	  ska	  utformas	  lokalt	  är	  LF	  positivt	  till	  förslaget	  och	  menar	  att:	  ”De	  kommer	  
att	  öka	  det	  professionella	  ansvaret	  för	  läroplanerna	  och	  deras	  förverkligande”	  (LT	  
2001/18).	  I	  sättet	  att	  tala	  om	  kvalitetsarbetet	  blir	  det	  enligt	  LF	  nu	  viktigt	  ”att	  kvalitet	  
inte	  bara	  blir	  liktydigt	  med	  betyg	  och	  andra	  lätt	  mätbara	  faktorer	  utan	  att	  man	  försöker	  
se	  hela	  skolans	  uppdrag”	  (LT	  2001/18).	  	  
 
När	  förre	  chefredaktören	  för	  Pedagogiska	  magasinet	  Lena	  Fejan	  Ljunghill	  och	  Lärarnas	  
tidnings	  chefredaktör	  Sten	  Svensson	  i	  sin	  bok,	  Motbok	  –	  om	  det	  ideologiska	  sveket	  mot	  
skolan,	  går	  till	  hårt	  angrepp	  mot	  vad	  de	  menar	  är	  en	  borgerlig	  förtalskampanj	  mot	  sko-‐
lan	  möts	  de	  av	  kritik.	  Anders	  Blomdahl,	  lärare	  och	  magisterstuderande,	  skriver	  i	  Peda-‐
gogiska	  magasinet	  att	  Ljunghill	  och	  Svensson	  är	  vaga	  i	  sina	  argument	  för	  den	  skola	  man	  
försvarar.	  Blomdahl	  menar	  att	  författarna	  låter	  ideologin	  styra	  valet	  av	  forskning	  som	  
åberopas,	  ibland	  åberopas	  OECD:s	  yttranden	  och	  i	  bland	  avfärdas	  PISA-‐resultat.	  	  Blom-‐
dahl	  menar	  också	  att	  författarna	  argumenterar	  utifrån	  att	  det	  var	  bättre	  förr	  

	  
…då	  den	  sammanhållna,	  enhetliga	  och	  likvärdiga	  grundskolan	  mynnade	  ut	  i	  en	  gymnasieskola	  som	  mjukt	  fa-‐
sade	  ut	  ungdomen	  till	  det	  väntande	  arbetslivet.	  En	  uppfattning	  som	  inte	  befinner	  sig	  så	  långt	  från	  opponenter-‐
na	  på	  Dagens	  Nyheters	  ledarsida	  som	  författarna	  kanske	  önskar	  att	  den	  gjorde	  (PM	  2006/3).	  

	  
I	  den	  fortsatta	  debatten	  hävdar	  författarna	  Ljunghill	  och	  Svensson	  att	  det	  inte	  alls	  hand-‐
lar	  om	  att	  skolan	  var	  bättre	  förr.	  Frågan	  om	  en	  sammanhållen	  grundskola	  anses	  emeller-‐
tid	  vara	  en	  vattendelare	  mellan	  de	  politiska	  blocken.	  Vad	  författarna	  anför	  är	  att	  frisko-‐
leetableringen	  har	  lett	  till	  ökad	  segregering,	  vilken	  också	  ses	  som	  en	  av	  huvudorsakerna	  
till	  den	  svenska	  skolans	  försämrade	  resultat	  (PM	  2006/4).	  I	  ett	  debattinlägg	  av	  Göran	  
Pilquist,	  specialpedagog	  och	  förtroendevald,	  uppmanas	  Lärarförbundets	  ordförande	  
Eva-‐Lis	  Preisz	  agera	  på	  sätt	  som	  gör	  förbundet	  till	  en	  kraft	  att	  räkna	  med	  i	  skoldebatten.	  
Pilquist	  föreslår	  själv	  ”stopp	  för	  outbildade	  lärare,	  kollektiva	  lönekrav	  och	  bojkott	  av	  
segregerande	  friskolor”	  (PM	  2006/4)	  och	  menar	  vidare	  att:	  
	  

Om	  vår	  organisation	  tycker	  en	  massa	  saker	  om	  skolan	  men	  samtidigt	  inte	  gör	  vad	  man	  faktiskt	  kan	  göra	  är	  
man	  helt	  enkelt	  inte	  trovärdig	  /…/	  om	  ingen	  talar	  ur	  skägget	  eller	  kopplar	  förbundets	  verksamhet	  till	  ett	  sam-‐
hälleligt	  uppdrag	  och	  på	  allvar	  utmanar	  lärarna	  kommer	  dessa	  förr	  eller	  senare	  ändå	  att	  lämna	  förbundet	  när	  
de	  inser	  att	  allas	  vän	  i	  själva	  verket	  inte	  är	  någons	  vän	  (PM	  2006/4).	  

	  
Tidigare	  kritik	  mot	  att	  lärare	  och	  skolforskare	  på	  ett	  bristfälligt	  sätt	  deltar	  och	  tar	  ställ-‐
ning	  i	  den	  skol-‐	  och	  utbildningspolitiska	  debatten	  riktas	  nu	  alltså	  också	  mer	  tydligt	  mot	  
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Lärarförbundet	  och	  dess	  ordförande.	  När	  regeringen	  2006	  tar	  beslut	  om	  ordningsregler,	  
frånvarorapportering	  och	  åtgärdsprogram	  tolkar	  LF	  emellertid	  besluten	  som	  ett	  avsteg	  
från	  målstyrningen	  i	  riktning	  mot	  regelstyrning.	  	  
 

När	  målen	  inte	  nås	  blir	  de	  ansvariga	  politikerna	  otåliga.	  En	  otålighet	  som	  förstärks	  nu	  inför	  valet	  när	  politiker	  
vill	  visa	  att	  de	  förmår	  göra	  något.	  Hur	  reagerar	  då	  regeringen	  när	  den	  ser	  att	  målstyrningen	  har	  uppenbara	  
problem?	  Jo,	  återinför	  regelstyrningen.	  Precis	  det	  skedde	  i	  förra	  veckan	  när	  regeringen	  beslöt	  om	  ett	  antal	  för-‐
ordningar	  med	  detaljerade	  bestämmelser	  om	  ordningsregler,	  frånvarorapportering	  och	  åtgärdsprogram.	  Det	  
är	  kristallklar	  regelstyrning	  och	  så	  långt	  från	  målstyrning	  som	  man	  kan	  komma	  (LT	  2006/6).	  

 
Debatten	  om	  betyg	  blossar	  som	  vi	  tidigare	  sett	  upp	  när	  regeringen	  meddelar	  att	  det	  ska	  
bli	  tillåtet	  att	  ge	  betygsliknande	  omdömen	  tidigt	  i	  grundskolan.	  Lärarförbundets	  kritik	  
riktas	  mot	  dels	  att	  dessa	  betyg	  blir	  lokala	  och	  därmed	  hotar	  skolans	  likvärdighet,	  dels	  att	  
det	  pedagogiskt	  är	  oförsvarbart	  att	  betygsätta	  barn	  de	  första	  skolåren	  (LT	  2007/3).	  LF	  
ordförande	  efterlyser	  också	  blocköverskridande	  överenskommelser	  om	  betygen	  med	  
motivet	  att	  det	  är	  ohållbart	  att	  betygssystemet	  ska	  ändras	  vid	  varje	  maktskifte	  (LT	  
2007/6).	  	  
	  
Kritiken	  från	  LF	  fördjupas	  ytterligare	  när	  regeringen	  föreslår	  nationella	  prov	  i	  år	  3,	  6	  
och	  9.	  LF	  hävdar	  också	  att	  skolpolitiken	  återigen	  fokuserar	  på	  de	  enkla	  lösningarna.	  
	  

Skolans	  mål	  kan	  inte	  reduceras	  till	  det	  som	  enkelt	  kan	  mätas	  på	  ett	  nationellt	  prov.	  Det	  är	  häpnadsväckande	  
att	  en	  regering	  som	  talar	  så	  mycket	  om	  lärarna	  och	  deras	  profession	  nu	  väljer	  att	  låta	  staten	  i	  högre	  grad	  re-‐
glera	  vad	  de	  olika	  ämnena	  ska	  innehålla.	  Att	  låta	  riksdagen	  besluta	  om	  dessa	  frågor	  är	  att	  ta	  makt	  från	  lärarna	  
och	  inskränka	  den	  pedagogiska	  friheten	  (LT	  2007/9).	  

	  
När	  Socialdemokraterna	  2006	  förlorar	  valet	  anges	  partiets	  skolpolitik	  som	  en	  av	  de	  
större	  bidragande	  orsakerna.	  Konsekvensen	  av	  regeringsskiftet	  blir	  enligt	  LF	  att	  allian-‐
sen	  inför	  ”kontroll	  och	  inspektioner,	  fler	  och	  tidigare	  prov	  och	  betyg	  med	  mera”	  (LT	  
2007/17).	  Bättre	  vore	  då	  om	  alliansen	  frågade	  sig	  vad	  de	  egentliga	  orsakerna	  till	  skolans	  
nedgång	  beror	  på.	  	  
 

Nedskärningarna	  med	  större	  klasser	  och	  färre	  lärare	  är	  kanske	  huvudförklaringen.	  Men	  ökningen	  av	  antalet	  
som	  undervisar	  utan	  lärarutbildning,	  den	  ökade	  segregationen	  i	  samhälle	  och	  skola	  och	  omläggning	  till	  mer	  
individuella	  arbetssätt	  i	  skolan	  kan	  också	  spela	  in.	  Jag	  menar	  att	  utan	  en	  analys	  av	  orsakerna	  riskerar	  vi	  att	  fel	  
åtgärder	  sätts	  in	  (LT	  2007/17).	  

 
De	  partipolitiska	  motsättningarna	  skärps	  nu	  ytterligare.	  I	  Lärarförbundets	  fackpress	  är	  
kritiken	  inte	  minst	  mot	  Folkpartiets	  skolpolitik	  massiv.	  I	  ett	  debattinlägg	  i	  Pedagogiska	  
magasinet	  efterfrågar	  Miljöpartiets	  skolpolitiska	  talesman	  Mats	  Pertofi	  	  
	  

…en	  modern	  utbildningspolitik	  som	  grundar	  sig	  på	  forskning	  och	  beprövad	  erfarenhet,	  inte	  på	  personliga	  
minnen	  från	  den	  egna	  skoltiden.	  Miljöpartiet	  tycker	  att	  det	  skulle	  behövas	  ett	  utbildningsvetenskapligt	  forsk-‐
ningsråd	  som	  kan	  vara	  ett	  stöd	  för	  den	  framtida	  skolutvecklingen.	  Ett	  sådant	  råd	  skulle	  göra	  det	  enklare	  att	  
väga	  in	  fakta	  och	  forskning	  i	  framtida	  politiska	  beslut	  (PM	  2008/4).	  

	  
Pedagogiska	  magasinets	  chefredaktör	  Leif	  Mathiasson	  påtalar	  för	  sin	  del	  att	  de	  senaste	  
årens	  skolreformer	  inte	  har	  mycket	  med	  vetenskap	  och	  beprövad	  erfarenhet	  att	  göra.	  	  
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Det	  är	  ju	  knappast	  någon	  hemlighet	  att	  dagens	  utbildningspolitik	  är	  frukten	  av	  en	  mångårig,	  målmedveten	  po-‐
litisk	  kampanj.	  Dess	  huvudingrediens	  har	  varit	  en	  systematisk	  svartmålning	  av	  den	  svenska	  skolan	  och	  utbild-‐
ningspolitiken	  där	  lösningarna	  har	  bäddats	  in	  i	  den	  egna	  verklighetsbeskrivningen.	  Det	  har	  varit	  ett	  renodlat	  
politiskt	  projekt	  som	  saknat	  intresse	  för	  vad	  forskningen	  inom	  fältet	  har	  att	  säga	  om	  lärande	  och	  utveckling	  
(PM	  2010/2).	  

	  

Mathiasson	  menar	  att	  den	  utbildningspolitiska	  inriktningen,	  som	  traditionellt	  varit	  kon-‐
sensusinriktad,	  nu	  kännetecknas	  av	  motsägelsefullhet	  och	  till	  intet	  förpliktigande	  reto-‐
rik	  (PM	  2010/2;	  2010/4;	  jfr	  LT	  2009/9).	  Dessutom	  framhålls	  att	  Folkpartiledaren	  Jan	  
Björklund	  skaffat	  sig	  närmast	  monopol	  på	  de	  frågor	  som	  rör	  skola	  (PM	  2010/3).	  	  	  
	  
Lärarförbundets	  ordförande	  Eva-‐Lis	  Sirén	  framhåller	  samtidigt	  att	  för	  att	  skolans	  och	  
lärarnas	  viktiga	  uppdrag,	  som	  handlar	  om	  att	  ”ge	  eleverna	  alla	  de	  kunskaper	  och	  färdig-‐
heter	  som	  behövs	  i	  arbets-‐	  och	  samhällslivet”,	  ska	  kunna	  realiseras	  måste	  konfliktorien-‐
teringen	  i	  skolfrågorna	  tonas	  ned	  och	  tilltron	  till	  lärarna	  stärkas	  (LT	  2010/7;	  jfr	  
2010/9).	  	  

	  
Varför	  är	  det	  ständigt	  konflikter	  kring	  skolan?	  Varför	  verkar	  arbetsgivarna	  aldrig	  lita	  på	  att	  vi	  gör	  vårt	  jobb	  
bra?	  /…/	  vi	  är	  hjärtligt	  trötta	  på	  att	  alltid	  bli	  ifrågasatta!	  Sveriges	  lärare	  vill	  åstadkomma	  resultat.	  Politikerna	  
vill	  åstadkomma	  resultat.	  Därför	  är	  skolans	  uppdrag	  alldeles	  för	  viktigt	  för	  ständiga	  dragkamper	  än	  hit,	  än	  dit	  
(LT	  2010/7).	  

	  

Bristande  resurser  
LF	  återkommer	  ständigt	  till	  skolans	  bristande	  resurser	  och	  vad	  det	  gör	  med	  den	  svenska	  
skolan	  och	  dess	  elever.	  ”Privatiseringspolitik,	  skolpeng	  och	  introducering	  av	  marknads-‐
krafter”	  uppfattas	  under	  tidsperiodens	  början	  som	  en	  av	  orsakerna	  till	  resursneddrag-‐
ningen	  (LT	  1992/32).	  Nedskärningarna	  har	  lett	  till	  vad	  som	  betecknas	  som	  ett	  förfall-‐
symtom	  som	  hotar	  både	  demokratin	  och	  Sveriges	  konkurrenskraft	  (LT	  1994/30).	  Pro-‐
duktivitet-‐	  och	  kostnadseffektivitet	  inom	  förskola	  och	  fritidshem	  ses	  också	  innebära	  att	  
”de	  pedagogiska	  aktiviteterna	  får	  lämna	  plats	  för	  något	  som	  på	  många	  håll	  närmast	  bör	  
kallas	  förvaring.”	  (LT	  1995/10).	  	  
	  
Daniel	  Kallós,	  professor	  i	  pedagogik,	  hävdar	  att	  resultatenheter,	  köp-‐	  och	  säljsystem	  och	  
skolpeng	  ”har	  påskyndat	  politikernas	  abdikation	  från	  ansvaret	  för	  skolans	  inriktning	  
och	  utveckling”	  (LT	  1996/4).	  Mål-‐	  och	  resultatstyrningen	  måste	  granskas	  kritiskt	  och	  
kommunpolitikerna	  måste	  ta	  sitt	  ansvar	  som	  skolans	  försvarsadvokater,	  menar	  Kallós.	  	  
 

Om	  kommunerna	  inte	  till	  fullo	  har	  insett	  vad	  staten	  kräver	  av	  dem	  på	  skolområdet	  är	  det	  nämligen	  fara	  å	  
färde.	  Då	  äventyras	  inte	  bara	  kunskapen	  om	  tillståndet	  ute	  på	  skolorna,	  hur	  de	  satsade	  pengarna	  används,	  om	  
eleverna	  får	  den	  hjälp	  de	  har	  rätt	  till	  eller	  inte,	  var	  åtgärder	  ska	  sättas	  in	  för	  att	  avhjälpa	  upptäckta	  brister	  osv.	  
Då	  äventyras	  också	  den	  nationellt	  likvärdiga	  skolan	  (LT	  1997/4).	  

 
Som	  vi	  också	  sett	  tidigare	  hävdar	  LF	  att	  ”staten	  måste	  stå	  som	  garant	  för	  likvärdig	  ut-‐
bildning	  av	  hög	  kvalitet	  över	  hela	  landet”	  (LT	  1998/1).	  När	  undersökningar	  påvisar	  att	  
elever	  i	  grundskolans	  avgångsklasser	  inte	  når	  målen	  pekar	  LF	  åter	  på	  bristande	  resur-‐
ser.	  Men	  istället	  talar	  regeringen	  om	  ”fler	  betygstillfällen,	  mer	  disciplin	  och	  etiksamtal”	  
respektive	  ”mer	  kompetensutveckling	  för	  lärare.”	  (LT	  2000/4).	  Skolledare	  och	  lärare	  
har	  vad	  som	  alltmer	  framställs	  som	  ett	  omöjligt	  uppdrag.	  I	  en	  ledarartikel	  i	  Lärarnas	  
tidning	  refereras	  till	  hur	  skolledare	  inte	  längre	  kan	  ta	  sitt	  ansvar	  när	  politiker	  vill	  ”be-‐
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ställa	  ett	  slott”	  men	  bara	  ”betala	  för	  en	  koja”	  (LT	  2000/5).	  Lärarförbundets	  krav	  är	  10	  
000	  kronor	  mer	  per	  elev	  för	  att	  lärarna	  ska	  kunna	  utföra	  sitt	  uppdrag	  på	  ett	  tillfredstäl-‐
lande	  sätt	  (LT	  2002/13).	  	  
	  
Då	  det	  ekonomiska	  läget	  mot	  slutet	  av	  2000-‐talets	  första	  decennium	  åter	  försämras	  var-‐
nar	  LF	  för	  att	  skolorna	  ännu	  inte	  hämtat	  sig	  från	  1990-‐talets	  ekonomiska	  nedskärningar.	  
LF	  talar	  om	  satsningar	  på	  att	  alla	  elever	  ska	  nå	  målen,	  men	  att	  de	  ”svagaste	  eleverna”	  
riskerar	  att	  komma	  i	  kläm	  då	  nedskärningar	  i	  första	  hand	  drabbar	  specialundervisning	  
(LT	  2009/1;	  2009/4;	  2009/13).	  	  Med	  neddragningar	  i	  skolan	  och	  uppsägningar	  av	  lä-‐
rare	  frågar	  sig	  LF:s	  ordförande	  Eva-‐Lis	  Sirén	  ”Vilka	  åtgärder	  kommer	  det	  att	  finnas	  för	  
de	  barn	  som	  nu	  i	  nationella	  prov	  visat	  att	  de	  behöver	  extra	  insatser?”	  (LT	  2009/8).	  Lä-‐
rarförbundet	  anser	  att	  det	  
	  

…är	  viktigare	  än	  någonsin	  att	  satsa	  på	  skola	  och	  utbildning	  /…/	  Görs	  inget	  nu	  riskerar	  2010	  att	  bli	  ett	  nattsvart	  
år	  för	  skolan	  och	  eleverna.	  Låt	  inte	  barnen	  betala	  krisen!	  (LT	  2009/7).	  

	  
Argumentativt	  handlar	  LFs	  kampanj	  Låt	  inte	  barnen	  betala	  krisen	  om	  att	  skolan	  ska	  fre-‐
das	  från	  nedskärningar	  och	  att	  inte	  göra	  om	  samma	  misstag	  som	  på	  1990-‐talet	  (LT	  
2010/1;	  2010/6).	  Det	  handlar	  också	  om	  en	  kritik	  från	  LF	  att	  den	  skolpolitiska	  debatten	  
inte	  handlar	  om	  ”skolans	  grundförutsättningar”	  (LT	  2010/11).	  	  
	  
LF	  är	  tydligt	  kritiskt	  till	  att	  debatten	  om	  dokumentation,	  betyg	  och	  hur	  elevers	  resultat	  
ska	  kommuniceras	  kommit	  att	  dominera	  och	  därigenom	  skymt	  sikten	  för	  att	  det	  behövs	  
ekonomiska	  satsningar	  på	  skolan	  (LT	  2010/11).	  Den	  förmedlade	  självbilden	  inför	  riks-‐
dagsvalet	  2010	  är	  samtidigt	  att	  det	  i	  hög	  grad	  är	  Lärarförbundets	  förtjänst	  att	  skolans	  
behov	  står	  högt	  på	  väljarnas	  och	  politikernas	  agenda	  samt	  att	  den	  skolpolitiska	  valde-‐
batten	  successivt	  kommit	  att	  handla	  om	  behovet	  av	  mer	  resurser.	  
	  

För	  fyra	  år	  sedan	  var	  det	  ordningsomdömen,	  mobilförbud	  i	  klassrummet	  och	  detaljstyrning	  av	  lärarna	  som	  
dominerade	  skoldebatten	  /…/	  Nu,	  valet	  2010,	  är	  det	  satsningar	  på	  ökad	  lärartäthet,	  miljardsatsningar	  på	  att	  
alla	  lärare	  ska	  vara	  behöriga,	  bonus	  till	  skolor	  som	  höjer	  resultaten	  och	  förskolemiljarder	  som	  utlovas.	  Nu	  talar	  
många	  politiker	  om	  kvalitetssatsningar	  och	  inte	  bara	  om	  billiga	  och	  enkla	  lösningar	  (LT	  2010/13).	  	  	  	  	  

	  	  
LF	  efterlyser	  också	  att	  politiker	  kliver	  fram	  och	  driver	  på	  för	  skolutveckling	  och	  för	  att	  
förbättra	  förutsättningarna	  för	  att	  resultaten	  ska	  kunna	  stärkas	  (LT	  2010/16).	  
	  

Kvalitetsgranskning    
Lärarförbundet	  ställer	  sig	  som	  vi	  tidigare	  sett	  inledningsvis	  positivt	  till	  Skolverkets	  kon-‐
troll	  av	  skolan.	  
 

Skolverket	  som	  aktiv	  part	  för	  att	  utveckla	  kommunernas	  kvalitets-‐	  och	  uppföljningsarbete	  är	  lyckosam.	  Därför	  
måste	  ett	  system	  med	  viten	  utformas	  med	  gott	  omdöme.	  Men	  för	  de	  kommuner	  som	  med	  berått	  mod	  bryter	  
mot	  lagen	  välkomnar	  Lärarförbundet	  en	  sanktionsmöjlighet	  (LT	  2002/7).	  

	  
Men	  när	  Skolverket	  delas	  2003	  i	  en	  Skolutvecklingsmyndighet	  (Myndigheten	  för	  skolut-‐
veckling)	  och	  Skolverket	  som	  får	  ett	  ökat	  ansvar	  för	  inspektioner	  blir	  LF	  mera	  kritiskt.	  
Främst	  handlar	  kritiken	  om	  att	  resurser	  dras	  från	  skolan	  till	  Skolverket	  när	  kontroll-‐
verksamheten	  utvidgas	  allt	  mer.	  
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Naturligtvis	  behövs	  det	  tillsyn	  av	  skolorna.	  Det	  finns	  mängder	  av	  både	  offentliga	  och	  privata	  huvudmän	  som	  
inte	  sköter	  sitt	  uppdrag	  på	  det	  sätt	  som	  de	  ska.	  Men	  det	  behövs	  också	  stöd	  i	  utvecklingsarbetet.	  Vissa	  frågor	  lö-‐
ses	  bäst	  med	  tillsyn,	  andra	  frågor	  går	  betydligt	  bättre	  med	  stöd	  till	  utveckling.	  Det	  är	  en	  fråga	  om	  balans	  mel-‐
lan	  de	  båda	  metoderna.	  Men	  nu	  verkar	  det	  mest	  bli	  inspektion	  och	  bara	  lite	  skolutveckling.	  Det	  är	  tydligen	  så	  
regeringen	  vill	  ha	  det	  (LT	  2004/9).	  

 
Vidare	  kritiseras	  skolinspektörerna	  för	  att	  de	  mera	  fokuserar	  på	  resultat	  än	  på	  vad	  skol-‐
personalen	  vill	  med	  sin	  skola.	  Som	  uttryck	  för	  en	  tydligare	  externalisering,	  performativ	  
styrning	  och	  förskjutning	  i	  riktning	  mot	  outputstyrning	  skriver	  Erik	  Wallin,	  professor	  i	  
pedagogik	  
 

De	  kriterier	  inspektionen	  arbetar	  med	  uppfattas	  som	  uttryck	  för	  vad	  som	  är	  viktigt	  och	  blir	  sanktionerade	  
tolkningar	  av	  målen,	  det	  vill	  säga	  de	  blir	  mål.	  Skolverkets	  kriterier	  som	  riktningsgivare	  och	  mål	  för	  verksam-‐
heten	  kommer	  att	  bli	  konserverande.	  För	  vilken	  kommun	  eller	  skola	  vågar	  sig	  på	  att	  gå	  utanför	  vad	  Skolverket	  
bakvägen	  sanktionerar,	  när	  man	  vet	  att	  inspektörerna	  snart	  står	  utanför	  dörren?	  (LT	  2004/16).	  

 
Per	  Thullberg,	  Generaldirektören	  för	  Skolverket	  och	  Leif	  Davidsson,	  överdirektör	  och	  
chef	  för	  avdelningen	  för	  utbildningsinspektion	  besvarar	  Wallins	  kritik	  genom	  att	  anföra	  
att	  
 

Ambitionen	  för	  utbildningsinspektionen	  är	  att	  bidra	  till	  förbättringar	  i	  skolans	  verksamhet	  och	  uppmärk-‐
samma	  de	  professionella	  på	  hur	  deras	  verksamhet	  ligger	  till	  i	  förhållande	  till	  nationella	  mål.	  Detta	  är	  inte	  som	  
Erik	  Wallin	  anser	  en	  utvecklingshämmande	  insats.	  Tvärtom!	  Även	  om	  de	  flesta	  verksamheter	  som	  Skolverket	  
inspekterat	  redan	  i	  dag	  är	  av	  god	  kvalitet	  innebär	  utbildningsinspektionens	  granskning	  ytterligare	  uppmärk-‐
samhet	  på	  utrymmen	  för	  lokala	  initiativ	  till	  ytterligare	  förbättringsinsatser	  (LT	  2004/17).	  

 
När	  Skolinspektionen	  ”fördubblas”	  och	  blir	  en	  egen	  myndighet	  uttrycker	  Lärarförbundet	  
emellertid	  återigen	  en	  oro	  för	  att	  utvecklingsinsatserna	  kommer	  att	  utebli.	  	  
 

Lärarförbundet	  anser	  att	  det	  behövs	  såväl	  stödinsatser	  som	  inspektion	  och	  tillsyn	  av	  statliga	  myndigheter.	  
Satsar	  man	  nästan	  allt	  på	  inspektion	  riskerar	  viktiga	  utvecklingsinsatser	  att	  avstanna	  eller	  utebli.	  Kraften	  i	  
skolorna	  läggs	  på	  att	  uppfylla	  det	  nuvarande	  regelverket,	  inte	  till	  att	  söka	  nya	  vägar	  för	  att	  förbättra	  resultaten	  
(LT	  2007/18).	  

 
I	  kraftfältet	  mellan	  kontroll	  och	  utveckling	  går	  det	  att	  se	  hur	  LF	  befarar	  att	  betydelsen	  av	  
förutsättningar	  och	  processer	  kommer	  att	  underordnas.	  Den	  externa	  inspektionsverk-‐
samhetens	  mer	  ensidiga	  inriktning	  på	  brister	  och	  på	  att	  resultatuppfyllelsen	  ska	  maxim-‐
eras	  gör	  kanske	  också	  att	  det	  finns	  ett	  visst	  fog	  för	  oron.	  De	  minskade	  resurserna	  till	  
skolan,	  i	  kombination	  med	  Skolinspektionens	  tydligare	  krav	  på	  att	  ”100	  procent	  av	  ele-‐
verna	  ska	  ha	  lägst	  godkänt	  i	  alla	  ämnen”,	  försätter	  enligt	  LF	  återigen	  skolan	  i	  ett	  ”omöj-‐
ligt	  uppdrag”	  (LT	  2009/10).	  
	  

Lärarutbildningsreformer  och  kompetensutveckling  för  lärare  
Som	  tagits	  upp	  i	  kapitel	  7	  uttalar	  sig	  Lärarförbundet	  bl.	  a.	  inom	  ramen	  för	  en	  yrkesprak-‐
tisk	  diskurs	  där	  universitetens	  ”organisationsfrihet”	  och	  statens	  resursstyrning	  anses	  få	  
negativa	  följder	  eftersom	  utbildningens	  yrkesinriktning	  går	  förlorad	  när	  ”makten	  över	  



 116 

lärarutbildningen	  i	  högre	  grad	  flyttas	  till	  ämnesinstitutionerna”	  (LT	  1995/18).72	  Kritik	  
från	  LF	  riktas	  också	  mot	  kommunerna	  för	  att	  de	  inte	  erbjuder	  1-‐7	  och	  4-‐9	  lärarna	  annat	  
än	  traditionella	  klass-‐	  och	  ämneslärartjänster	  ”som	  om	  någon	  ny	  utbildning	  aldrig	  in-‐
förts”	  (LT	  1996/13).	  
	  
Jan	  Thavenius,	  professor	  i	  litteraturvetenskap,	  riktar	  också	  stark	  kritik	  mot	  2001års	  lä-‐
rarutbildningsreform	  och	  menar	  att	  utbildningen	  borde	  styras	  bort	  från	  varje	  ensidig	  
”vetenskapsfixering”	  och/eller	  ”praktikfixering”	  (PM	  2000/4).	  Utbildningen	  skulle	  mera	  
fokusera	  på	  mötet	  mellan	  teori	  och	  praktik	  samt	  reflekterad	  praktik.	  Thavenius	  talar	  
vidare	  om	  hur	  de	  blivande	  lärarna	  måste	  kunna	  hantera	  kulturell	  heterogenitet	  och	  att	  
lärarutbildning	  bör	  ”förverkliga	  en	  öppen	  debatterande	  offentlighet	  /…/	  där	  läraren	  ses	  
som	  medborgare,	  intellektuell	  och	  en	  allsidigt	  bildad	  människa	  (PM	  2000/4).	  Att	  när-‐
mare	  20	  procent	  av	  lärarna	  i	  grundskolan	  saknar	  lärarutbildning	  beror	  enligt	  LF	  inte	  på	  
ett	  ointresse	  för	  denna	  utbildning	  och	  att	  de	  sökande	  därmed	  är	  få.	  Istället	  är	  enligt	  LF	  
de	  utbildningsplatser	  som	  staten	  anslår	  medel	  till	  för	  få	  (LT	  2005/4).	  
 
Som	  tidigare	  tagits	  upp	  uttrycker	  sig	  LF	  till	  väsentliga	  delar	  också	  positivt	  till	  alliansens	  
stöd	  för	  lärarauktorisation	  (LT	  2006/4).	  LF	  är	  överens	  om	  behovet	  av	  en	  ny	  skollag	  och	  
skärpta	  behörighetsregler	  för	  lärare.	  Det	  är	  som	  det	  också	  uttrycks	  från	  LF	  ”viktigare	  att	  
det	  blir	  rätt	  än	  att	  det	  går	  fort”	  i	  utbildningspolitiken	  (LT	  2006/18).	  
 
Då	  en	  ny	  lärarutbildningsreform	  börjar	  diskuteras	  riktar	  Olle	  Holmberg,	  tidigare	  chef	  för	  
lärarutbildningen	  vid	  Malmö	  högskola,	  stark	  kritik	  mot	  att	  reformen	  är	  en	  återgång	  till	  
lärarutbildningen	  på	  70-‐talet.	  Reformen	  är	  enligt	  Holmberg	  en	  ”nostalgitripp”.	  	  
	  

Lärarutbildningsutredningen	  förflyttar	  lärares	  utbildning	  50	  år	  tillbaka	  i	  tiden.	  Inte	  för	  att	  det	  finns	  några	  be-‐
lägg	  för	  att	  den	  nuvarande	  utbildningen	  har	  misslyckats	  –	  den	  har	  bara	  några	  få	  år	  på	  nacken	  –	  utan	  för	  att	  den	  
tidsanda	  som	  präglar	  dagens	  utbildningsdebatt	  är	  starkt	  tillbakablickande.	  Reaktionär	  är	  egentligen	  ordet	  (PM	  
2009/2).	  

	  
Vad	  som	  återinförs	  är	  låg-‐	  och	  mellanstadielärare	  som	  ska	  kunna	  lite	  av	  varje.	  Vad	  gäller	  
högstadielärare	  följer	  det	  samma	  mönster,	  menar	  Holmberg.	  De	  ska	  ha	  traditionella	  
fasta	  ämneskombinationer	  med	  pedagogik	  för	  sig.	  Vad	  gäller	  den	  verksamhetsförlagda	  
utbildningen	  (VFU)	  sker	  enligt	  Holmberg	  en	  tillbakagång	  till	  demonstrationsskolor	  istäl-‐
let	  för	  ett	  nära	  samarbete	  med	  många	  skolor	  och	  kommuner	  (PM	  2009/2).	  	  	  
 

Sammanfattning  

 
Vi	  ser	  i	  kapitlet	  hur	  LF	  ifrågasätter	  den	  kritik	  mot	  skola	  och	  lärare	  som	  politiker,	  skol-‐
myndigheter	  och	  massmedia	  ger	  uttryck	  för.	  Men	  vi	  ser	  också	  hur	  det	  successivt	  växer	  
fram	  en	  kollektiv	  självbild	  inom	  vilken	  LF	  börjar	  ifrågasätta	  lärarprofessionens	  kompe-‐
tens.	  Det	  självkritiska	  ifrågasättandets	  grund	  handlar	  bl.a.	  om	  att	  LF	  inte	  lyckas	  få	  ge-‐
nomslag	  i	  kampen	  om	  dagordningen,	  vilket	  starkt	  är	  kopplat	  till	  definieringen	  av	  orsa-‐
kerna	  bakom	  bristande	  mål-‐	  och	  resultatuppfyllelse.	  En	  del	  av	  det	  innehåll	  som	  tagits	  
upp	  i	  tidigare	  avsnitt	  återkommer	  också	  här	  i	  såväl	  den	  interna	  som	  externa	  kritiken.	  
                                                 
72	  Andra	  exempel	  på	  den	  yrkespraktiska	  diskursen	  är	  när	  regeringen	  lägger	  förslaget	  om	  den	  s.	  k.	  Unkelutbildningen,	  
som	  innebär	  ett	  ettårigt	  pedagogiskt	  år	  efter	  det	  att	  de	  studerande	  genomgått	  sina	  ämnesstudier.	  Förslaget	  avslöjar	  
enligt	  Lärarförbundet	  ”en	  häpnadsväckande	  okunskap	  om	  skolans	  verklighet	  och	  ett	  förakt	  för	  den	  yrkesutbildning	  
vars	  kvalitet	  är	  ett	  av	  lärarkårens	  främsta	  intressen”	  (LT	  1992/9).	  
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Teman	  som	  framträder	  i	  kampen	  om	  dagordningen	  skär	  på	  olika	  ledder	  in	  i	  synen	  på	  
läraren	  som	  generalist	  kontra	  specialist,	  pedagogiskt	  helhetstänkande	  kontra	  en	  mer	  
insnävad	  ämneskunskap,	  statens	  ansvar	  kontra	  kommunens	  samt	  Lärarförbundets	  am-‐
bivalens	  inför	  betyg	  och	  parerande	  i	  kraftfältet	  mellan	  tillsyn,	  kontroll,	  inspektion	  
kontra	  utveckling.	  
	  
Under	  1990-‐talet	  aktualiseras	  också	  tystnadens	  förvaltning	  eller	  kultur	  som	  en	  fråga	  om	  
lärares	  lojalitet	  med	  å	  ena	  sidan	  politiker,	  förvaltning	  och	  chefer	  och	  å	  andra	  sidan	  med	  
etik,	  professionella	  ideal	  och	  vad	  som	  anses	  bäst	  för	  barn	  och	  elever.	  LF	  ger	  också	  ut-‐
tryck	  för	  att	  det	  saknas	  en	  mer	  kritisk	  och	  ideologisk	  debatt	  om	  skola	  och	  utbildning.	  
Implicit	  kritiseras	  debatten	  för	  att	  vara	  tekniskt,	  förenklad	  och	  tar	  sin	  utgångspunkt	  i	  
egenintresse	  eller	  snäva	  politiska	  perspektiv.	  Lärare	  ifrågasätts	  också	  beträffande	  kom-‐
petens	  att	  föra	  en	  mer	  kritisk	  och	  principiell	  debatt.	  En	  sådan	  debatt	  skulle	  enligt	  LF	  fö-‐
ras	  av	  lärare	  och	  skolforskare	  och	  den	  skulle	  handla	  om	  vad	  lärarprofessionen	  ska	  göra	  
med	  sitt	  ”friutrymme”,	  vad	  som	  är	  skolans	  uppgift	  i	  det	  allt	  mer	  komplexa	  samhället	  och	  
varför	  det	  är	  så	  betydelsefullt	  med	  en	  sammanhållen	  grundskola.	  	  
	  
LF	  ser	  inte	  att	  det	  är	  de	  väsentliga	  frågorna	  som	  diskuteras	  på	  rikspressens	  debatt-‐	  och	  
ledarsidor.	  Den	  gate-‐keeping	  som	  sker	  där	  premierar	  enligt	  LF	  det	  konservativa,	  nostal-‐
giska	  och	  närmast	  reaktionära	  framför	  det	  komplexa	  och	  progressiva	  man	  själv	  anser	  sig	  
stå	  för.	  Generellt	  är	  LF	  mycket	  kritisk	  till	  svartmålningen	  av	  skola,	  lärarutbildning	  och	  
lärare	  som	  man	  menar	  sker	  i	  dagspressen.	  Mot	  slutet	  av	  den	  studerade	  tidsperioden	  
uttrycks	  också	  intern	  kritik	  mot	  att	  Lärarförbundet	  inte	  tar	  ställning	  i	  strategiskt	  viktiga	  
och	  politiskt	  kontroversiella	  frågor.	  LF	  framhåller	  att	  en	  pragmatisk	  hållning	  utgör	  en	  
framgångsrik	  facklig	  strategi,	  men	  tillstår	  även	  att	  skolpolitiken	  inte	  sällan	  är	  motsägel-‐
sefull,	  misstänksam	  mot	  lärare	  och	  symbolisk	  till	  sin	  karaktär.	  	  
	  
Lärarförbundet	  kan	  rapportera	  om	  bristande	  resurser	  och	  hur	  arbetsuppgifterna,	  sär-‐
skilt	  för	  skolledare,	  blir	  mer	  administrativa.	  Mot	  bakgrund	  av	  den	  kritik	  skolmyndighet-‐
erna	  pekar	  på	  framhåller	  också	  LF	  hur	  lärare	  måste	  bli	  mer	  professionella	  genom	  att	  bl.	  
a.	  planera,	  systematisera,	  utnyttja	  resurser	  och	  informera	  föräldrar	  på	  bättre	  sätt.	  LF	  
pekar	  också	  på	  hur	  lärares	  utrymme	  för	  kollegiala	  samtal	  om	  pedagogiska	  och	  didak-‐
tiska	  frågor	  är	  begränsat.	  När	  Skolverket	  och	  Skolinspektionen	  riktar	  kritik	  mot	  skolor	  
och	  lärare,	  inte	  minst	  för	  att	  brista	  i	  sin	  bedömnings-‐	  och	  dokumentationspraktik,	  efter-‐
frågar	  LF	  tydligare	  nationella	  riktlinjer.	  Förbundet	  är	  mot	  slutet	  av	  den	  undersökta	  tids-‐
perioden	  också	  kritiskt	  till	  att	  reformarbetet	  är	  forcerat	  och	  att	  lärare	  därmed	  inte	  ges	  
den	  nödvändiga	  tiden	  för	  implementering.	  Det	  förhållande	  att	  Sverige	  går	  in	  i	  en	  lågkon-‐
junktur	  mot	  slutet	  av	  2000-‐talets	  första	  decennium	  aktualiserar	  också	  en	  argumentation	  
om	  att	  inte	  göra	  om	  de	  misstag	  som	  gjordes	  på	  1990-‐talet.	  Skolpolitiken	  borde	  enligt	  LF	  
mer	  inrikta	  sig	  på	  att	  garantera	  de	  ekonomiska	  resurserna	  till	  skola	  än	  att	  ägna	  sig	  åt	  
symbolpolitik.	  
	  
Ett	  tema	  av	  kritik	  som	  löper	  som	  en	  röd	  tråd	  genom	  såväl	  Lärarnas	  tidning	  som	  Pedago-‐
giska	  magasinet	  är	  den	  s.	  k.	  ”omöjliga	  ekvationen”	  som	  innebär	  ökade	  krav	  på	  eleverna	  
samtidigt	  som	  resurserna	  minskar.	  Med	  en	  mål-‐	  och	  resultatstyrd	  skola	  följer	  tydligare	  
krav	  på	  eleverna.	  Den	  regelstyrda	  skolan	  ställde	  krav	  på	  vad	  som	  skulle	  undervisas	  om,	  
dvs.	  vilken	  input	  lärarna	  skulle	  ge	  till	  eleverna	  i	  deras	  lärandeprocess.	  I	  den	  regelstyrda	  
skolan	  sattes	  betygen	  efter	  en	  normalfördelningskurva.	  I	  varje	  årskurs	  skulle	  ett	  visst	  
pensum	  behandlas	  och	  ingen	  elev	  blev	  underkänd.	  Enligt	  normalfördelningskurvans	  
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princip,	  att	  det	  i	  varje	  elevpopulation	  finns	  en	  spridning	  i	  begåvning,	  var	  det	  naturligt	  att	  
vissa	  elever	  saknade	  förutsättningar	  för	  att	  nå	  högre	  än	  betygssteg	  ett.	  Den	  läroplan	  som	  
införs	  1994	  i	  grundskolan	  och	  gymnasieskolan,	  och	  i	  förskolan	  1998,	  består	  endast	  av	  de	  
mål	  som	  eleverna	  ska	  uppnå.	  I	  ett	  målrelaterat	  betygssystem	  ska	  lärarna	  mäta	  output	  
istället	  för	  input.	  Med	  den	  utgångspunkten	  blir	  de	  som	  inte	  når	  målen	  underkända.	  ”Den	  
omöjliga	  ekvationen”	  sammanfattar	  i	  det	  här	  sammanhanget	  den	  frustration	  som	  LF	  
känner	  vad	  gäller	  ökade	  krav	  på	  lärare,	  bristande	  ekonomiska	  villkor	  och	  bristande	  
kompetens	  hos	  lärarna	  att	  genomföra	  ett	  uppdrag	  som	  de	  egentligen	  inte	  har	  kunskap	  
för.	  Den	  mål-‐	  och	  resultatstyrda	  skolan	  synliggör	  såväl	  elevernas	  som	  lärarnas	  brister.	  
LFs	  lösning	  på	  problemen	  handlar	  oftast	  om	  mer	  resurser	  i	  form	  av	  tid	  och	  kompetens-‐
utveckling.	  
	  
När	  nationella	  och	  internationella	  utvärderingar	  visar	  på	  allt	  större	  kunskapsluckor	  hos	  
eleverna	  kan	  LF	  inte	  annat	  än	  hålla	  med	  om	  att	  läget	  är	  allvarligt.	  Däremot	  förskjuter	  de	  
problemet	  från	  lärarna	  till	  skolsystemets	  brist	  på	  resurser.	  Det	  är	  uppenbart	  så	  att	  LF	  
initialt	  både	  manar	  till	  lugn	  och	  ifrågasätter	  relevansen	  i	  nämnda	  undersökningar.	  LF	  
ifrågasätter	  också	  bilden	  av	  att	  skolan	  befinner	  sig	  i	  kris.	  I	  takt	  med	  att	  styrningen	  för-‐
skjuts	  i	  riktning	  mot	  kontroll,	  inspektion	  och	  resultat	  framstår	  det	  också	  alltmer	  osäkert	  
om	  Lärarförbundet	  och	  skolmyndigheterna	  har	  liknande	  mål.	  Det	  finns	  en	  kritik	  från	  LF,	  
om	  än	  inte	  så	  uttalad,	  som	  riktar	  sig	  mot	  att	  trycket	  på	  att	  visa	  politisk	  handlingskraft	  
leder	  över	  i	  en	  förtydligad	  statlig	  regelstyrning.	  Efter	  hand	  kommer	  Lärarförbundet	  
alltmer	  att	  omfatta	  uppfattningen	  att	  lösningen	  på	  skolans	  problem	  inte	  minst	  handlar	  
om	  att	  kvalificera	  lärarna.	  
 
Den	  mediabild	  som	  framträder	  under	  den	  aktuella	  perioden	  kretsar	  främst	  kring	  bris-‐
tande	  disciplin	  och	  undermåliga	  kunskaper	  hos	  eleverna.	  Enligt	  LF	  målar	  media	  upp	  en	  
nidbild	  som	  inte	  stämmer	  med	  skolans	  verklighet.	  Dagens	  Nyheter	  och	  Svenska	  dagbla-‐
det	  beskylls	  för	  att	  gå	  det	  borgerliga	  blockets	  ärenden,	  varvid	  media	  blir	  en	  plattform	  för	  
konservativ	  skolpolitik.	  När	  LF	  2007	  undersöker	  tio	  dagstidningars	  sätt	  att	  skildra	  sko-‐
lan	  visar	  det	  sig	  att	  75	  procent	  av	  alla	  artiklar	  tecknar	  en	  mer	  eller	  mindre	  negativ	  bild	  
av	  skolan.	  Risken	  är	  stor,	  hävdar	  LF,	  att	  politikerna	  fattar	  beslut	  grundade	  på	  en	  negativ	  
och	  felaktig	  bild.	  Om	  bilden	  är	  felaktig	  riskerar	  också	  besluten	  att	  bli	  felaktiga	  och	  att	  
man	  därmed	  åtgärdar	  andra	  problem	  än	  dem	  som	  är	  i	  behov	  av	  förändring.	  På	  det	  här	  
sättet	  blir	  också	  de	  politiska	  lösningarna	  på	  skolans	  problem,	  särskilt	  mot	  slutet	  av	  
2000-‐talets	  första	  decennier,	  lösningar	  på	  problem	  som	  Lärarförbundet	  har	  svårt	  att	  
erkänna	  som	  reella	  problem.	  I	  sättet	  att	  tala	  handlar	  det	  inte	  bara	  om	  ett	  förenklat	  lä-‐
rande	  utan	  också	  om	  en	  nostalgisk	  skolpolitik	  som	  är	  förenklad	  och	  som	  inte	  svarar	  mot	  
den	  komplexitet	  lärare	  ställs	  inför.	  Successivt	  börjar	  samtidigt	  LF	  att	  tala	  om	  t.	  ex.	  vad	  
som	  utmärker	  skickliga	  lärare	  och	  att	  lärare	  måste	  stärka	  sin	  förmåga	  till	  systematisk	  
planering	  och	  resursutnyttjande.	  	  Diskussionen	  om	  flumskolan	  respektive	  pluggskolan	  
förekommer	  flitigt	  särskilt	  under	  senare	  delen	  av	  1990-‐talet	  och	  början	  av	  2000-‐talet.	  
Det	  är	  en	  diskussion	  där	  förmedling	  av	  faktakunskaper	  och	  ”baskunskaper”	  ställs	  mot	  
generella	  färdigheter	  och	  kompetenser.	  Det	  är	  också	  en	  diskussion	  som	  successivt	  er-‐
sätts	  av	  en	  diskussion	  som	  handlar	  om	  sjunkande	  resultat,	  behovet	  av	  att	  identifiera	  
framgångsfaktorer	  och	  att	  satsa	  på	  ämneskunskaper,	  pedagogiska	  excellenser	  och	  olika	  
typer	  av	  belöningssystem	  för	  de	  duktiga	  och	  framgångsrika	  lärarna.	  	  
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KAPITEL  9  

Kollektiva  självbilder  och  diskursiva  förskjutningar    

	  
Med	  utgångspunkt	  i	  ett	  samlat	  perspektiv	  på	  vilka	  de	  kollektiva	  självbilder	  är	  som	  fram-‐
träder	  mellan	  åren	  1990	  –	  2010	  diskuterar	  vi	  i	  detta	  kapitel	  utifrån	  hur	  vi	  identifierar	  
(1)	  fem	  spänningsfält,	  (2)	  ett	  antal	  diskursiva	  förskjutningar	  och	  brytpunkter	  samt	  (3)	  
hur	  spelplanen	  förändrats	  på	  sätt	  som	  aktualiserar	  frågan	  om	  vart	  lärarprofessionen	  är	  
på	  väg.	  
	  

Kollektiva  självbilder  

 
Vi	  kan	  konstatera	  att	  under	  den	  undersökta	  tidsperioden	  utmanas	  och	  förskjuts	  på	  olika	  
sätt	  de	  kollektiva	  självbilder	  Lärarförbundet	  ger	  uttryck	  för.	  Under	  början	  av	  90-‐talet	  
finns	  en	  stark	  tilltro	  till	  vad	  decentraliseringen	  ska	  föra	  med	  sig	  i	  form	  av	  ökad	  frihet	  och	  
ansvar	  för	  lärare.	  Mot	  slutet	  av	  tidsperioden	  ifrågasätts	  lärares	  status	  alltmer	  inom	  ra-‐
men	  för	  en	  heteronomi,	  där	  en	  recentralisering	  och	  externalisering	  innebär	  att	  kraven	  
och	  förväntningarna	  från	  politiker	  och	  brukare	  blivit	  mer	  styrande.	  	  
	  
Runt	  2000	  framträder	  en	  syn	  på	  skola	  och	  lärares	  professionalisering	  som	  tydligt	  tar	  sin	  
utgångspunkt	  i	  kvalitetssäkring	  och	  rättsäkerhet	  i	  bedömning	  och	  betygsättning.	  LF	  som	  
är	  kritiskt	  mot	  kommunerna	  för	  att	  inte	  se	  till	  att	  skola	  erbjuder	  likvärdiga	  villkor	  får	  se	  
hur	  den	  statliga	  utvärderingsverksamheten	  förstärks	  i	  riktning	  tillsyn,	  kontroll	  och	  in-‐
spektion.	  LF	  dras	  successivt	  in	  i	  en	  kvalitetsdiskurs	  som	  också	  handlar	  om	  prestation	  
och	  resultatorientering	  på	  individnivå.	  	  
	  
En	  institutionaliserad	  kollektiv	  självbild	  handlar	  under	  större	  delen	  av	  tidsperioden	  om	  
att	  lärares	  kunskapsbas	  och	  normbas	  tar	  sin	  utgångspunkt	  i	  att	  läraren	  är	  generalist	  
istället	  för	  specialist.	  Men	  mot	  slutet	  av	  perioden	  sker	  mot	  bakgrund	  av	  bl.	  a.	  införande	  
av	  lärarlegitimation	  en	  positionsförskjutning	  i	  riktning	  mot	  tydligare	  arbetsdelning	  och	  
läraren	  som	  specialist.	  
	  
Då	  mål-‐	  och	  resultatstyrningen	  får	  en	  tydligare	  utformning	  vid	  90-‐talets	  början	  finns	  en	  
oro	  för	  en	  styrning	  som	  premierar	  det	  mätbara	  lärandet	  framför	  det	  komplexa	  lärandet.	  
LF	  är	  kritiskt	  till	  politiska	  försök	  att	  styra	  över	  lärares	  yrkesverksamhet	  på	  sätt	  som	  
uppfattas	  reducera	  komplexiteten	  i	  yrkesutövningen.	  Under	  tidsperioden	  växer	  sig	  sam-‐
tidigt	  dokumentstyrningen	  stark.	  I	  den	  kollektiva	  självbilden	  framträder	  läraren	  alltmer	  
som	  en	  administratör	  som	  är	  styrd	  och	  förpliktigad	  till	  att	  dokumentera	  och	  upprätta	  
olika	  typer	  av	  dokument.	  För	  lärarprofessionen,	  som	  den	  framträder	  i	  Lärarnas	  tidning	  
och	  Pedagogiska	  magasinet,	  bär	  dokumentstyrningen	  också	  på	  ett	  löfte	  om	  att	  tydlig-‐
göra	  och	  synliggöra	  vad	  som	  är	  betydelsefullt	  och	  vad	  som	  fungerar.	  Objektivitet,	  tillför-‐
litlighet	  och	  rättsäkerhet	  utgör	  viktiga	  honnörsord	  i	  ett	  tal	  om	  hur	  lärare	  i	  sina	  arbets-‐
processer	  tidigt	  bemöter	  individuella	  behov	  och	  risker.	  	  
	  
Under	  00-‐talet	  sker	  successivt	  en	  allt	  tydligare	  prestationsorientering	  där	  eleven	  posit-‐
ioneras	  i	  riskzonen	  att	  inte	  uppnå	  godkända	  betyg.	  Bedömning	  och	  betygsättning	  blir	  till	  
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ett	  utfall	  av	  kvalitet	  och	  det	  område	  på	  vilket	  lärare	  särskilt	  måste	  professionaliseras.	  
Det	  talas	  mindre	  om	  vad	  som	  ska	  läras	  ut	  och	  hur	  det	  ska	  ske	  (input)	  och	  mer	  om	  bety-‐
delsen	  av	  att	  lärare	  kan	  bedöma	  utfall	  av	  undervisningen	  (output).	  Sammantaget	  väljer	  
vi	  att	  diskutera	  dessa	  förändringar	  utifrån	  fem	  spänningsfält.	  
	  

Fem  spänningsfält  

 
De	  kollektiva	  självbilder	  och	  diskursiva	  förskjutningar	  vi	  ser	  i	  materialet	  väljer	  vi	  att	  
tolka	  och	  diskutera	  utifrån	  fem	  spänningsfält.	  De	  poler	  mellan	  vilka	  spänningsfälten	  
verkar	  ska	  inte	  uppfattas	  som	  statiska	  dualistiska	  tillstånd.	  Det	  handlar	  exempelvis	  inte	  
om	  antingen	  generalist	  eller	  specialist	  utan	  hur	  dessa	  båda	  sidor	  definierar	  och	  legitime-‐
rar	  varandra.	  Med	  den	  dialektiska	  utgångspunkt	  vi	  tagit	  upp	  i	  kapitel	  tre	  (jfr	  Israel,	  
1980;	  Kosik,	  1978)	  är	  det	  den	  interna	  relationen	  som	  råder	  inom	  dessa	  motsatspar	  i	  
termer	  av	  positionsförskjutningar	  och	  brytpunkter	  som	  uppfattas	  som	  intressant.	  	  	  
	  
Vi	  kan	  med	  utgångspunkt	  från	  ett	  helhetsgrepp	  på	  det	  empiriska	  materialet	  se	  hur	  olika	  
mönster	  och	  förskjutningar	  sker	  inom	  ramen	  för	  följande	  fem	  spänningsfält:	  (1)	  genera-‐
list	  –	  specialist,	  (2)	  komplext	  lärande	  –	  mät-‐	  och	  bedömbart	  lärande,	  (3)	  helhets-‐	  och	  
omsorgsinriktning	  –	  resultatorientering	  på	  individnivå,	  (4)	  autonomi	  –	  heteronomi	  och	  
externalisering	  samt	  (5)	  input-‐orientering	  –	  output-‐orientering.	  	  
	  

Generalist  –  specialist  
Lärarförbundet	  håller	  från	  tidsperiodens	  början	  och	  en	  bit	  in	  på	  00-‐talet	  starkt	  kvar	  i	  ett	  
resonemang	  om	  att	  lärares	  kompetens	  och	  yrkeskunskap	  är	  av	  generalistkaraktär.	  Posit-‐
ionen	  kan	   framstå	  som	  anmärkningsvärd	  givet	  hur	  en	   funktionell	  professionsteoretisk	  
utgångspunkt	  är	  att	   framhålla	  exklusivitet	  och	  expertkunskap	  (jfr	  Freidson,	  2001).	  Ge-‐
neralistperspektivet	   tar	   sin	   utgångspunkt	   i	   och	   gör	   anspråk	   på	   betydelsen	   av	   lärares	  
pedagogiska	  och	  didaktiska	   förmågor	  och	  omdömen.	  Att	  hävda	  att	  professionens	  kun-‐
skap	  är	  generell	  och	  kopplad	  till	  omdömen	  och	  att	  lära	  andra	  lära	  (pedagogy)	  visar	  sig	  
emellertid	  successivt	  som	  en	  allt	  mindre	  framgångsrik	  väg	  till	  professionalisering.	  
	  
För	  att	  tala	  med	  Bernstein	  (1971)	  sker	  under	  tidsperioden	  en	  tyngdpunktsförskjutning	  i	  
fråga	   om	   utbildnings-‐	   och	   undervisningskunskapens	   budskapssystem.	   Med	   en	   ökad	  
tyngd	  på	  bedömnings-‐	  och	  betygsfrågor	  (evaluation)	  handlar	  det	   för	   lärarprofessionen	  
om	  att	  professionalisera	  sig	  och	  göra	  anspråk	  på	  det	  område	  som	  anger	  vad	  som	  räknas	  
som	  giltig	  realisering	  av	  vad	  det	  getts	  undervisning	  om.	  	  
	  
Genom	  behörighets-‐	  och	  auktorisationsdiskussioner	  och	  resultatorienteringen	  dras	  LF	  
successivt	  in	  i	  en	  mer	  ämnesorienterad	  och	  bedömningspraktisk	  diskurs.	  Förskjutning-‐
en	  i	  riktning	  mot	  specialist	  handlar	  väsentligen	  om	  anspråk	  på	  att	  få	  bedöma	  och	  be-‐
tygssätta	  inom	  ramen	  för	  sin	  ämnesbehörighet.	  Lärarförbundet	  tar	  mot	  slutet	  av	  den	  
undersökta	  perioden	  sin	  utgångspunkt	  mer	  tydligt	  i	  ett	  resonemang	  om	  lärares	  karriär-‐
möjligheter	  och	  behovet	  av	  en	  arbetsdelning	  vars	  funktion	  är	  att	  skapa	  status,	  effektivi-‐
tet	  och	  bättre	  resultat.	  Betyg	  och	  bedömning	  får	  då	  en	  särskild	  tyngd	  som	  myndighets-‐
utövning	  och	  som	  lärares	  specialistområde.	  	  
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Komplext  lärande  –  mät-‐  och  bedömbart  lärande  
Spänningsfältet	  inrymmer	  flera	  dimensioner	  och	  en	  väsentlig	  dimension	  handlar	  om	  
epistemologisk	  styrning.	  I	  frågor	  om	  vad	  som	  är	  mätbart	  och	  omätbart	  och	  vad	  som	  gäl-‐
ler	  beträffande	  kunskapsförmedling	  och	  kunskapsbildning	  uttrycks	  såväl	  samstämmiga	  
som	  motsättningsfyllda	  politiska	  och	  professionella	  anspråk.	  	  
	  
Komplext	  respektive	  mät-‐	  och	  bedömbart	  lärande	  implicerar	  frågor	  om	  vad	  det	  bör	  un-‐
dervisas	  om	  och	  vilka	  undervisningens	  former	  bör	  vara	  samt	  hur	  bedömningspraktiken	  
bör	  utformas.	  Under	  den	  aktuella	  tidsperioden	  återkommer	  Lärarförbundet	  t.	  ex.	  till	  att	  
varna	  för	  en	  prov-‐	  och	  mätkultur	  samt	  teaching	  to	  the	  test	  problematik.	  Inom	  det	  aktu-‐
ella	  tidsintervallet	  uttalar	  sig	  LF	  emellertid	  successivt	  i	  allt	  mindre	  omfattning	  om	  kun-‐
skap	  som	  något	  komplext	  med	  läraren	  som	  expert.	  Därmed	  tonas	  också	  betydelsen	  av	  
lärarens	  tysta	  kunskap	  och	  beprövade	  erfarenhet	  ned,	  till	  förmån	  för	  den	  kunskap	  som	  
går	  att	  verbalisera,	  bedöma	  och	  dokumentera.	  	  
	  
Komplext	  respektive	  mät-‐	  och	  bedömbart	  lärande	  handlar	  i	  den	  kollektiva	  självbilden	  
om	  rationaliteter,	  kunskaps(o)säkerhet	  och	  på	  vad	  sätt	  lärarprofessionen	  är	  att	  förstå	  
som	  strandsatt	  och	  utsatt	  för	  kritik	  på	  grund	  av	  bristande	  mål-‐	  och	  resultatuppfyllelse.	  	  
Dokumentstyrning	  utgör	  i	  det	  perspektivet	  en	  teknologi	  för	  hur	  det	  vetbara	  ska	  doku-‐
menteras	  och	  bli	  observerbart	  på	  sätt	  som	  gör	  lärandet	  möjligt	  att	  mäta	  och	  bedöma	  (jfr	  
Sjöberg,	  2011).	  Ju	  mer	  synliggjorda	  arbetsprocesserna	  blir	  ju	  mer	  kan	  lärare	  komma	  att	  
ställas	  till	  svars	  för	  sitt	  handlande	  eller	  brist	  på	  handlande	  inför	  olika	  aktörer.	  Den	  andra	  
sidan	  av	  myntet	  är	  emellertid	  att	  lärare	  inte	  kan	  anklagas	  för	  att	  vara	  otydliga	  och	  att	  
transparensen	  skapar	  tillit	  till	  att	  verksamheten	  bedrivs	  professionellt	  (jfr	  Krantz,	  
2009).	  I	  sistnämnda	  mening	  blir	  synliggörande	  eller	  transparens	  en	  tydlig	  del	  i	  en	  pro-‐
fessionaliseringssträvan.	  
	  
Spänningsfältet	  komplext	  respektive	  mät-‐	  och	  bedömbart	  lärande	  kan	  också	  förstås	  
inom	  ramen	  för	  vad	  som	  politiskt	  flaggas	  upp	  som	  en	  utbildningspolitisk	  återställare,	  
vilket	  sker	  mot	  slutet	  av	  den	  studerade	  perioden.	  Återställaren	  är	  en	  cocktail	  bestående	  
av	  bl.	  a.	  krav	  på	  tydlighet,	  transparens,	  objektivitet	  och	  värdeneutralitet	  som	  ska	  fylla	  
funktionen	  av	  att	  skapa	  styrbarhet.	  Vad	  som	  blir	  mindre	  tydligt,	  i	  kontrast	  till	  vad	  det	  
talas	  om	  i	  början	  av	  den	  aktuella	  tidsperioden,	  är	  behovet	  av	  att	  utveckla	  förutsättning-‐
arna	  för	  kommunikativ	  kunskapskvalificerande	  kollegialitet	  och	  vad	  begreppet	  bildning	  
har	  med	  skola	  att	  göra.	  	  	  
	  
Ett	  fokus	  på	  det	  mät-‐	  och	  bedömbara	  lärandet	  får	  konsekvenser	  för	  vad	  som	  konstitue-‐
rar	  lärares	  kunskapsbas.	  Vi	  kan	  se	  hur	  en	  mer	  summativ	  kunskapsbas	  svarar	  mot	  krav	  
och	  förväntningar	  på	  mät-‐	  och	  bedömbarhet,	  men	  det	  är	  svårare	  att	  se	  hur	  lärare	  med	  
den	  typen	  kunskaper	  förmår	  att	  hantera	  mer	  komplexa	  förhållanden	  och	  sammanhang.	  
Betydelsen	  av	  vad	  funktionell	  professionsteori	  talar	  om	  i	  form	  av	  att	  teoretiskt	  genom-‐
arbetad	  och	  vetenskapligt	  grundad	  kunskap	  (Jfr	  Friedson,	  2001;	  Abbott,	  1988;	  Evetts,	  
2009)	  framstår	  kort	  uttryckt	  mindre	  klar	  inom	  en	  teknologiskt	  och	  instrumentellt	  inrik-‐
tad	  diskurs.	  
	  

Helhets-‐  och  omsorgsinriktning  –  resultatorientering  på  individnivå  
Det	  professionella	  handlandet	  med	  barns	  och	  ungdomars	  bästa	  för	  ögonen	  diskuteras	  
från	  en	  mer	  helhets-‐	  och	  omsorgsinriktad	  diskurs	  med	  elevers	  behov	  i	  centrum.	  Den	  
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kollektiva	  självbilden	  runt	  resultatorientering	  på	  individnivå	  handlar	  om	  ett	  risktän-‐
kande	  kopplat	  till	  bedömning	  och	  betygssättning.	  Resultatorientering	  på	  individnivå,	  
med	  krav	  på	  mål-‐	  och	  resultatuppfyllelse,	  leder	  till	  större	  krav	  på	  läraren	  att	  dokumen-‐
tera	  planering,	  uppföljning	  och	  bedömning.	  Om	  inte	  läraren	  tydligt	  kan	  visa	  sina	  beve-‐
kelsegrunder	  för	  bedömning	  är	  det	  stor	  risk	  att	  professionaliteten	  ifrågasätts.	  Administ-‐
rativa	  uppgifter,	  som	  avser	  att	  skapa	  transparens,	  inkorporeras	  på	  så	  sätt	  allt	  mer	  in	  i	  
lärarnas	  professionella	  uppdrag.	  	  
	  
Helhets-‐och	  omsorgsinriktningen	  inrymmer	  vad	  vi	  tagit	  upp	  ovan	  utifrån	  ett	  generalist-‐
perspektiv	  och	  i	  termer	  av	  komplext	  lärande.	  I	  denna	  inriktning	  framträder	  lärare	  som	  
kollektiv	  utifrån	  sina	  pedagogiska	  och	  didaktiska	  förmågor	  och	  professionella	  omdöme.	  
Under	  stor	  del	  av	  den	  undersökta	  tidsperioden	  talar	  LF	  t.	  ex.	  om	  lärare	  som	  kollektivt	  
reflekterande	  (praktiker)	  och	  deltagande	  målstyrare.	  Det	  finns	  en	  inriktning	  mot	  förstå-‐
else,	  skolans	  sociala	  roll	  inkluderat	  aspekter	  av	  vad	  som	  inte	  på	  förhand	  kan	  förutses	  i	  
termer	  av	  bildning.73	  	  
	  
Mot	  mitten	  av	  den	  undersökta	  tidsperioden	  är	  det	  tydligt	  hur	  kunskapskrav	  och	  lärares	  
bedömningspraktik	  står	  i	  centrum.	  LF	  talar	  mot	  slutet	  av	  perioden	  mer	  explicit	  om	  be-‐
hovet	  av	  specialisering	  och	  hur	  enskilda	  och	  särskilt	  duktiga	  lärare	  ska	  belönas.	  Inte	  
bara	  den	  typen	  av	  (soft)	  styrning	  som	  inbegrips	  i	  vad	  Bernstein	  (2000)	  benämner	  som	  
en	  terapeutisk	  (pedagogisk)	  identitet	  tenderar	  att	  bli	  obsolet.	  Givet	  de	  förstärkta	  kraven	  
och	  förväntningarna	  på	  mätbart	  utfall	  tenderar	  också	  den	  teamarbetande	  reflekterande	  
läraren	  bli	  svår	  att	  upprätthålla	  som	  adekvat	  kollektiv	  självbild.	  
	  

Autonomi  –  heteronomi  och  externalisering    
Lärarförbundet	  hyser	  under	  1990-‐talet	  stora	  förhoppningar	  till	  det	  friutrymme	  som	  det	  
nya	  styrsystemet	  ska	  ge	  av	  autonomi.	  De	  professionella	  ska	  enligt	  LF	  ta	  ett	  större	  ansvar	  
för	  skolverksamhetens	  utformning	  och	  utveckling.	  Förhoppningarna	  som	  knyts	  till	  de-‐
centraliseringen	  förskjuts	  sedan	  successivt	  till	  ett	  beklagande	  över	  att	  vara	  alltmer	  be-‐
roende	  av	  kommunal	  nyckfullhet	  och	  inkompetens.	  Successivt	  sker	  i	  den	  kollektiva	  
självbilden	  en	  förskjutning	  i	  riktning	  mot	  heteronomi	  och	  externalisering,	  där	  såväl	  bru-‐
kares	  som	  politikers	  krav	  och	  förväntningar	  blir	  allt	  mer	  styrande.	  Vad	  som	  definierar	  
kvalitet	  och	  professionellt	  handlande	  bestäms	  alltmer	  av	  externa	  aktörer,	  inför	  vilka	  
lärarprofessionen	  har	  en	  redovisningsskyldighet.	  	  
	  
Genom	  att	  LF	  samtidigt	  svarar	  upp	  mot	  krav	  och	  förväntningar	  på	  effektivitet,	  konkur-‐
rens,	   jämförbarhet,	   transparens,	   kontroll	   och	   dokumentation	   kvarhålls	   den	   laddning	  
spänningsfältet	   inrymmer	   i	   relation	   till	   olika	   aktörers	   förtroende	   och	   tillit	   respektive	  
kontroll	  och	  granskning	  av	  varandra.	  I	  spänningsfältet	  mellan	  autonomi	  och	  heteronomi	  
kommer	   en	   institutionell	   självförståelse	   till	   uttryck	   som	   säger	   att	   lärarprofessionen	  
måste	  professionaliseras	  inom	  ramen	  för	  vad	  som	  idealtypiskt	  gäller	  systemmässiga	  och	  
strukturella	  faktorer	  (jfr	  Evetts,	  2009).	  
	  
I	  ljuset	  av	  en	  framväxande	  kvalitetsdiskurs	  och	  performativ	  styrning	  är	  det	  samtidigt	  
inte	  givet	  att	  det	  är	  lärarprofessionen	  som	  har	  frihet	  och	  kapacitet	  att	  agera.	  Såväl	  kom-‐
munaliseringen	  som	  marknadiseringen	  bidrar	  i	  den	  förmedlade	  självbilden	  till	  att	  lärar-‐
professionens	  status	  sjunker.	  Enligt	  LF	  fick	  lärarprofessionen	  aldrig	  den	  utlovade	  hand-‐
                                                 
73	  Bildningsbegreppet	  är	  också	  något	  som	  lyfts	  fram	  i	  läroplansutredningen	  i	  början	  av	  1990-‐talet.	  Jfr	  SOU	  1992:94.	  	  	  
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lingsfriheten.	  Dessutom	  fanns	  enligt	  LF	  mer	  att	  önska	  beträffande	  den	  handlingsförmåga	  
som	  ges	  av	  kompetensutveckling	  och	  ekonomiska	  resurser.	  I	  den	  kollektiva	  självbilden	  
framställs	  lärarprofessionen	  som	  offer	  för	  olyckliga	  omständigheter.	  
 

Input-‐orientering  –  output-‐orientering  
Spänningsfältet	  mellan	  input-‐	  och	  outputorientering	  struktureras	  på	  olika	  sätt	  både	  uti-‐
från	  ett	  perspektiv	  som	  är	  professionsteori	  och	  ett	  perspektiv	  som	  är	  pedagogisk	  teori-‐
bildning.	  Spänningsfältet	  mellan	  input	  och	  output	  implicerar	  att	  det	  finns	  olika	  föreställ-‐
ningar	  och	  kollektiva	  självbilder	  gällande	  hur	  lärandeprocesser	  går	  till	  och	  vad	  profess-‐
ionella	  på	  olika	  sätt	  har	  ansvar	  för	  i	  termer	  av	  förutsättningar,	  processer	  och	  resultat.	  	  
	  
Med	  utgångspunkt	  i	  funktionell	  professionsteori	  har	  professionen	  en	  utbildning	  som	  
garanterar	  både	  kunskap	  om	  vad	  som	  ska	  göras	  och	  hur	  (input)	  samt	  hur	  det	  som	  gjorts	  
(output)	  ska	  bedömas	  (Friedson,	  2001).	  Abbott	  (1988)	  talar	  idealt	  om	  en	  professionell	  
praktik	  som	  karaktäriseras	  av	  de	  professionellas	  förmåga	  att	  klassificera,	  handla	  och	  
bedöma.	  En	  organisatorisk	  styrning	  mot	  output,	  resultat	  och	  prestation	  kan	  också	  för-‐
stås	  inkräkta	  på	  professionella	  värden	  och	  normer	  (Evetts,	  2009).	  	  
	  
Utifrån	  ett	  pedagogiskt	  förmedlingsperspektiv	  är	  det	  förenklat	  så	  att	  innehållet	  det	  getts	  
undervisning	  om	  också	  är	  något	  den	  som	  varit	  föremål	  för	  undervisningen	  lärt	  sig.	  Be-‐
hovet	  av	  att	  kontrollera	  om	  det	  verkligen	  förhåller	  sig	  så	  kan	  förstås	  som	  underordnat	  
givet	  nämnda	  utgångspunkt,	  medan	  det	  ur	  ett	  konstruktivistiskt	  perspektiv	  (Piaget,	  
1971/2008)	  och	  senare	  socialkonstruktivistiskt	  perspektiv	  (Vygotskij,	  1962;	  Säljö,	  
2005)	  mer	  handlar	  om	  lärarens	  förmåga	  att	  skapa	  goda	  villkor	  för	  elevens	  lärande.	  
Därmed	  sker	  en	  förskjutning	  från	  läraren	  som	  förmedlare,	  där	  elevens	  förmåga	  att	  lära	  
relateras	  till	  en	  normalfördelningskurva,	  till	  läraren	  som	  den	  som	  kan	  skapa	  förutsätt-‐
ningar	  för	  att	  alla	  elever	  kan	  nå	  de	  uppsatta	  målen.	  Vad	  som	  kan	  kontrolleras	  i	  form	  av	  
output	  är	  hur	  eleven	  uppfattat	  något	  utifrån	  sina	  förutsättningar	  och	  erfarenheter.	  Un-‐
der	  den	  aktuella	  tidsperioden	  sker	  mot	  bakgrund	  av	  de	  två	  perspektiven	  en	  förskjutning	  
i	  riktning	  mot	  att	  framhålla	  lärarens	  betydelse	  för	  elevernas	  resultat.	  
	  
Vi	  kan	  identifiera	  hur	  det	  sker	  förskjutningar	  i	  den	  kollektiva	  självbilden	  eller	  profess-‐
ionsidentiteten	  som	  handlar	  om	  en	  förskjutning	  från	  vad	  som	  ska	  läras	  ut	  och	  hur	  det	  
ska	  ske	  (input),	  till	  att	  kunna	  bedöma	  utfall	  av	  undervisningen	  (output).	  Det	  är	  här	  lik-‐
som	  i	  de	  övriga	  spänningsfälten	  inte	  entydigt	  så	  att	  det	  sker	  en	  förskjutning	  som	  innebär	  
att	  en	  output-‐orientering	  tar	  över.	  Mot	  slutet	  av	  den	  studerade	  perioden	  sker	  en	  rad	  ut-‐
bildningsreformer	  som	  stärker	  inslagen	  av	  recentraliserad	  input-‐styrning.	  Från	  den	  po-‐
litiska	  styrningens	  perspektiv	  innebär	  det	  samtidigt	  en	  förskjutning	  i	  riktning	  mot	  en	  
utfallsbaserad	  läroplan,	  vilken	  väsentligen	  sammankopplas	  med	  ett	  accentuerat	  fokus	  
på	  evaluation	  och	  assessment	  culture	  (jfr	  Young,	  2008).	  	  
	  
Hur	  en	  förstärkt	  prov-‐	  och	  mätkultur	  påverkar	  lärares	  arbete	  är	  naturligtvis	  svårt	  att	  
säga	  något	  om	  utifrån	  de	  material	  vi	  analyserar.	  Vad	  vi	  emellertid	  noterar	  är	  att	  profess-‐
ionsidentiteten	  konstitueras	  i	  allt	  högre	  omfattning	  av	  den	  bedömningspraktiska	  dis-‐
kursen.	  Att	  vara	  framgångsrik	  i	  yrket	  definieras	  av	  utfall	  i	  termer	  av	  resultat.	  Den	  mot	  
slutet	  av	  tidsperioden	  förstärkta	  statliga	  kontrollen	  och	  inspektionssystemen	  fokuserar	  
också	  resultaten,	  medan	  förutsättningar	  och	  processer	  delvis	  underordnas.	  Vi	  kan	  se	  hur	  
det	  mot	  bakgrund	  av	  output-‐orienteringen	  ligger	  en	  särskild	  utmaning	  för	  lärarprofess-‐
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ionen	  i	  att	  engagera	  sig	  i	  förutsättningar	  och	  processer.	  Det	  kan	  t.	  ex.	  handla	  om	  att	  
stärka	  sin	  förmåga	  att	  göra	  välgrundade	  prioriteringar	  och	  kompensera	  för	  olikheter.	  	  
	  

Diskursiva  förskjutningar    

 
I	  studien	  har	  kategoriseringen	  och	  tematiseringen	  haft	  en	  särskild	  inriktning.	  Auktori-‐
sation,	  legitimation,	  inre	  och	  yttre	  gränsdragning,	  professionsetik,	  vissa	  frågor	  kring	  
organisation	  och	  styrning,	  dokumentation,	  utbildning,	  fortbildning,	  forskning,	  arbetsme-‐
toder	  samt	  kritik	  och	  granskning	  har	  fungerat	  som	  ett	  raster	  för	  urval	  och	  strukturering.	  
Samtidigt	  har	  vi	  kunnat	  se	  hur	  ett	  antal	  spänningsfält	  utkristalliseras	  var	  för	  sig	  i	  relat-‐
ion	  till	  hur	  Lärarförbundet	  beskriver,	  kritiserar,	  tar	  strid	  om	  och	  ger	  förslag	  på	  lösning	  i	  
relation	  till	  specifika	  tillstånd	  eller	  objekt.	  Det	  går	  se	  det	  som	  att	  de	  fem	  spänningsfälten	  
ovan	  utgör	  både	  objekt	  och	  dynamiska	  tillstånd	  kring	  vilka	  Lärarförbundet	  vid	  olika	  tid-‐
punkter	  tar	  strid.	  Den	  kollektiva	  självbilden	  av	  lärarprofessionen	  är	  i	  den	  meningen	  en	  
bild	  i	  förändring.	  Frågan	  om	  vilken	  typ	  av	  profession	  det	  är	  som	  framträder	  i	  de	  bilder	  
som	  ges	  är	  inte	  helt	  lätt	  att	  besvara.	  Som	  vi	  sett	  går	  spänningsfälten	  i	  bland	  in	  i	  varandra	  
och	  bidrar	  till	  att	  förstärka	  en	  viss	  kollektiv	  självbild.	  Det	  är	  samtidigt	  inte	  en	  utan	  flera	  
bilder	  som	  ges.	  	  
	  
De	  diskursiva	  förskjutningarna	  uppträder	  ibland	  som	  pendelrörelse	  på	  sätt	  som	  bidrar	  
till	  att	  komplicera	  bilden	  av	  lärarprofessionen.	  Exempelvis	  sker	  en	  typ	  av	  förskjutning	  
och	  pendelrörelse	  i	  den	  kollektiva	  självbilden	  mellan	  att	  framhålla	  lärarprofessionen	  i	  
relation	  till	  att	  läraren	  är	  den	  som	  står	  för	  lärande,	  omsorg	  och	  socialt	  omhändertagande	  
respektive	  bedömning.	  En	  annan	  typ	  av	  förskjutning	  och	  pendelrörelse	  är	  den	  mellan	  
aspekter	  av	  vad	  och	  hur,	  och	  om	  man	  så	  vill	  mellan	  innehåll	  och	  form,	  dvs.	  att	  lärare	  gör	  
rätt	  saker	  respektive	  gör	  på	  rätt	  sätt.	  Nämnda	  aspekter	  knyter	  på	  sina	  specifika	  sätt	  an	  
till	  de	  angivna	  spänningsfälten.	  	  
	  
Det	  går	  som	  vi	  ser	  det	  att	  tala	  om	  att	  det	  under	  den	  aktuella	  perioden	  skett	  ett	  antal	  dis-‐
kursiva	  positionsförskjutningar.	  I	  det	  följande	  talar	  vi	  utifrån	  att	  det	  skett	  en	  tyngd-‐
punktsförskjutning	  1)	  från	  en	  betoning	  på	  det	  professionella	  uppdraget	  mot	  en	  tydligare	  
individualisering	  och	  personifiering,	  2)	  från	  en	  transformativt	  inriktad	  framtidstro	  mot	  
en	  tydligare	  produktifiering,	  3)	  från	  en	  professionsintern	  utgångspunkt	  mot	  att	  se	  pro-‐
fession	  som	  organisationsberoende	  och	  slutligen	  4)	  från	  en	  diskussion	  om	  reflektion	  
mot	  en	  tydligare	  betoning	  på	  evidens	  samt	  att	  lärarprofessionen	  är	  administrativt	  över-‐
belastad.	  
	  
Vi	  argumenterar	  därefter	  för	  att	  det	  utifrån	  materialet	  går	  identifiera	  hur	  det	  sker	  ett	  
brott	  runt	  2000.	  
	  

Uppdrag  –  Personifiering  
En	  typ	  av	  diskursiv	  förskjutning	  gäller	  mellan	  lärares	  uppdrag	  och	  läraren	  som	  person.	  
Vi	  ser	  för	  det	  första	  hur	  det	  sker	  en	  förskjutning	  från	  en	  argumentation	  som	  tar	  sin	  ut-‐
gångspunkt	  i	  lärares	  särskilt	  kvalificerade	  arbetsuppgifter	  till	  en	  argumentation	  som	  i	  
hög	  grad	  gäller	  särskilt	  kvalificerade	  lärare.	  
	  
Förskjutningen	  implicerar	  argumentativt	  att	  det	  talas	  mindre	  om	  lärarprofessionen	  och	  
dess	  uppdrag	  som	  en	  fråga	  om	  att	  tillhandahålla	  offentliga	  ”nyttigheter”.	  Under	  huvud-‐
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delen	  av	  den	  studerade	  tidsperioden	  talas	  det	  om	  myndighetsutövning,	  rättssäkerhet	  
och	  kvalitetssäkring	  som	  väsentliga	  aspekter	  i	  en	  kvalificerad	  verksamhet.	  Mot	  slutet	  av	  
tidsperioden	  blir	  det	  tydligt	  hur	  lärarens	  individuella	  eller	  privata	  egenskaper	  blir	  allt-‐
mer	  framskrivna.	  Det	  är	  ett	  tal	  om	  duktiga	  och	  skickliga	  lärare	  och	  om	  behovet	  differen-‐
tiering	  inom	  professionen	  samt	  om	  karriärmöjligheter	  och	  belöningssystem	  för	  lärare.	  
Det	  är	  också	  ett	  tal	  om	  att	  få	  rätt	  personer	  att	  söka	  sig	  till	  den	  förnyade	  lärarutbildning-‐
en.	  Vi	  ser	  hur	  förskjutningen	  innebär	  ett	  tal	  som	  mer	  har	  grund	  i	  en	  individualism	  och	  
egennytta	  än	  vad	  det	  har	  grund	  i	  kollegialitet	  och	  allmännytta.	  Profession	  framträder	  mer	  
tydligt	  som	  person	  än	  som	  expertsystem	  (jfr	  Abbott,	  1990).	  	  
	  

Framtidstro  –  Produktifiering    
En	  typ	  av	  diskursiv	  förskjutning	  gäller	  frågan	  om	  status	  och	  vad	  den	  kollektiva	  självbil-‐
den	  uttrycker	  om	  vad	  som	  gått	  att	  göra	  och	  i	  relation	  till	  vad	  och	  vem.	  Vi	  ser	  för	  det	  
andra	  hur	  det	  sker	  en	  förskjutning	  från	  en	  argumentation	  om	  lärares	  status	  kopplad	  till	  
en	  samhällelig	  framtidstro	  till	  att	  statusen	  är	  kopplad	  till	  elevers	  och	  skolors	  resultat.	  
	  
Till	  en	  samhällelig	  framtidstro	  finns	  alltid	  politiska,	  sociala,	  kulturella	  och	  demokratiska	  
aspekter	  kopplade.	  I	  den	  kollektiva	  självbilden	  framträder	  lärarprofessionen	  som	  en	  
solidarisk	  och	  altruistisk	  aktör	  i	  en	  offentlig	  verksamhet.	  Förskjutningen	  i	  riktning	  mot	  en	  
mer	  avgränsad	  innebörd	  för	  professionen	  handlar	  om	  att	  läraren	  ska	  visa	  lojalitet	  i	  relat-‐
ion	  till	  en	  privat	  verksamhet,	  inom	  vilken	  denne	  också	  i	  allt	  högre	  grad	  är	  anställd.	  	  
	  
I	  våra	  analyser	  framträder	  förskjutningen	  utifrån	  att	  frågan	  om	  vem	  som	  är	  huvudman	  
för	  skolverksamheten	  avpolitiseras.	  Successivt	  handlar	  det	  istället	  om	  att	  upprätthålla	  
konkurrenskraft,	  kvalitet	  och	  därmed	  hög	  mål-‐	  och	  resultatuppfyllelse.	  	  	  
	  
Vi	  har	  sett	  hur	  Lindblad	  (2006)	  diskuterar	  förskjutningen	  utifrån	  en	  övergång	  från	  en	  
projektidentitet	  till	  en	  prestationsidentitet	  och	  hur	  Sachs	  (2001)	  med	  liknande	  utgångs-‐
punkter	  talar	  om	  en	  activist	  identity	  respektive	  entrepreneurial	  identity.	  Det	  finns	  också	  i	  
materialet	  ett	  motstånd	  mot	  nämnda	  förskjutning.	  Inte	  minst	  uppvisas	  i	  de	  debatter	  och	  
de	  inlägg	  som	  bl.	  a.	  professorer	  gör	  i	  Lärarnas	  tidning	  och	  Pedagogiska	  magasinet	  ett	  
motstånd.	  Utifrån	  Eriksson	  (2003;	  2007)	  kan	  motståndet	  förstås	  utifrån	  hur	  lärarpro-‐
fessionens	  positioner	  av	  att	  företräda	  och	  ställföreträda	  förskjuts.	  	  
	  
Det	  är	  möjligt	  att	  tolka	  hur	  profession	  med	  nämnda	  förskjutning	  framträder	  i	  form	  av	  
produkt	  snarare	  än	  i	  form	  av	  person	  (jfr	  Abbott,	  1990).	  I	  termer	  av	  att	  det	  sker	  ett	  för-‐
tingligande	  eller	  en	  produktifiering	  av	  profession	  är	  produkten	  i	  sammanhanget	  alltså	  
elevers	  och	  skolors	  resultat,	  dvs.	  lärarprofessionens	  funktion	  snävas	  in	  mot	  att	  handla	  
om	  att	  leverera	  särskilda	  utfall.	  	  Utifrån	  Bernstein	  (2000)	  talar	  vi	  här	  om	  en	  neoliberal	  
pedagogisk	  identitet,	  där	  utbildningens	  produkter	  också	  utgörs	  av	  eleverna.	  Vad	  överfö-‐
ringen	  av	  kunskap	  ställer	  i	  utsikt	  för	  dessa	  elever	  är	  då	  också	  främst	  att	  tjäna	  pengar.	  	  
	  

Profession  –  Organisation    
Sammanhängande	  med	  de	  diskursiva	  förskjutningarna	  ovan	  ser	  vi	  för	  det	  tredje	  hur	  det	  i	  
den	  kollektiva	  bilden	  sker	  en	  förskjutning	  från	  en	  argumentation	  om	  att	  yrkesetiken	  gäl-‐
ler	  ett	  internt	  stärkande	  av	  professionen	  till	  att	  yrkesetiken	  gäller	  sanktion	  och	  ett	  extern	  
stärkandet	  av	  legitimiteten	  för	  skolan.	  En	  vidare	  aspekt	  av	  förskjutningen	  inbegriper	  
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också	  hur	  professionens	  kunskapsbas	  och	  yrkesidentitet	  framträder	  i	  de	  kollektiva	  
självbilderna.	  	  	  	  
	  
Yrkesetik	  i	  perspektiv	  av	  att	  stärka	  professionen	  internt	  är	  tydligt	  kopplad	  till	  en	  kom-‐
munikativ	  rationalitet	  (jfr	  Habermas,	  1987)	  och	  handlar	  om	  hur	  en	  kvalificerad	  och	  
ständigt	  pågående	  diskussion	  skapar	  förtroende	  och	  förstärker	  professionens	  självstän-‐
diga	  yrkesansvar.	  För	  att	  tala	  med	  Evetts	  (2009)	  handlar	  det	  om	  en	  occupational	  profess-‐
ionalism.	  I	  vårt	  material	  kommer	  nämnda	  rationalitet	  till	  uttryck	  i	  de	  anspråk	  som	  görs	  
kring	  läraren	  som	  reflekterande	  praktiker	  och	  i	  anspråk	  på	  att	  professionen	  är	  kapabel	  
att	  genom	  professionella	  samtal	  kvalificera	  sin	  verksamhet.	  I	  sättet	  att	  tala	  utgör	  närhet-‐
en	  till	  den	  pedagogiska	  praktiken	  grunden	  för	  att	  kunna	  uttala	  sig	  om	  hur	  det	  är	  och	  vad	  
som	  krävs.	  
	  
Yrkesetik	  i	  perspektiv	  av	  sanktion	  och	  legitimitet	  blir	  en	  fråga	  om	  lärares	  uppdragsan-‐
svar,	  att	  professionen	  har	  rollen	  av	  att	  verkställa	  vad	  andra	  bestämt.	  Yrkesetik	  blir	  tyd-‐
ligt	  en	  grund	  för	  sanktionsåtgärder	  i	  ljuset	  av	  legitimationsfrågan.	  Konstruktionen	  av	  
den	  professionella	  läraren	  handlar	  om	  befogenheter	  och	  föreskrifter	  och	  knyter	  an	  till	  
en	  distansering	  och	  till	  vad	  Evetts	  (2009)	  talar	  om	  i	  termer	  av	  organizational	  profession-‐
alism.	  I	  vårt	  material	  framträder	  konstruktionen	  av	  den	  professionella	  läraren	  tydligt	  i	  
relation	  till	  aspekter	  av	  dokumentstyrning	  och	  som	  i	  huvudsak	  motiveras	  med	  skäl	  som	  
har	  att	  göra	  med	  transparens,	  kvalitet	  och	  resultat.	  
	  

Reflektion  –  Evidens  –  Administrativ  överbelastning  
Hur	  professionens	  normbas,	  kunskapsbas	  och	  yrkesidentitet	  framträder	  i	  de	  kollektiva	  
självbilderna	  går	  för	  det	  fjärde	  att	  förstå	  utifrån	  hur	  det	  förs	  en	  argumentation	  om	  att	  1)	  
lärarprofessionen	  saknar	  en	  kunskapsbas	  och	  att	  yrkesidentiteten	  är	  svagt	  utvecklad,	  2)	  
att	  kunskapsbasen	  och	  identiteten	  utvecklas	  genom	  professionsintern	  reflektion,	  reflek-‐
terad	  praktik	  och	  deltagande	  målstyrning,	  3)	  att	  behovet	  av	  kunskap	  om	  och	  teknologier	  
för	  vad	  som	  fungerar	  för	  att	  stärka	  mål-‐	  och	  resultatuppfyllelsen	  är	  stor.	  	  	  
	  
Lärarförbundet	  talar	  om	  avsaknad	  och	  brist	  utifrån	  att	  kunskaper	  och	  erfarenheter	  inte	  
överförs	  mellan	  kollegor	  och	  generationer.	  Argumentativt	  handlar	  det	  under	  1990-‐talet	  
inte	  minst	  om	  att	  lärarutbildning	  måste	  organiseras	  på	  andra	  sätt	  och	  att	  lärare	  måste	  
samarbeta	  och	  arbeta	  i	  team.	  Det	  går	  inte	  längre	  att	  hänvisa	  till	  erfarenhet	  och	  esoterisk	  
kunskap	  om	  lärarna	  ska	  kunna	  ges	  större	  frihet	  och	  ansvar	  för	  utvecklingen	  av	  skola.	  
Styrsystemets	  omläggning	  i	  riktning	  mot	  decentralisering,	  målstyrning	  och	  extern	  ut-‐
värdering	  utgör	  grund	  för	  ett	  tal	  om	  reflektion,	  reflekterande	  praktik,	  deltagande	  mål-‐
styrning	  och	  lärande	  organisationer.	  Vi	  identifierar	  också	  hur	  en	  yrkespraktisk	  diskurs	  
etableras	  på	  nämnda	  grunder.	  Lärarförbundet	  tar	  strid	  för	  att	  sk.	  professionella	  samtal,	  
kunskapande	  allianser	  och	  vardagsanknutna	  samtal	  är	  att	  föredra	  framför	  mer	  formella	  
och	  externt	  initierade	  uppstruktureringar.	  	  
	  
Talet	  om	  ett	  föreliggande	  behov	  av	  kunskap	  om	  vad	  som	  fungerar	  för	  att	  stärka	  mål-‐	  och	  
resultatuppfyllelse	  är	  som	  vi	  sett	  del	  i	  en	  bedömningspraktisk	  diskurs	  som	  växer	  sig	  allt	  
starkare	  under	  00-‐talet.	  Som	  del	  i	  en	  särskild	  typ	  av	  akademisk	  diskurs	  ser	  vi	  talet	  om	  
vikten	  av	  att	  evidensbasera	  pedagogisk	  praktik.	  Det	  är	  tydligt	  hur	  ”löften”	  om	  transpa-‐
rens	  genom	  dokumentation,	  planer	  och	  program	  också	  är	  att	  förstås	  som	  del	  av	  en	  pro-‐
fessionaliseringssträvan.	  	  
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Sammanfattningsvis	  utspelar	  sig	  diskussionen	  från	  1990	  till	  2000	  argumentativt	  i	  kraft-‐
fältet	  mellan	  vad	  som	  utpekas	  som	  kontroll-‐	  respektive	  utvecklingsinriktat.	  Lärarför-‐
bundet	  tar	  ställning	  för	  utvecklingsinriktad	  utvärdering	  och	  tillsyn	  i	  dialog	  med	  skol-‐
myndigheterna.	  Närheten	  till	  verksamheten	  och	  de	  professionellas	  självvärderingar	  
tillmäts	  stor	  betydelse.	  Diskussionen	  2000-‐2008	  handlar	  alltmer	  om	  hur	  dokumentstyr-‐
ning	  skapar	  tillförlitlighet,	  förtroende	  och	  rättsäkerhet.	  Det	  är	  en	  diskussion	  som	  börjar	  i	  
att	  dokumentation,	  struktur	  och	  transparens	  särskilt	  gynnar	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  
stöd	  och	  som	  fortsätter	  utifrån	  att	  alla	  elever	  befinner	  sig	  i	  risk	  att	  inte	  uppnå	  godkända	  
resultat.	  Det	  finns	  som	  det	  framställs	  också	  starka	  skäl	  för	  lärarprofessionen	  att	  för	  sig	  
själv	  tydliggöra	  och	  dokumentera	  vad	  som	  görs	  och	  vad	  som	  fungerar.	  	  
	  
Kampen	  om	  dagordningen,	  dvs.	  vems	  beskrivning	  av	  verkligheten	  som	  ska	  råda	  hård-‐
nar.	  Under	  tidsperioden	  riktar	  LF	  successivt	  allt	  mer	  tydlig	  kritik	  mot	  medias	  selektivitet	  
i	  perspektiv	  och	  som	  man	  menar	  svartmålning	  av	  skola	  och	  lärare.	  Hur	  reformer	  och	  
olika	  problem	  uppfattas	  i	  de	  stora	  dagstidningarna	  påverkar	  också	  i	  stor	  utsträckning	  
den	  politiska	  styrningen	  (jfr	  Lindensjö	  &	  Lundgren,	  2000;	  Wiklund,	  2006).	  	  
	  
Lärarförbundet	  hävdar	  att	  lärarprofessionen	  lever	  i	  samklang	  med	  en	  komplex	  samtid,	  
vilket	  kan	  kontrasteras	  mot	  en	  konservativ	  och	  nostalgisk	  diskurs	  som	  LF	  menar	  hand-‐
lar	  om	  ordning	  och	  reda,	  tydliga	  kunskapskrav,	  arbetsro	  och	  disciplin.	  LF	  talar	  också	  
utifrån	  en	  position	  som	  utmärks	  av	  att	  det	  behövs	  mer	  resurser	  till	  skolan	  och	  att	  politi-‐
ker	  måste	  lita	  mer	  på	  lärarna.	  LF	  argumenterar	  både	  för	  behov	  av	  politisk	  eftertanke	  och	  
en	  professionell	  förmåga	  att	  se	  till	  helheter.	  LF	  får	  så	  som	  vi	  ser	  det	  allt	  svårare	  för	  att	  få	  
genomslag	  för	  den	  position	  man	  talar	  utifrån.	  Det	  är	  uppenbart	  så	  att	  vill	  LF	  fortsatt	  vara	  
en	  part	  i	  den	  utbildningspolitiska	  debatten	  kan	  man	  inte	  heller	  allt	  för	  kraftfullt	  och	  
ihärdigt	  motsätta	  sig	  den	  skol-‐	  och	  utbildningspolitiska	  omläggningen.	  LF	  anpassar	  sig	  
successivt	  till	  en	  alltmer	  resultatinriktad	  styrning.	  Med	  referens	  till	  Bernstein	  (2000)	  
blir	  det	  mot	  slutet	  av	  den	  aktuella	  perioden	  allt	  svårare	  att	  inom	  ramen	  för	  en	  profess-‐
ionsidentitet	  hävda	  reflektion	  som	  en	  decentrerad	  resurs	  samtidigt	  som	  skolor	  och	  ele-‐
vers	  resultat	  sjunker.	  Under	  2009-‐2010	  kommer	  samtidigt	  en	  typ	  av	  diskussion	  att	  i	  hög	  
grad	  handla	  om	  att	  det	  finns	  en	  kontraproduktivitet	  inbyggd	  i	  den	  förstärkta	  dokument-‐
styrningen.	  Läraren	  framställs	  i	  den	  kollektiva	  självbilden	  nu	  som	  alltmer	  administrativt	  
överbelastad.	  
	  

Brytpunkter    
Med	  utgångspunkt	  i	  diskussionen	  om	  spänningsfält	  och	  diskursiva	  förskjutningar	  kan	  vi	  
se	  att	  många	  förändringar	  sker	  successivt	  och	  ingår	  i	  en	  vidare	  samhällelig	  kontext	  be-‐
stående	  av	  mer	  eller	  mindre	  tröga	  strukturer.	  Den	  undersökta	  perioden	  1990	  –	  2010	  är	  i	  
flera	  avseenden	  också	  en	  transformativ	  tidsperiod	  för	  skola	  och	  för	  lärarprofession.	  
	  
Fram	  till	  början	  av	  2000	  talar	  LF	  i	  huvudsak	  utifrån	  en	  funktionell	  föreställning	  om	  pro-‐
fessionens	  exklusivitet,	  autonomi	  och	  kompetens.	  Det	  är	  en	  argumentation	  om	  läraren	  
som	  moralisk	  samhällsaktör	  och	  som	  en	  altruistisk	  omsorgs-‐	  och	  helhetsinriktad	  gene-‐
ralist	  och	  med	  utgångspunkt	  i	  lärande	  som	  något	  komplext.	  Att	  det	  runt	  2000	  sedan	  in-‐
träder	  ett	  nytt	  tillstånd	  har	  som	  vi	  tolkar	  det	  väsentligen	  att	  göra	  med	  ett	  genomslag	  för	  
såväl	  marknadiseringen	  som	  för	  1990-‐talets	  skolreformer.	  	  
	  
Då	  de	  nyliberala	  idéerna	  växer	  sig	  starkare	  tycks	  de	  institutionaliserade	  föreställningar	  
och	  principer	  avseende	  grunder	  för	  professionellt	  handlade	  inte	  längre	  vara	  giltiga.	  LFs	  
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argumentation	  om	  den	  autonoma	  läraren	  blir	  inkommensurabel	  med	  den	  nyliberala	  
kvalitetsdiskursen.	  I	  kampen	  mellan	  dessa	  båda	  diskurser	  –	  funktionella	  professions-‐
strävanden	  och	  nyliberala	  kvalitetssträvanden	  –	  visar	  sig	  den	  senare	  alltmer	  vinna	  ter-‐
räng.	  Bilden	  som	  framträder	  är	  också	  den	  om	  en	  profession	  som	  kämpar	  för	  självstän-‐
dighet,	  och	  då	  ofta	  med	  elevernas	  bästa	  för	  ögonen,	  samtidigt	  som	  olika	  kontrollmekan-‐
ismer	  alltmer	  begränsar	  deras	  handlingsutrymme.	  	  	  
	  
Från	  2000	  bidrar	  LF	  aktivt	  till	  att	  skapa	  en	  ny	  diskursiv	  ordning	  som	  kännetecknas	  av	  
begrepp	  som	  transparens,	  kvalitetsutveckling	  och	  förstärkt	  resultatorientering	  med	  
hjälp	  av	  dokumentstyrning.	  Som	  uttryck	  för	  en	  professionalisering	  framställs	  kvalitets-‐
utvärdering	  och	  gemensamma	  och	  mer	  enhetliga	  former,	  rutiner	  och	  riktlinjer	  kring	  
dokumentation	  som	  något	  naturligt	  och	  allmänt	  erkänt	  för	  att	  verksamheten	  ska	  kunna	  
utvecklas.	  För	  LF	  tycks	  dokumentstyrningen	  också	  bära	  på	  ett	  löfte	  om	  professional-‐
isering	  där	  ökad	  transparens	  ska	  skapa	  legitimitet.	  	  
	  
Brytpunkten	  runt	  2000	  är	  möjlig	  att	  tolka	  som	  uttryck	  för	  en	  (backlash)	  i	  grunden	  poli-‐
tisk	  motreaktion	  mot	  den	  tilltro	  till	  lärare	  och	  lärarens	  professionalisering	  (occupational	  
professionalism)	  som	  var	  en	  del	  av	  1990-‐talets	  reformer	  och	  omstruktureringar.	  Däref-‐
ter	  handlar	  professionaliseringen	  mer	  tydligt	  om	  kunskap	  om	  och	  teknologier	  för	  vad	  
som	  fungerar	  för	  att	  förstärka	  resultatuppfyllelsen	  (organizational	  professionalism).	  Det	  
blir	  också	  mer	  oklart	  om	  det	  är	  profession	  som	  expertsystem	  som	  ska	  svara	  för	  nämnda	  
kunskapsproduktion.	  
	  
Brytpunkten	  runt	  2000	  tydliggörs	  också	  av	  hur	  resultatstyrningen	  successivt	  får	  ett	  tyd-‐
ligare	  genomslag.	  Den	  betoning	  som	  inte	  minst	  politiskt	  och	  massmedialt	  läggs	  vid	  bris-‐
tande	  likvärdighet	  i	  hög	  kvalitet	  bidrar	  till	  att	  resultatuppfyllelse	  blir	  en	  angelägenhet	  
för	  Lärarförbundet.	  LF	  framhåller	  att	  skolan	  är	  en	  nationell	  angelägenhet	  för	  vilken	  sta-‐
ten	  måste	  ta	  ett	  större	  ansvar.	  Det	  blir	  mindre	  tydligt	  vilket	  ansvar	  LF	  menar	  att	  lärar-‐
professionen	  har.	  När	  den	  statliga	  kontroll	  och	  inspektionsverksamheten	  förstärks,	  med	  
bl.	  a	  en	  ny	  myndighetsstruktur	  från	  2008,	  kan	  LF	  inte	  annat	  än	  välkomna	  detta.	  
	  
Då	  1990-‐talets	  reformer	  slår	  igenom	  tydliggörs	  systemmässiga	  såväl	  som	  kompe-‐
tensmässiga	  tillkortakommanden.	  Särskilt	  gäller	  problemen	  bedömning	  och	  betygssätt-‐
ning.	  Det	  är	  mot	  bakgrund	  av	  kritik	  för	  brister	  i	  bedömningspraktiken	  en	  reformering	  
och	  recentralisering	  kan	  ta	  sin	  början.	  Varför	  betydelsen	  av	  kvalitetsarbetet	  kring	  be-‐
dömning	  och	  betygssättning	  skrivs	  fram	  politiskt	  runt	  2000	  kan	  förstås	  utifrån	  hur	  
marknadiseringen	  slår	  igenom.	  Med	  valfrihet,	  konkurrens	  och	  jämförbarhet	  utgör	  betyg	  
och	  bedömning	  ett	  tydligare	  konkurrensmedel	  skolor	  emellan.	  Skolor	  framträder	  tydli-‐
gare	  som	  marknadsförande	  serviceinrättningar	  och	  bristfällig	  betygsstatistik	  utgör	  
bland	  mycket	  annat	  också	  ett	  ekonomiskt	  problem	  för	  skolor.	  	  Med	  en	  individualisering	  
slår	  också	  höga	  betyg	  igenom	  som	  en	  av	  de	  mest	  väsentliga	  konkurrensfördelarna.	  
	  

Vart  är  lärarprofessionen  på  väg?    

 
Vi	  befinner	  oss	  i	  en	  situation	  där	  det	  från	  politiskt	  håll	  alltjämt	  väsentligen	  handlar	  om	  
att	  visa	  handlingskraft	  på	  det	  utbildningspolitiska	  området.	  Reform-‐	  och	  utvärderings-‐
trycket	  mot	  skola	  och	  utbildning	  är	  starkt	  och	  har	  så	  varit	  under	  en	  rätt	  lång	  tid.	  Samti-‐
digt	  handlar	  en	  typ	  av	  diskussion,	  vilken	  förs	  av	  både	  politiker	  och	  professionella,	  att	  
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inte	  öka	  på	  lärares	  arbetsbörda.	  Att	  renodla	  lärares	  arbetsuppgifter,	  till	  vad	  som	  mer	  
direkt	  anses	  ha	  betydelse	  för	  att	  stärka	  mål-‐	  och	  resultatuppfyllelsen,	  handlar	  i	  politi-‐
kens	  sätt	  att	  tala	  om	  att	  reducera	  det	  professionella	  tolkningsutrymmet.	  Vad	  som	  på	  
1990-‐talet	  diskuterades	  utifrån	  behovet	  av	  att	  professionalisera	  lärarkåren	  har	  på	  2010-‐
talet	  radikalt	  förskjutits	  i	  en	  annan	  riktning.	  Relationen	  mellan	  den	  politiska	  och	  den	  
ekonomiska	  sfären	  håller	  också	  på	  att	  luckras	  upp	  (jfr	  Lundahl,	  2011)	  och	  det	  skapas	  en	  
ny	  spelplan	  med	  konsekvenser	  för	  lärarprofessionen	  och	  vilken	  typ	  av	  kollektiv	  självbild	  
det	  är	  som	  kan	  konstrueras.	  	  
	  
Med	  de	  förändringar	  vi	  identifierat	  framträder	  nya	  spänningsfält	  som	  konstitutiva	  för	  
lärarprofessionen.	  Sett	  i	  ljuset	  av	  en	  självkritik	  är	  ett	  resultat	  av	  denna	  studie	  att	  funkt-‐
ionell	  professionsteori	  allt	  sämre	  förmår	  att	  förklara	  den	  förändrade	  spelplanen.	  Vi	  kan	  
t.	  ex.	  se	  tendenser	  till	  ökade	  inslag	  av	  politiskt	  initierad	  kunskapsstyrning,	  vilket	  kan	  
förstås	  som	  utslag	  av	  såväl	  en	  neoliberal	  inriktning	  som	  en	  neokonservativ	  vändning.	  Vi	  
menar	  på	  dessa	  grunder	  att	  det	  finns	  behov	  av	  omtag	  kring	  frågan	  om	  professionalitet	  
och	  profession.	  För	  lärarprofessionen	  handlar	  det	  också	  om	  att	  ta	  strid	  för	  att	  kunna	  
behålla	  en	  relativ	  autonomi	  under	  de	  nya	  villkoren.	  	  
	  
På	  grundval	  av	  studiens	  resultat	  väcks	  nya	  frågor	  vilka	  vi	  bär	  med	  oss	  in	  i	  den	  delen	  av	  
projektet	  Frihet	  under	  ansvar	  eller	  ansvar	  under	  insyn?	  där	  vi	  på	  en	  individuell,	  och	  inte	  
som	  här	  kollektiv	  nivå,	  närmar	  oss	  hur	  kunskapsbasen	  och	  normbasen	  påverkas	  och	  vad	  
som	  utgör	  professionella	  identiteter	  på	  den	  nya	  spelplanen.	  I	  de	  intervjustudier	  vi	  gör	  
kommer	  innebörder	  och	  variationer	  gällande	  spänningsfälten	  och	  de	  diskursiva	  för-‐
skjutningarna	  att	  fördjupas.	  Vi	  ser	  också	  att	  det	  föreligger	  ett	  behov	  av	  att	  revidera	  ana-‐
lys-‐	  och	  tolkningsverktygen	  i	  syfte	  att	  bättre	  förstå	  och	  förklara	  vart	  lärarprofessionen	  
är	  på	  väg.	  	  
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