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Abstract 
Krantz, Joakim (2009). Styrning och mening – anspråk på professionellt handlande i 
lärarutbildning och skola (Steering and meaning – claims for professional actions 
in teacher education and schools) Acta Wexionensia No 181/2009. ISSN: 1404-
4307, ISBN: 978-91-7636-671-4. Written in Swedish with a summary in English. 
 
This study addresses how political and professional claims directed at teachers change, and in 
many ways challenge teachers’ professional autonomy, as well as affect preconditions for 
meaning-making in pedagogic practices. Focus is placed on political steering and its implica-
tions for teacher education and teachers’ work in schools. Professional tensions between claims 
for system-oriented success defined as goal achievement versus a communicative understand-
ing are analysed within a conceptual framework of steering and meaning. Based on official 
educational policy documents as well as teachers’ development projects the analysis revolves 
around issues concerning core competencies in teacher education and professionalisation proc-
esses. The empirical material comprises the Swedish 2001-teacher education reform and the 
Swedish National Higher Education Agency’s criticism of that part of teacher education which 
is obligatory for all teacher students (AUO). Moreover, grounds for educational policy that lead 
to the introduction of individual development plans (IUP) in school are analysed. Additionally, 
comments on circulated proposals submitted by universities and teacher organisations in con-
nection with Bologna and the IUP-reforms are subject to analysis. In terms of methodology, the 
study primarily draws upon theories of communicative action, critical discourse analysis and 
theories of the professions. The results indicate that emphasis in educational policy is placed on 
the clarification of goals, progression and assessment practices in schools and teacher educa-
tion. Thus teachers and teacher educators need to address functional steering claims which de-
mand commitment and loyalty for political reforms. This entails that teachers’ professional 
autonomy is restricted. Teachers are encouraged to take difficult decisions and act strategically 
in order to maximise the pedagogic outcome based on economic and political claims for excel-
lence, collaboration, and a clear-cut steering direction. Professionalism now appears to connote 
quality control by way of more specified formulations and assessments towards learning out-
comes. Political rhetoric stipulates as essential that teachers determine knowledge progression 
and boundaries between the various exam and knowledge levels. Teachers are also to expound 
internal documentation in order to fulfil system-related claims. The study illustrates how condi-
tions and preconditions emanate from shared professional considerations, competencies and 
convictions, and that teachers need to be able to discuss these. However, this is challenged by a 
continuously increasing management by documents. In light of recentralised steering, claims 
are directed at teachers who are now to create transparency, quantifiable criteria for assessment 
and employability. Based on the teachers’ development projects, the results indicate that teach-
ers are critical of how the education system is subjected to increasing pressure due to a stream 
of reforms and evaluations. Politicisation and economisation of education underscore a need 
for pragmatic and strategic actions within the profession. In contrast to experiences of political 
lack of vision, impellent user orientation and marketisation, universities and teachers claim that 
critical communicative-oriented pedagogy boost professional autonomy. Moreover, the study 
indicates that teachers’ positions and professional identities vary depending on the perceived 
validity of the political claims. Claims for objectivity, simplification, clarity and functional cri-
teria for assessment are countered by claims for in-depth meaning-making and consideration of 
the complexity and knowledge instability that is constitutive of pedagogic practices. Ulti-
mately, this study illustrates a professional shift within the teacher body towards notions of ob-
jectivity and individualisation, thereby threatening teachers’ critical discussions of their organi-
sation and work. 
 
Keywords: Educational policy, Critical Discourse Analysis, validity claims, communicative 
action, professional practice, teacher education, secondary school, higher education  
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DEL I Perspektiv på styrning 
och mening 

1. Utgångspunkter  

Kunskapsintresse och forskningsobjekt  
Då jag i egenskap av förälder deltog i ett utvecklingssamtal för ett tag sedan gav 
läraren uttryck för att det pedagogiska arbetet förändrats en hel del på sistone. 
Lärarna var vid tillfället intensivt engagerade i frågan om de betygsliknande 
skriftliga omdömenas utformning, en information elever och föräldrar ska få ta 
del av i s.k. individuella utvecklingsplaner. Redan första veckorna i sjuan, berät-
tade läraren, gör vi diagnostiska test för att kunna tala om hur eleverna ligger till 
kunskapsmässigt. Läraren beklagade sig över att behöva bedöma eleverna redan 
innan hon lärt känna dem. ”Vi är styrda att göra detta även om det inte känns 
meningsfullt”, avslutade läraren med en viss uppgivenhet i rösten. De krav och 
förväntningar som riktas mot och uttrycks i skola framstod i lärarens berättelse 
inte bara till antalet som många, utan också som motstridiga och svårförenliga. 

 
Studien handlar om utbildningspolitiska reformer, utvärderingar och kritik som 
riktas mot lärare, lärarutbildning och skola. Studien handlar också om lärarutbil-
dares och grundskollärares möjligheter att diskutera och besluta om den pedago-
giska praktikens utformning i två utvecklingsarbeten. Jag ställer frågor om vilka 
de politiska kraven och förväntningarna är som riktas mot lärare, vad som är me-
ningsskapandets villkor i pedagogisk praktik och vilka möjligheter lärare har att 
fatta beslut utifrån sina yrkesmässiga överväganden, kompetenser och övertygel-
ser. Mitt kunskapsintresse gäller relationen mellan politisk och professionell 
styrning och studiens forskningsfråga har formulerats med utgångspunkt i en 
undran över på vilka grunder något rättfärdigas som meningsfullt i pedagogisk 
praktik. 

Avhandlingens forskningsfråga handlar om hur anspråk på vad lärarutbildare 
och skollärare ska kunna och göra utmanar deras självständighet och har betydel-
se för meningsskapandets villkor i pedagogisk praktik. Problematiken jag be-
handlar tar därmed upp relationen mellan styrningens utformning och innebörder 
för det meningsskapade som blir möjligt. Min förhoppning är att jag med studien 
kan lämna ett kvalificerat bidrag till förståelsen av på vilka sätt lärare är adressa-
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ter för anspråk på förändring och förbättring och hur lärare förmår handla själv-
ständigt med utgångspunkt från sin relativa professionella autonomi.  

De grundskolelärare och lärarutbildare som jag mött har talat på liknande sätt 
som läraren ovan. Det är ett tal som på olika sätt handlar om lärares självständig-
het och hur lärarna särskilt har att hantera anspråk på att målen, progressionen 
och bedömningspraktiken för skol- och utbildningsverksamheten måste tydliggö-
ras. En övergripande inriktning för de utvecklingsarbeten lärarna ägnar sig åt 
handlar om att skapa en ökad transparents.  

I lärarutbildningen handlar en typ av utvecklingsarbete om att revidera utbild-
ningens s.k. allmänna utbildningsområde (AUO). Lärarna ska formulera och 
konkretisera vad som utgör utbildningens centrala kunskapsområden. Lärarnas 
arbete är aktualiserat av den kritik Högskoleverket riktat mot lärarutbildningen 
och av utbildningens reformering för att bl.a. anpassas till det s.k. Bolognasy-
stemet. I samtalet nedan ger några lärarutbildare uttryck för en problematik, i 
form av tidspress och kamp om resurser, som de står inför då de ska komma 
överens om hur lärarutbildningen ska förbättras.  

- Jag skulle säga att det primära är att få till en bra lärarutbildning.  

- Ja det är ju i alla fall vad som sägs men är det verkligen så?  

- Förlåt?  

- Jo men nu sitter vi här, under stark tidspress, och vi argumenterar inte för en bra lärarut-

bildning utan utifrån våra institutioners intressen. 

Den principiella problematik lärarna uttrycker, och som har fördjupat min empi-
riska undran, handlar som jag ser det om en ömsesidig men likväl konfliktfylld 
relation mellan styrning och mening i pedagogisk praktik. Jag uppfattar relatio-
nen som intressant, eftersom den rymmer brytpunkter mellan den pedagogiska 
praktikens mål- och resultatorientering och förståelseorientering på sätt som kan 
förväntas ha implikationer för meningsskapandets och det professionella hand-
landets villkor.  

I en mål- och resultatstyrd verksamhet förväntas lärare både känna till och ar-
beta med utgångspunkt från de styrmedel och den utbildningspolicy som anger 
färdriktningen. Kartan utgörs av lagar, förordningar, föreskrifter, anvisningar och 
planer som upprättats av såväl internationella organ som av staten, kommuner 
och enskilda skolor och lärosäten. I de s.k. styrdokumenten och i policy anges 
anspråk på lärares professionella handlande i lärarutbildningen och i skolan. För 
skol- och utbildningsverksamheten ställer den politiska styrningen upp krav på 
likvärdighet, rättvisa, kvalitet, demokratiska former och effektiv måluppfyllelse. 
Lärare förväntas också vara kompetenta att tillsammans diskutera och ta ställ-
ning i frågor som rör arbetets innehåll och organisering. I en praktik med peda-
gogiska ambitioner finns förväntningar på att praktiken ska kunna uppfattas som 
meningsfull av lärare, studenter och elever. I pedagogisk praktik existerar kort 
sagt både anspråk på hur mål och konkreta resultat ska uppnås och hur förståelse 
och meningsskapande ska fördjupas och kritiskt prövas. Då pedagogisk praktik 
är under inflytande av både en mål- och resultatorientering och en förståelseori-
entering uppfattar jag att lärarna har att hantera konkurrerande förväntningar och 
motstridiga krav. 
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Mitt intresse för relationen mellan styrning, mening och lärares professionella 
autonomi studeras på några empiriska arenor där de politiskt formulerade an-
språken uttalar sig om vad som är väsentliga kunskapsområden för lärare och på 
vilka områden lärare måste professionaliseras.1 Jag tar avstamp i lärarutbildning-
ens reformering från 2001. Reformen innebär bl.a. att lärarutbildningen blir en 
sammanhållen utbildning, i betydelsen att utbildningen leder till en examen. 
2001 års reform innebär att det införs ett för alla lärarstudenter gemensamt s.k. 
allmänt utbildningsområde som ska behandla kärnkompetenser. Lärarutbildning-
ens reformering analyseras också med utgångspunkt från utbildningens Bologna-
anpassning. Denna anpassning sker 2007 och innebär att utbildningen delas upp i 
en grundnivå respektive en avancerad nivå. Vad lärarutbildningen och särskilt 
AUO kritiseras för analyseras med utgångspunkt från Högskoleverkets utvärde-
ringar. Det utvecklingsarbete lärarutbildare genomför i denna studie gäller AUO 
och är initierat på grundval av den kritik Högskoleverket framför efter 2001. De 
politiska anspråken som riktar sig mot lärarutbildarna på det aktuella lärosätet 
handlar väsentligen om att de måste tydliggöra och klargöra vad AUO ska inne-
hålla.  

Anspråk på att lärare ska professionaliseras uttrycks både i kritik och i de re-
former som riktas mot lärarutbildning och skola. De politiska styrningsanspråken 
påtalar att skol- och utbildningssystemen måste kvalitetssäkras och att progres-
sionen mellan olika kunskapsnivåer klargörs på bättre sätt. De anspråk som rik-
tas mot lärarna handlar bl.a. om att de måste professionaliseras på det bedöm-
ningspraktiska området. På skolans område analyseras i studien anspråk som ut-
trycks då s.k. individuella utvecklingsplaner (IUP) införs i grundskolan. IUP in-
förs från årsskiftet  2006 och utgör en typ av målstyrning på individnivå som 
bl.a. ställer krav på dokumentation. IUP-reformen är alltjämt under utveckling. 
De skriftliga omdömena som läraren ovan talar om införs 2008 som en del av 
IUP. Det utvecklingsarbete som lärarna i skolan är involverade i utspelar sig 
inom ett skolprojekt där de försöker enas om utformningen av en gemensam be-
dömningspraktik. Projektet initieras som en följd av införandet av IUP och den 
kritik Skolverket riktar mot den aktuella skolan för att brista i måluppfyllelsen 
och likvärdig bedömning och betygssättning.  

 
Några centrala begrepp ska preciseras innan studiens syfte och frågeställningar 
anges. I det följande tar jag hjälp av och utvecklar mina egna ställningstaganden 
i relation till begreppen styrning, mening, professionell autonomi, pedagogisk 
praktik och anspråk. I de två följande kapitlen fördjupas också studiens teoretis-
ka ramverk med utgångspunkt i spänningsfältet mellan den pedagogiska prakti-
kens mål- och resultatorientering respektive förståelseorientering. 

Jag vill inledningsvis påtala att de begrepp jag tar mig an att bl.a. utveckla 
innebörden av i grunden kan betecknas som omstridda. De är för att låna Gallies 
(1968) terminologi essentially contested concepts. Att begrepp är omtvistade gör 
dem nödvändigtvis inte ofruktbara. Jag menar liksom andra att det snarast kan 

––––––––– 
1 Mina olika överväganden i samband med valet av empiriska arenor diskuteras mer ingående i kapi-

tel 4. 
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vara på motsatt sätt (Molander & Terum 2008). Att jag i studien väljer att tala 
om lärarprofessionen ska inte förstås som ett normativt ställningstagande eller 
antagande om att lärare utgör en profession eller är professionella i någon viss 
mening.2 Jag ansluter mig till dem som menar att vad som konstituerar en profes-
sion och vad det betyder att vara professionell i grunden är något omstritt, ab-
strakt och normativt laddat (Carr 2003; Freidson 2001; Svensson 2006b; Bauman 
1987; Gieryn 1983). Vad jag har att beakta är att begrepp som profession, pro-
fessionalitet, professionalism och professionell autonomi används i ideologiska, 
självdefinierande och självrefererande syften. 

Jag vill inledningsvis också poängtera att begreppet lärare förekommer i stu-
dien både som agerande subjekt och som professionellt objekt. Lärare är hand-
lande subjekt i skola och i lärarutbildningen i relation till de sammanhang av ut-
vecklingsarbete som studeras. Lärare är i lärarutbildningen också professionellt 
objekt i betydelsen att lärarutbildare handlar med subjektet lärare för ögonen. 

Styrning och mening 
Det finns som jag uppfattar det ingen entydig dikotomi mellan begreppen styr-
ning och mening. Snarast är det vilken typ av styrning det är som utövas och ef-
tersträvas som det finns anledning att problematisera då det är komplexiteten och 
spänningsfältet mellan begreppen som fångar mitt intresse. Jag finner det rele-
vant att tala både om en styrningskomplexitet och en komplexitet som är kopplad 
till begreppet mening. Begreppen kan förstås härbärgera politisktadministrativa 
och pedagogiska anspråk (Hansen 2008; Fritzell 2003c; Dewey 1916/2005). I det 
följande diskuterar jag på dessa grunder styrningsproblematik och meningsska-
pande ur ett professionsperspektiv. 

Reglering och styrning av skola och (professions)utbildningar utövas på en 
rad olika sätt genom lagar och föreskrifter, nationella planer, utvärderingar, revi-
sioner/tillsyn, ackreditering, yrkesauktorisation och internationella riktlinjer 
(Smeby 2008; Lindensjö & Lundgren 2000). På kommunal nivå liksom på skol- 
och lärosätesnivå sker också en ekonomisk styrning och en styrning genom upp-
rättandet av t.ex. kvalitetsredovisningar och IUP (Jarl m.fl. 2007; Håkansson 
2006; 2008). Till den lokala nivån riktas anspråk på att lärare ska ta ett kollektivt 
ansvar i kvalitetsfrågor och utveckla skol- och utbildningsverksamheten. An-
språken uttrycks naturligtvis också på den lokala nivån. Det är företrädesvis på 
lokal nivå som lärare uttrycker sina anspråk, vilket inte minst sker genom de 
fackliga organisationerna (Persson 2007) och i utvecklingsarbeten av olika slag.  

––––––––– 
2 Min avsikt är inte att utifrån på förhand uppsatta kriterier argumentera för i vilka avseenden lärare 

och lärarutbildare är professioner, semiprofessioner, wanna-be-professioner (Hjort 2006a) eller 
ingetdera. Teoretiskt uppfattar jag det som möjligt att tänka sig en profession som inte är professio-
nell liksom möjligheten att vara professionell utan att samtidigt tillhöra en profession. Hur jag ser 
på lärarprofessionen i ett analytiskt perspektiv är något jag behandlar mer ingående i kapitel 3.  
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Vad jag uppfattar som en styrningskomplexitet har grund i att olika styrnings-
former och styrningsideal existerar parallellt. En schematisk illustration av olika 
ideal och former ges i figuren nedan.3  

 
Figur 1. Styrformer och styrningsideal  
Styrform Politisk 

(Internationella or-
gan/stat/kommun) 

Professionell 
(Utbildning/yrke-
organisationer) 

Marknad 
(Den enskilde/ 
frivilligsektorn) 

Styrningsideal Demokrati/ 
byråkrati 

Professionell au-
tonomi/ profes-
sionalisering 

Kundval/brukar- 
inflytande 

 
Figuren inrymmer en dynamik mellan politisk-, professionell- och individuell 
styrning som t.ex. betyder att vad lärare utför i sin yrkespraktik inte kan beteck-
nas som opolitiskt. I lärares yrkespraktik sker en ”auktoritativ värdefördelning 
genom offentlig maktutövning” (Lundquist 1993 s. 29), vilket är en definition av 
begreppet politik. Figuren pekar också på att anspråken i lärarutbildning och sko-
la uttrycks av politiska och professionella aktörer, och av vad som i politisk och 
ekonomisk mening är medborgare, brukare eller kunder. Dessa aktörer kan inte 
förutsättas ha helt samstämmiga uppfattningar. Snarast kan vi som Pierre (2007) 
påtala förvänta oss att det uttrycks delvis konkurrerande perspektiv på lärarut-
bildning och skola. 

Vad som utgör normativa aspekter av offentliga åtgärder och riktlinjer skapas 
i lärares handlande och därmed i möten mellan läraren, studenten/eleven och 
andra aktörer. Att det existerar en formuleringsarena, som skulle vara den poli-
tiska styrningens område, och en realiseringsarena, som skulle utgöras av lärares 
verkställning av politisk styrning, leder inte sällan fel när vi talar om komplexa 
verksamheter som styrs av mål som för sin realisering kräver kontinuerlig tolk-
ning, anpassning och omprövning (Lipsky 1977; 1980; Premfors 1989; Rothstein 
2006).  

Det sker samtidigt förskjutningar inom ramen för en styrningsdynamik. Den 
individuella styrningen har t.ex. kommit att betonas genom utbildningssektorns 
marknadisering. En mer uttalad marknadslogik har också betydelse för den poli-
tiska styrningens och den professionella autonomins villkor (Le Grand 2003). 
Genom att betona medborgar- och brukarinflytandet ställs krav på valfrihet inom 
ramen för en ökad profilering och därmed ett mindre enhetligt utbildningssystem 
(Blomqvist & Rothstein 2000). Professionell autonomi som styrningsideal upp-
träder samtidigt som ett anspråk på att inte styras av konsumenter på en marknad 
eller av statliga ämbetsmän (Freidson 1994). 

Med begreppen styrning och mening går det som jag uppfattar det att proble-
matisera vad som ytterst utgör en uppdelning mellan deprofessionalisering och 
professionell autonomi. Särskilt om innebörden av deprofessionalisering är att 

––––––––– 
3 Figuren är en bearbetning av vad Pierre (2007) diskuterar som två dimensioner av styrningen av 

skola och vad Premfors m.fl. (2003) diskuterar som en typologi över styrningsideal och styrnings-
former. 
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lärare p.g.a. av en viss typ av styrning i mindre omfattning själva kan utforma, 
upprätta och omförhandla yrkespraktikens normer. Fritzell (2008) anger i detta 
avseende att begreppsparet styrbarhet och mening är att uppfatta som kritiskt då 
det sätter ”sökarljuset på pedagogiskt avgörande villkor för reproduktionsvillko-
ren i en viss praktik” (Fritzell a.a. s. 26). 

I det följande avser jag att fördjupa hur styrningskomplexiteten är att uppfatta 
i ett vidare samhälleligt perspektiv. Jag diskuterar först den politiska styrningen 
och relationen mellan byråkrati och demokrati för att därefter diskutera innebör-
der av en meningskomplexitet och professionell autonomi för lärare. 

Styrningskomplexitet  

På 1970-talet menar King (1976) att politikers ansvar för en växande offentlig 
sektors funktionsduglighet kom att öka samtidigt som den politiska kapaciteten 
och möjligheten att styra minskade. Samhället blev politiskt svårstyrt med ut-
gångspunkt i att det skedde en överbelastning (overload) av offentliga uppgifter 
och regleringar. Att medborgarna håller regeringar ansvariga för allt fler förhål-
landen ses tvinga politiker att ingripa i allt fler samhällsområden (jfr Offe 1984). 
Den interventionistiska politiken visar sig enligt King i längden ohållbar och in-
effektiv. Följden blir att misstron mot politiker ökar och att politiken måste inrik-
tas mot att bli mer reaktiv. I korta drag ger King här en bakgrund till vad som re-
sulterar i en mer indirekt och målstyrd förvaltningspolitik.4  

Till bilden av den tilltagande ostyrbarheten (ungovernability) hör uppfattning-
en att tilltron till den hierarkiskt och byråkratiskt utformade styrningen försvagas 
(Rothstein 2006; Weber 1983). Att politiken överlämnar ansvar till välfärdspro-
fessioner handlar bl.a. om att reducera komplexiteten i vad som är politisktby-
råkratiskt systemrelaterat (Premfors m.fl. 2003; Luhmann 1968/2005). Brunsson 
och Olsen (1990) pekar samtidigt på att tilltron till de offentliga organisationer-
nas betydelse och politikens möjligheter att reformera, kontrollera och styra 
samhällsutvecklingen alltjämt formar en dominerande diskurs. 

Det är svårt att reformera organisationer i annan riktning än mot ökad modernitet, från tradi-

tionella former mot mer moderna, eller i annan riktning än mot ökad rationalitet. Det kan 

också vara svårt att gå emot de moden som råder vid reformtillfällena. Det finns alltså en 

motsättning i modernismen: där finns idéer om människans fria val samtidigt som endast 

vissa former är moderna och de fria valen av form därför begränsas (Brunsson & Olsen a.a. 

s. 257). 

Tilltron till den statliga styrningen som författarna här anger ingår i en moderni-
tetstanke där statsintervention och en samhällelig administrativ rationalitet for-
mar förståelsen av styrningens uppgifter och funktioner. Tankefiguren om en 
ständigt ökad rationalitet rymmer som Carleheden (2002; 2007) också anför ett 
antal ofrånkomliga spänningar i relation till frihet, fria val och individuell auto-
nomi. I samhällsdebatten har också den mer administrativa och rationalistiska 

––––––––– 
4 De förhållande King beskriver gäller utvecklingen i England. Petersson (1998) menar att dessa går 

att generalisera till att också gälla för den förvaltningspolitiska utvecklingen i Sverige under den ak-
tuella tidsperioden. 
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styrningens konsekvenser för samhälle, arbetsliv och individen kommit att kriti-
seras (Wagner 1994; 2001; Habermas 1971; 1973; Alvesson 1993; Gustavsen 
1996).  

DiMaggio och Powell (1983) är två författare som pekar på att försöken att 
organisera fram vad som föreställs som rationellt inte nödvändigtvis resulterar i 
en ökad rationalitet. Att organisationer efterliknar varandra och därmed uppvisar 
systematiska likheter eller en isomorfi kan inte förklaras rationellt. Organisato-
risk isomorfi anses mer vara en konsekvens av hur statliga anspråk, framgångsri-
ka diskurser, konkurrensutsatthet och påtryckningar leder i riktning mot standar-
disering (DiMaggio & Powell 1983). 

Från regelstyrning till evaluation overload 

Gornitzka m.fl. (2004) menar att vi i dag istället för att ha en överbelastning av 
regler på det utbildningspolitiska området, står inför en situation där det råder en 
överbelastning av granskning och utvärdering (evaluation overload). Det ökade 
utvärderingstryck författarna talar om kan tolkas som ett svar på den funktions-
kris i offentlig styrning som ovan benämnts med begreppet styrningskomplexitet 
och ungovernability. Vad som också noterats är hur det skett en förskjutning mot 
en mer ideologisk och diskursiv styrning (Jarl m.fl. 2007; Popkewitz 2000a).  

Mål- och resultatstyrningen framhålls som en reaktiv och normativ styrning 
som alltmer sker genom statlig kontroll- och utvärderingsverksamhet. I det per-
spektivet är det inte minst olika kvalitetssäkringssystem som bidrar till att formu-
lera offentliga riktlinjer, program eller policy. Med en reaktiv styrning sker en 
förskjutning från att resurser och insatser destineras för att få till stånd en viss 
politisk önskvärd utveckling till att styrningen tar form på grundval av att resul-
tat och prestationer kontrolleras och utvärderas (Vedung 2004).  

Den ökade utvärderingsverksamheten gäller nu inte bara på skol- och utbild-
ningsområdet. En exemplifiering av vad denna utveckling (evaluation overload) 
betyder i samhällsekonomiska termer ger vid handen att en ”försiktig” beräkning 
av de årliga kostnaderna för regeringskansliets och myndigheternas utvärde-
ringsverksamhet uppges vara två till tre miljarder (SOU 2007b s. 141). Skolin-
spektionen har som del av kontroll- och utvärderingsverksamheten t.ex. beräk-
nats kosta 310 miljoner per år (SOU 2007c s. 202).5  

Vedung (2004) talar med referens till Max Weber om att utvärderingar tidiga-
re gavs funktionen att bidra till ”världens avförtrollning” (Vedung a.a. s. 17). 
Möjligen har en sådan inriktning åter blivit aktuell.6 De politiska ambitionerna 

––––––––– 
5 Med kontroll kan avses att behärska något inkluderat ett visst skeende, vilket är vad som vanligen 

avses med engelskans control. I denna mening blir enligt Petersson (1998) kontroll mer eller mind-
re synonymt med maktutövning. Styrning framstår då som synonymt med kontroll. Kontroll kan 
också ha en betydelse av undersökning, för att fastställa om allt är i sin ordning och följer före-
skrivna regler. I den sistnämnda meningen ingår enligt Petersson inte betydelsen av styrning. Vad 
som med en sådan distinktion enligt mitt förmenande inte beaktas är hur kontroll i termer av tillsyn 
också innebär en diskursiv eller performativ styrning.  

6 Att utvärdering drevs fram under 1950- och 60-talen av idén om förvetenskapligande handlade bl.a. 
om att de som skulle utföra utvärdering var de akademiska forskarna. Den lojalitets- och legitimi-
tetsproblematik som därmed aktualiserades torde finnas kvar för de akademiska företrädare som i 
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med utvärdering och kontroll handlar om att stärka den politiska styrkraften. Om 
utvärderingsverksamheten förmår leverera ett underlag för en mer framtidsorien-
terad och beslutsförberedande politik har också ifrågasatts (SOU 2007b; Prem-
fors m.fl. 2003).  

Vad en stärkt kontroll- och utvärderingsverksamhet aktualiserar är bl.a. vilka 
de pedagogiska implikationerna blir av de nationella och internationella kun-
skapsmätningarna och rankinglistorna (Pettersson 2008; Fritzén 2004; Wrigley 
2003). Professioner i allmänhet och lärarprofessionen i synnerhet har också be-
skrivits ha en svag förmåga att utforma strategier i relation till offentliga diskur-
ser och internationella styrningsanspråk (Evetts 1998; Freidson 2001). Genom 
den diskursiva styrningens anspråk på effektivisering, standardisering och mark-
nadisering sker vad många också påtala som en professionell självreglering 
(Hjort 2006b; Schoug 2006; Fournier 1999; Lundahl 2002a; 2002b; Forsberg & 
Wallin 2006; Nytell 2006). Med den ökade betoningen på lärares resultatansvar 
och styrning genom att utvärdera utfall pekar Svensson (2006b) särskilt på några 
konsekvenser för den professionella kompetensen. 

Accounting for output results has to a great extent replaced governing by rules and regula-

tions. Then, professional competence is measured according to the specific organizational 

goals of efficiency instead of by professionally controlled credits and values (Svensson a.a. 

s. 583). 

Att staten skulle ha dragit sig tillbaka, i betydelsen att de politiska styrningsan-
språken skulle vara mindre omfattande, är något som ifrågasätts (Hudson 2007). 
Den politiska styrningen av utbildning har enligt vad bl.a. Popkewitz (2000a; 
2004) påtalar snarast utformats som en diskursiv styrning på distans.  

Från government of education till governance of education?  

Att politikens styrningsformer och den offentliga makten systemmässigt genom-
gått grundläggande förändring för att konstitueras ”av flera, delvis självständiga, 
delvis sammanhängande poler” (Petersson m.fl. 2001 s. 67f.) ger en innebörd åt 
det både svåröversatta och svårdefinierade begreppet governance. Med begrep-
pet governance betonas att staten som maktens centrum spelar en allt mindre 
roll. Den demokratiska styrningens förskjutningar är här s.a.s. ett svar på statens 
minskade möjligheter att styra på gamla sätt. Statens transformation och anpass-
ning är något som sker i relation till yttre förändringar i form av t.ex. 
marknadsanpassning, globalisering och en försvagad legitimitet för kollektiva 
lösningar (Pierre 2000a; 2000b; Pollitt 2001; Hirst 2000; Hood 1995). 

Med governance produceras policy på flera nivåer på sätt som påverkar styr-
barheten i det politiska systemet (Fraser 2009). Med begreppet governance for-
muleras styrning också mer i termer av att utgöra en process som har betecknats 
som ett socialt och organisatoriskt lärande (Brunsson & Olsen 1990). Vad som 
bl.a. betonas är hur subjekten för styrningen också medverkar till att utforma 
styrningens inriktning. 

                                                                                                                                         
dag ingår i utvärderingars bedömargrupper och i sammanhang där policyproduktion sker (Vedung 
2004; Askling 2007; Webster 2007). 
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The complexity of contemporary governance points to the need to include social and organi-

zational learning into models of governance. Rather than thinking about policy-making in a 

hierarchical manner, and as being performed once for all, governance is conceptualized as a 

continuous process of learning and adjustment (Guy Peters & Pierre 2008 s. 243). 

Inom ramen för beteckningen New Public Management (Vedung 2004) beskrivs 
omstruktureringen på utbildnings- och skolområdet också med termer som av-
reglering, decentralisering och dekoncentrering (Daun 2002; Dale 2005). På den 
lokala nivån, i kommuner, på enskilda skolor och lärosäten struktureras politi-
kers, rektorers och lärares handlingsutrymme mer tydligt av de ansvar man har 
för resultatutfallet (Lindensjö & Lundgren 2000; Quennerstedt 2006). Den mer 
indirekta styrningen har också åtföljts av en syn på medborgaren som brukare 
och kund (Blomqvist & Rothstein 2000; Jarl 2004). Att nya styrningsformer in-
neburit en delegering av besluts- och handlingsutrymme har bl.a. ansetts utmana 
den professionella autonomin, medan andra på motsatt sätt menar att lärare stärkt 
sin ställning (Murphy 1991; Ball 1994; Smeby 2008; Håkansson 2008). 

Blomqvist & Rothstein (2000) påtalar att det politiskt eftersträvats en större 
marknadsmässig dynamik på skolområdet. Den ökade etableringen av friskolor 
hade t.ex. inte kunnat ske utan en marknadisering (Lund 2006). Balansgången 
mellan att det professionella handlandet regleras i kontrakt respektive bygger på 
tillit och förtroende är något som problematiserats. Det finns de som menar att 
yrkesverksamhetens mer principiella och moraliska grunder kommit att utmanas 
av att läraren tydligt blir ett instrument för någon annans vilja. En utveckling mot 
kontraktsliknande relationer har då mer ensidigt fokuserat på vad som är de olika 
aktörernas nytto- och kostnadskalkyler (Gornitzka m.fl. 2004; Bouckaert och Pe-
ters 2002; Koehn 1994). Att skola och utbildning lämpar sig dåligt för utpräglade 
kontraktsförfaranden och standardiserade lösningar är en uppfattning som bl.a. 
har grund i att en marknads- och prestationsorienterad styrning gör det svårt för 
läraren att företräda vissa kunskaper och demokratiska värden (Hargreaves 2004; 
Biesta 2004; Cochran-Smith 2005; Le Grand 2003; Lindblad 2006; Hjort 2006b).  

Det är med utgångspunkt från en ökad marknadsanpassning Hudson (2007) 
också menar att utbildningspolicyn i de nordiska länderna och i England föränd-
rats i riktning mot mer governance of education. Hudson pekar också på hur det 
existerar en viss politisk ängslighet som bidrar till att göra utvecklingen mindre 
entydig. Vad som konvergerar och divergerar i de anförda dimensionerna (se fi-
guren på följande sida) har i komparativa analyser mellan olika länders sätt att 
styra utbildning visat sig svårt att generalisera. Vad som avses med omstrukture-
ringen på utbildningsområdet konceptualiseras på olika sätt. De förändrade vill-
koren för professionell autonomi, beslutsfattande och värdeorienteringen i skola 
och utbildning ges därmed olika innebörder (Klette 2002; Munthe 2003; Day 
m.fl. 2007; Cribb & Gewirtz 2007; Daun 2002).  

Med figuren nedan vill jag placera in ett antal förändringar och utvecklings-
tendenser i en schematisk ram som jag uppfattar anger innebörderna av en viss 
diskursproduktion kring styrformer och styrningsideal. De förändrade villkoren 
för styrning ska då inte entydigt läsas som en utveckling från government of edu-
cation till governance of education.  
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Figur 2. Government of education och Governance of education 
 
Government of education  Governance of education 
Social democracy  Neo-liberalism 
Centralized  Decentralized 
Hierarchical  Multi-level 
Standardization  Differentiation 
Fordist   Post-Fordist 
Central control (planning state) Self-regulation, `soft´ steering  

(evaluative state) 
 
Focus on  Focus on 
Levelling out differences (egalitarian) Social advancement (aspira   

tional) 
School for all (equality)  Individualization (market) 
Government measures  Partnership (public / private) 
Social equality  Choice 
Inputs   Outputs (performance) 
 
Källa: Hudson 2007 s. 269. 

 
Sundberg (2005; 2008) identifierar, inom ramen för en tio- till tjugoårsperiod av 
omstruktureringar inom skolområdet, fyra parallella styrnings- och reformdis-
kurser. I relation till figuren ovan pekar de av Sundberg angivna diskurserna ut 
hur läraren som skolaktör positioneras på olika sätt. Sundberg talar om en admi-
nistrativ-rationalistisk diskurs, där läraren blir en tillämpare och verkställare. 
Vidare nämns en lokalt självförvaltande diskurs i vilken läraren framhålls som en 
reflekterande praktiker. Utifrån den ökade marknadsorienteringen talar Sundberg 
vidare om en strategisk-management diskurs, där läraren utgör strateg och entre-
prenör. Slutligen anges en moralisk-politisk diskurs i vilken läraren ges betydel-
se som moralisk samhällsaktör (Sundberg 2008 s. 42). Att det är svårt att på nå-
got entydigt sätt ange hur anspråk på resultatansvar (accountability), transparens, 
flexibilitet och outputstyrning bidragit till antingen en reprofessionalisering eller 
deprofessionalisering visar sig bl.a. utifrån vad som ovan framläggs som paral-
lella diskurser.  

I den statliga styrningen måste relationen mellan demokratiskt inflytande och 
ansvarsutkrävande hanteras med anspråk på mer eller mindre precision och 
perfektionism i styrningen. En särskild demokratisk ansvarsproblematik 
aktualiseras också i vad som benämnts som ”demokratins svarta hål” (Rothstein 
2006; Vedung 2004; Goodin 1986) med innebörden av att: 

De uppgifter som utförs inom områden som undervisning och sjukvård är ofta komplicerade 

och kräver dessutom ofta mycket stor anpassning av åtgärder till det enskilda fallet eller si-

tuationen. Det innebär att det inom väsentliga områden utövas makt över medborgarna av 

lokala förvaltningsapparater och tjänstemän där det inte finns reella möjligheter vare sig till 

demokratiskt inflytande eller ansvarsutkrävande (Blomqvist & Rothstein a. a. s. 219).  
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En särskilt professionell utmaning framträder också av att det getts ett ökat ut-
rymme för en individuell styrning samtidigt som det ställs krav på professionella 
kunskaper i ett kunskapssamhälle. Vad som konstituerar en professionell utma-
ning pekar ut hur en individualisering och komplexitet bidrar till en mer osäker 
och fragmenterad lärarpraktik. Att lärare i denna kontext har svårt för att företrä-
da något gemensamt är t.ex. något som anförs (Lindberg 2002; Hargreaves 1998; 
2004; Labaree 2004; Goodson 2005; Bauman 2002).  

Individualization and complexity challenge in new ways the knowledgebases on which pro-

fessionals have traditionally relied. The individual client has become an `expert on his/her 

own life`, and internal and external stakeholders compete for the right to define the kind of 

knowledge on what (public) work must base. On one hand, the professionals face a situation 

in which there is fundamental uncertainty about their knowledgebase as well as about their 

professional status and legitimacy. On the other hand, demand for professional knowledge is 

increasing, because it is assumed that the future knowledge society or knowledge economy 

will rest on such knowledge (Hjort 2007 s. 327). 

Vad de systemmässiga aspekterna av styrning påvisar är att olika politiska över-
väganden och val görs utifrån hur egenskaperna uppfattas hos de subjekt som ska 
styras. Med den utgångspunkten är mål- och resultatorienterade styrningsanspråk 
liksom den politiska styrningens demokratiska och byråkratiska inriktning att 
förstå i ett spänningsfält i relation till förståelseorienterat meningsskapande i pe-
dagogisk praktik.  

Mening och meningsskapande 
Jag har angett att det är i spänningsfältet mellan styrning och mening som jag har 
mitt intresse. Vad jag anför är att anspråk på styrning och mening kan stå i en 
mer eller mindre tydligt konfliktfylld relation till varandra. Jag vill betona att 
mitt intresse för meningsbegreppet har en pedagogisk och praktisk grund. Jag tar 
min utgångspunkt i språkteori och språkpragmatism. Min utgångspunkt är där-
med att det är med språket vi handlar och upprättar relationer med förväntningar 
på ett meningsinnehåll. Då jag talar om mening och meningsskapande åsyftar jag 
därför den diskursiva eller språkligt uttryckta meningen (Habermas 1987; 1992). 

De sätt på vilket jag influeras av ett kommunikationsteoretiskt perspektiv ger 
vid handen att jag inte tar min utgångspunkt i att mening har sin grund i subjek-
tets egna medvetandetillstånd i termer av en intentionalitet (Honneth 2003). Jag 
är inte heller ute efter att förstå vad mening i sig skulle kunna vara för något. 
Vad jag istället anför är ett intersubjektivt perspektiv, där meningsskapande och 
kunskapsbildning är något som sker i ett socialt och kulturellt sammanhang och 
att människor är förbundna med varandra genom språket (Giddens 1997). Jag 
förstår mening och meningsskapande som något som sker i och är beroende av 
en ömsesidig intersubjektiv och kommunikativ praktik mellan människor (Frit-
zell 2008). 

Redan Dewey (1916/2005) identifierade ett spänningsfält mellan indirekta och 
systematiska former för meningsskapande. Dewey argumenterade t.ex. för vikten 
av att reducera skillnaden mellan det moderna samhällets formella och tekniskt 
inriktade utbildningsbehov och den mening som har sin upprinnelse i människors 
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interaktion och kommunikation. Min utgångspunkt är också att meningsskapande 
och kunskapsbildning är något som förklaras i termer av handling.  

Handling är då när vi gör bruk av språkliga yttranden för att förstå något till-
sammans med någon. Ett handlande som är meningsskapande har att göra med 
hur vi tillsammans anstränger oss för att förstå vilka skäl som anförs och på vilka 
grunder språkliga yttranden eller anspråk är giltiga. Det går som jag ser det inte 
att tala om mening utan att också tala om på vilka grunder och under vilka om-
ständigheter vad som är meningsfullt kan klargöras och rättfärdigas (Habermas 
1992). Genom att framhålla meningsutbytets betydelse, för att olika samman-
hang ska kunna fördjupas och göras begripliga, har ömsesidighet av många un-
derstrukits som något centralt i pedagogisk praktik (jfr Biesta & Burbules 2003; 
Biesta 2007a; 2007b; Fritzell 1989; 2008; Hansen 2008).  

Att förutsättningar för meningsskapande är att förstå kopplade till ömsesidig-
het och förmågan till kritiskt prövning utgör vad jag uppfattar som meningskom-
plexitetens grund. De metodologiska konsekvenserna av det kommunikationsteo-
retiska meningsbegreppet är något jag utvecklar mer ingående i kapitel 2. Vad 
jag nu avser göra är att dra upp några teoretiska riktlinjer för vad som betecknats 
som en meningskomplexitet. 

Samhälle, individ, mål och mening 

Med Habermas (1987) terminologi kan vi tala om den pedagogiska praktikens 
dubbla perspektiv när det gäller att bidra till social integration och systemmässig 
integration (jfr Fritzell 1996). Habermas utgångspunkt är att livsvärlden och vad 
som är systemrelaterat ömsesidigt konstituerar varandra. Den kritiska aspekten är 
att relationen mellan livsvärlden och det systemmässiga är konfliktfylld.7 Då det 
systemrelaterade koloniserar livsvärlden reduceras normbildningen i livsvärlden 
på ett sätt som påverkar relationerna mellan människor. I högre grad påverkas 
och styrs livsvärlden och därmed livserfarenheterna av de ekonomiska logikernas 
och politiska maktanspråkens uppmaningar vilket kan leda till meningsförluster 
(loss of meaning) (Habermas 1987 s. 322f.; jfr Carleheden 1996).  

Utfallsstyrningen har också uppfattats ha behavioristiska förtecken som 
kopplats till risken för en mer allmän ”loss of motivation and morale within edu-
cation” (Hyland 1996 s. 168). I det samhälleliga systemmässiga perspektivet 
framträder här styrningens funktioner utifrån att vara ett instrument för urval och 
kontroll för att garantera en viss utbildningsstandard. Det finns i styrning en re-
gulativ dimension som aktualiseras av när styrning sker, tidsdimensionen har 
något att säga oss om hur det som ska styras uppfattas (Dale 1997). Enligt 
Hyland (1996) bidrar t.ex. styrning och kontroll mot utfall till att mindre vikt 
läggs vid processkriterier och utvecklingen av en moral community och me-
ningsskapande samordning (teamwork) bland lärare.  

I min erfarenhet från utvecklingssamtalet, som jag berättade om inledningsvis, 
tydliggörs en relation och åtskillnad mellan samhälle och individ. I exemplet är 

––––––––– 
7 Livsvärldens tre strukturella delar, vilka Habermas (1987) benämner som kultur, samhälle och indi-

vid, anges som förutsättning för förståelse, samordning av handling, socialisation, samhörighet och 
meningsbildning.  
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det särskilt lärarens bedömningspraktik och åtskillnaden mellan vad som bl.a. 
beskrivits som en administrativ bedömning för kontroll och en pedagogisk be-
dömning för lärande som är central (Lundahl 2006; Lindström 2005; Gerrevall 
2008).8 Bedömning och betygssättning pekar kanske särskilt tydligt ut en pro-
blematisk relation mellan samhällets behov av styrning och individernas behov 
av meningsfullhet. Men målstyrningens utformning kan generellt ställas i en lik-
nande kritisk belysning.  

Systemens övertagande av utbildningen har lett till, så vitt jag kan se, att de läroprocesser 

som äger rum däri mer eller mindre tvingas formas utifrån ett strategiskt, instrumentellt 

handlande, åtminstone om de av statsmakterna föreskrivna målen för verksamheten ska upp-

fyllas, Ett strategiskt-instrumentellt förhållningssätt till utbildning och de aktörer som deltar 

däri, där aktörernas handlande ständigt evalueras gentemot på förhand uppställda mål, kan 

bli ett (kanske oöverstigligt) hinder att ta sig över för lärare som, tillsammans med sina ele-

ver, vill skapa demokratiska läroprocesser (Hultin 2007 s. 329ff.). 

Att på mest effektivt sätt styra i riktning mot att på förhand och av andra än lära-
re och elever uppsatta mål uppfylls uppfattas ovan som problematiskt. Uppfatt-
ningen att meningsskapande inte kan instrumentaliseras fram, utifrån på förhand 
stipulerade mål och angivna metoder, har på olika sätt ansetts utmana strategiska 
anspråk på precisionssäkerhet och perfektionism i styrning (jfr Forsberg & Wal-
lin 2006; Fritzell 1996; 2003c; Biesta 1994; 2006; Englund 2006). Problematiken 
handlar som Gustavsson (1996) också understryker om relationen mellan demo-
krati, meningsskapande och bildning.  

Med anspråk som riktas mot och uttrycks i pedagogisk praktik uppkommer 
kritiska frågor avseende relationen mellan lärande, ömsesidighet, delaktighet och 
demokrati. Av effektivitetsskäl eller av skäl som har att göra med att någon vet 
mer eller har makt att bestämma på andra grunder kan en asymmetrisk relation 
mellan den som styr och den som är styrd tas för given som nödvändig och 
ofrånkomlig. Relationerna regleras på sätt som ytterst positionerar den (läraren, 
eleven, studenten, vårdnadshavaren etc.) som befinner sig i en underordnad ställ-
ning att visa hörsamhet, lydnad och självbehärskning (Foucault 2003). Samtidigt 
reduceras möjligheten till att i argumentativ prövning klargöra innebörder, för-
ståelse och mening (Fritzell 2008; Fritzén 1998). 

Mening och professionell autonomi  

Med begreppet professionell autonomi aktualiseras frågan om på vilka sätt lärare 
som yrkesgrupp eller profession kan betraktas som självstyrande.9 Professionell 
autonomi har som jag inledningsvis antytt definierats som yrkesutövarnas an-

––––––––– 
8 Ett annat sätt att benämna åtskillnaden görs av Taras (2005) som talar om summativa och formativa 

bedömningar. Taras uppfattning är att summativ och formativ bedömning inte skiljer sig åt i termer 
av den vikt som läggs vid det fortsatta lärandet. Bedömningars summativa respektive formativa 
funktion relaterar mer till vilka mål, standards och kriterier som görs bedömbara, än på vad sätt be-
dömning ger möjlighet till feedback för ett fortsatt lärande. 

9 Begreppet autonomi har sin etymologi från auto som betyder själv, egen och nomos som betyder 
lag. Enligt nationalencyklopedin betyder autonomi en vidsträckt rätt att få bestämma om egna ange-
lägenheter, mer sällan avses full självbestämmanderätt.  
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språk, makt och möjlighet att ”upprätta, utveckla och bevara en kvalitetsstandard 
enligt vilken de egna prestationerna bedöms” (Rolf m.fl. 1993 s. 118f.). Standar-
den för yrkesutövandet bestäms kort sagt inte av någon extern auktoritet utan av 
dem som utövar yrket (Freidson 1994). 

Yrkesutövares förmåga att formulera hållbara argument för sitt handlande ska 
enligt Rolf (2006) ses i ett proceduriellt perspektiv. Det är därmed en kommuni-
kativ förmåga, mer än ett särskilt innehåll, som framhålls (Fritzell 2009a). Auto-
nomins grund refererar till en argumentativ process i vilken yrkesgrupper ägnar 
sig åt att utforma, upprätta och omförhandla de normer som gäller i yrkesprakti-
ken.  

Professioner kan motiveras om dess metoder, teorier, begrepp och perspektiv kan användas 

för att utforma och upprätthålla professionella kvalitetsbärande procedurer (…) Autonomire-

sonemanget möjliggörs genom att förankras i procedurbegreppet. Utan det är det omöjligt att 

utforma ett rimligt autonomibegrepp (Rolf 2006 s. 89). 

Den professionella autonomins realisering handlar, i det perspektiv som här an-
förs, om vilken handlingskraft som skapas av utfallet av en diskussion. Karaktä-
ren på meningsutbytet förklarar den professionella handlingskraften. Relationen 
mellan externa styrningsanspråk och professionell autonomi konstitueras av lära-
res förmåga att motivera sitt handlande i ett spänningsfält mellan att övertygas av 
vad som uppfattas som goda argument och att övertalas genom påtryckning och 
hot om sanktioner av olika slag.  

Professionell autonomi är som jag uppfattar det avhängig förmågan till kritisk 
omprövning av praxis som en förutsättning för professionell kunskapsutveckling 
(jfr Burn 2007). Som villkor för kunskapsbildning och lärande blir lärares möj-
lighet till kritisk omprövning grundläggande. För att tala med Habermas (2003) 
kan lärande här förstås utifrån följande kriterium: 

A person has ”learned” something if she is capable of justifying the new insight in light of 

correcting a prior belief she now acknowledges to be mistaken (Habermas a.a. s. 243).  

Hur de kommunikativa processerna i sig är meningsskapande och kunskapsbil-
dande kan också förstås i relationen till hur fri processen är och i relation till vil-
ket innehåll som diskuteras. 

Varje innehållslig ståndpunkt gör anspråk på underbyggnad och ställer krav på kunskaper 

som endast kan uppfyllas argumentativt. Å ena sidan kan endast innehållsliga synpunkter le-

gitimera ett utfall: vi kan inte veta om en sakfråga är korrekt behandlad förrän vi känner par-

ternas argument. Å andra sidan kan dessas giltighet endast prövas i en fri argumentations-

process. Alltså är det processen som i sista hand legitimerar utfallet (Eriksen & Weigård 

2000 s. 259). 

Vad som måste betonas är att professionell autonomi inte står oberoende av det 
omgivande samhällets bedömningar. Autonomin är därför att betrakta som rela-
tiv till sin innebörd. Inom ramen för en samhällelig arbetsdelning kan välfärds-
professioner anses ha en relativ autonomi att hantera sådant som både kan och 
inte kan beslutas på politisk väg (jfr Brante 1987; Selznick 2000; Freidson 2001).  

Vad jag ovan refererat till som en demokratiteoretisk problematik behandlas i 
studien som en praktisk pedagogisk problematik. Jag menar då att lärarutbildare 
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och lärare inte kan detaljstyras utan risk för teknifiering och instrumentalisering. 
Inte heller kan det lämnas till enskilda att avgöra vad som är värdefullt och efter-
strävansvärt, i varje fall inte utan risk för en relativisering och individualism som 
bristfälligt beaktar att autonomin utövas inom ramen för moraliska normer och 
etiska värden (jfr Koehn 1994; Alexandersson 1999).  

Om lärares professionella autonomi definieras som en förmåga att upprätthålla 
kvalitet i verksamheten är det väsentligt att beakta hur denna förmåga kan förstås 
som utmanad av ett antal organisatoriska och ekonomiska villkor. För högre ut-
bildning påtalas bl.a. från lärarfackligt håll att: 

Det ökade antalet studenter gör att lärarna har fått en tyngre arbetsbörda och svårare att göra 

ett bra arbete. Den kvantitativa expansionen inom högskolan kan leda till att undervisningen 

blir kvalitetsmässigt sämre. Ekonomiska och andra belöningar, som är kopplade till antalet 

godkända studenter eller antalet utfärdade examina, kan fresta universitetslärare att göra av-

kall på kvalitetskraven (SULF s. 3). 

Kvalitetskraven utgör här grunden för vad lärare i högre utbildning gemensamt 
måste kunna företräda för att göra ett bra arbete. I termer av att citatet uttrycker 
ett anspråk ses inte en professionell autonomi, som borgar för kvalitet i verksam-
heten, kunna frambringas i enlighet med en logik som bygger på konkurrens och 
effektivitet.10 

Freidson (2001) som tar professionerna i försvar mot marknaden 
och byråkratin menar samtidigt att professioner sällan förmår motivera vilka 
grundläggande principer yrkesutövning stödjer sig på. 

What they almost never do is spell out the principles underlying the institutions that orga-

nize and support the way they do their work and take active responsibility for their realiza-

tion (Freidson a.a. s. 3). 

Att professioner på bristfälligt sätt förmår argumentera och motivera varför yr-
kespraktiken måste utövas under en relativ autonomi har ansetts få konsekvensen 
att de professionella blir prisgivna åt en byråkratisering och ekonomisering (Jarl 
2007; Brynolf m.fl. 2007). Då effektivitet och ekonomi styr kan de professionel-
la hamna i en situation där de i etiska och moraliska frågor uppfattar att de bara 
kan företräda sig själva. Eriksson (2007) talar samtidigt om hur det då uppkom-
mer socialt riskabla situationer som aktualiserar:  

Behovet av beskydd av något större och mer omfattande än det man själv kan prestera, lik-

som också erbjudanden om sådant. Vi behöver någon eller något utöver oss själva som kan 

garantera våra handlingar gentemot andra, liksom andras handlingar gentemot oss (Eriksson 

a.a. s. 166). 

I studien tar jag min teoretiska utgångspunkt i att professionell autonomi har en 
kommunikativ grund. Professionell autonomi ses som något annat än ett indivi-

––––––––– 
10 Då Lundquist (1998) rekonstruerar de värden som ämbetsmannen och den offentliga verksamheten 

står för menar han att i ett professionellt handlande, uttryckt som ett offentligt etos, ligger att kunna 
hantera både ekonomiska och demokratiska värden. Freidson (2001) betonar att den styrande ideo-
login för professioner ges av förpliktelsen att göra ett bra arbete snarare än ekonomisk vinst. Det är 
arbetets kvalitet snarare än dess ekonomiska effektivitet som här blir utmärkande för professiona-
lismen.  
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duellt oberoende och strävan till frihet från att delta i en argumentationsprocess 
(jfr Hjort 2007). Professionell autonomi utgör då en konsekvens av en argumen-
tationsprocess som leder till en gemensam handlingskoordinering hos lärare i lä-
rarutbildning och skola. Jag är med den utgångspunkt samtidigt medveten om att 
villkoren för lärares professionella handlande och autonomi struktureras av eko-
nomiska och organisatoriska förhållanden.  

Mening och pedagogisk praktik  

Jag uppfattar att pedagogisk praktik rymmer flera sammanlänkade abstrakta, 
konkreta, komplexa, instrumentella och moraliska dimensioner som ska hanteras 
på professionella sätt. Med begreppet praktik avses därmed socialt handlande 
människor som befinner sig i en verksamhet som är både dynamisk och struktu-
rerad till sin karaktär. Jag delar i det avseendet den definition av praktikbegrep-
pet som bl.a. Chouliaraki & Fairclough (1999) ger uttryck för då de menar att: 

A practice can be understood both as a social action, what is done in a particular time and 

place, and as what has hardened into a relative permanency – a practice in the sense of ha-

bitual way of acting. This ambiguity is helpful in that it points to the intermediate position of 

practices between structures and events, structure and agency – practices have partly the 

character of both (Chouliaraki & Fairclough a.a. s. 21f.). 

I pedagogisk praktik har handlandet en funktionell karaktär i relation till dimen-
sioner av vad som är individuellt, samhälleligt och kulturellt (Fritzell 2003a). Ett 
professionellt handlande i pedagogisk praktik är därför kopplat till lärares för-
måga att hantera och hålla samman dessa dimensioner. Vad jag anför är att sam-
hället utgör en integrerad del av vad lärare har att hantera i praktikens mer kon-
kreta sammanhang. En analytisk implikation är att individ och samhälle inte kan 
differentieras och reduceras till två från varandra åtskilda analysnivåer med den-
na definition av begreppet pedagogisk praktik (Fritzell 1996). En empirisk fråga 
som jag menar kan ställas till all pedagogisk praktik är vilken relativ betydelse 
lärare och politiker, men också andra, ger åt de individuella, samhälleliga och 
kulturella dimensionerna.  

I avhandlingens empiriska och praktiska sammanhang försöker lärare i lärar-
utbildning och skola diskursivt klargöra vad som är att uppfatta som menings-
fullt, berättigat och giltigt i relation till ett visst sakinnehåll. Min utgångspunkt är 
att lärarna kan acceptera och tillmötesgå, kritisera och omförhandla anspråk som 
uttrycks i policy och i andra sammanhang om vad som utgör ett professionellt 
handlande. Min uppfattning är att pedagogisk praktik skapas i en dynamisk och 
diskursiv kamp. 

Sett i ett historiskt perspektiv kan vad som utgör den pedagogiska praktikens 
professionella objekt förstås som något dynamiskt liksom format av vad som ut-
gör mer tröga strukturer som skapat stabilitet över tid (Landahl 2006; Gieryn 
1999). I en mer stabil och abstrakt mening framhåller Carlgren & Marton (2001) 
”det professionella objektet” för lärare som ”lärande” (Carlgren & Marton a.a. s. 
217). Jämför vi lärare med andra professioner, går det utifrån ett liknande reso-
nemang att urskilja att det professionella objektet för t.ex. läkare och sjukskö-
terskor är att rädda liv, bota sjuka och vårda samt för militärer att försvara något 
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med våldsmedel om så bedöms nödvändigt. I begränsad omfattning klarläggs här 
komplexiteten i yrkesutövningen och vilka kunskaper, etiska och moraliska 
grunder pedagogisk praktik inrymmer (Fritzell 1996; Englund 1990).  

Att ange det professionella objektet utifrån en uppfattning av vad som utgör 
en yrkesmässig kärna är inte oproblematiskt (Grimen 2008; Fransson 2003; 
2006). I perspektiv av att olika förhållanden i pedagogisk praktik uppfattas som 
okontroversiella och tas för givna kan vi likväl tala om en pedagogisk praktik 
som institutionaliserats och naturaliserats (Fairclough 1992; Englund 1997b). 
Vad som institutionaliserats och vad som diskursivt avgörs som centrala angelä-
genheter i pedagogisk praktik är i grunden en empirisk fråga. 

De krav som riktas mot och uttrycks i pedagogisk praktik handlar enligt Frit-
zén (1998) om förväntningar på att det ska ske en kunskapsmässig och social ut-
veckling. Fritzell (2003b) talar på liknande sätt om att pedagogisk praktik är mö-
ten mellan minst två personer som bidrar till att kunskap och mening ombildas 
eller rekonstrueras. I pedagogisk praktik sker både en kulturell produktion och 
reproduktion där styrning och mening utgör väsentliga samhälleliga reproduk-
tionsvillkor (Bernstein 2000; Lund & Sundberg 2004).  

Anspråk på och i pedagogisk praktik 

Jag studerar diskursiva anspråk som riktas mot och uttrycks i pedagogisk praktik. 
Dessa anspråk formuleras och motiveras utifrån olika perspektiv och utgångs-
punkter. Det är min uppfattning att anspråk är både strategiska och kommunika-
tiva, eller för att uttrycka det på ett annat sätt, mål- och resultatorienterade re-
spektive förståelseorienterade. Anspråken uttalar sig om vad som har relevans, 
värde och giltighet för att vissa mål och resultat ska uppnås. Anspråken uttalar 
sig också om vad som borde vara den pedagogiska praktikens orientering mot 
meningsskapande och förståelse.  

Min utgångspunkt är att med anspråk uttrycks konkurrerande förväntningar 
och motstridiga krav i en diskursiv kamp. Kampen handlar som jag ser det ytterst 
om att upprätta, återupprätta och utmana hierarkier och olika maktförhållanden 
(jfr Fairclough 1992; Chouliaraki & Fairclough 1999; Fraser 1989). I studiens 
syftesformulering nedan understryks att de anspråk som studeras är anspråk på 
styrning och mening. Min utgångspunkt är också att anspråk har en moralisk 
tyngd. När ett anspråk uttrycks finns ett förpliktigande att diskutera vilka grun-
derna är för vad som uttrycks, för att därigenom klargöra vilken skada eller brist 
som uppkommer om inte anspråket uppfylls (Eriksen 1996). Att detta förplik-
tigande inte alltid uppfylls utgör som jag uppfattar det ett problem för menings-
skapandet. 

Med anspråk sker, enligt vad jag uppfattar, ett förhandlande och ett gränsarbe-
te, där olika gränslinjer dras upp, kritiseras och förändras över tid. Anspråk på 
styrning och mening är inte att förstå som statiska. Genom beskrivningar och be-
tydelseangivningar sker ständiga uteslutningar, utvidgningar och försvar (boun-
dary-work) av anspråk och av professionella positioner i relation till olika inne-
håll. Gränsdragningar handlar som Gieryn (1983; 1999) uttrycker det om att få 
ange vad någonting är och kan få räknas som. Enligt Gieryn bygger gränsdrag-
ningar på definitioner som är flexibla då grunderna för anspråken inte sällan är 
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mångtydiga och dunkla. Anspråk på styrning och mening fyller t.ex. både poli-
tiska, ekonomiska som professionella syften och mål (Gieryn 1983). I ett profes-
sionsinternt perspektiv, och därmed inom ramen för en rådande arbetsfördelning 
mellan kollegor, kan vi också förvänta oss att det uttrycks divergerande anspråk 
kring vad som har relevans, värde och giltighet (jfr Abbott 1988).  

Avhandlingens syfte och forskningsfrågor  
Avhandlingen handlar mot ovan angivna utgångspunkter om hur anspråk på 
styrning och mening anger och etablerar villkor för lärares handlande och där-
igenom utmanar lärares professionella autonomi på olika sätt. Studien handlar 
också om att försöka förstå hur olika anspråk ingår i diskurser som har betydelse 
för meningsskapandets villkor i pedagogisk praktik.  

Avhandlingen har mot bakgrund av vad jag tagit upp en empirisk och tematisk 
grundstruktur som tar sin utgångspunkt i mitt intresse för relationen mellan an-
språk på styrning och mening så som dessa uttrycks i policytexter och i lärares 
diskursiva praktik. Jag tänker mig inte att relationen har en given riktning, dvs. 
att lärare har att implementera vad som följer logiskt av hur styrningskedjan är 
uppbyggd. Att det formuleras policy också lokalt, i det här fallet i lärares utveck-
lingsarbeten, gör att figuren nedan ska förstås utifrån att det sker ett förhandlande 
och omförhandlande mellan konkurrerande förväntningar och motstridiga an-
språk i policy och i praktik.  
 
Figur 3. Avhandlingens empiriska och tematiska grundstruktur 
 

STYRNING 
Utbildningsreformer – Utvärderingar – Kritik 

ANSPRÅK 
 

PEDAGOGISK PRAKTIK 
 

ANSPRÅK 
Lärares och lärarutbildares utvecklingsarbete 

MENING 
 

Den policy som studeras utgörs av utbildningsreformer, utvärderingar och kritik 
på lärarutbildningens och skolans område. De särskilda uttryck för policy som 
studeras uttalar sig om vad som är väsentliga gemensamma kunskapsområden 
för lärare och på vilka områden lärare måste professionaliseras. Grundskollärarna 
och lärarutbildarna har i den här studien det gemensamt att de har att hantera an-
språk på att målen, progressionen, konsistensen och bedömningspraktiken måste 
tydliggöras. En övergripande inriktning för lärarnas utvecklingsarbete är som ti-
digare påtalats att lärarna ska skapa en ökad transparents i skol- och utbildnings-
verksamheterna. Även om villkoren för de båda studerade utvecklingsarbetena 
skiljer sig åt i olika avseenden vill jag betona att lärarna i de två sammanhangen 
har att göra likartade överväganden då de förväntas formulera och konkretisera 
vad som utgör centrala mål, kunskapsområden och lärandeutfall.  
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Studiens syfte är att i ett kommunikationsteoretiskt och kritiskt perspektiv analy-
sera och beskriva anspråk på styrning och mening i pedagogisk praktik samt att 
tolka hur villkoren för lärares professionella handlande förändras, förhandlas och 
på olika sätt utmanar lärares professionella autonomi. 
 
De övergripande frågeställningar som är vägledande för studien är följande: 
 

� Vilka anspråk riktas mot lärare och hur motiveras anspråken? 

� Vilket förhandlande sker i relationen mellan de anspråk som riktas mot lä-
rare och de anspråk som uttrycks av lärarna? 

� Hur framträder de villkor och förutsättningar lärarna har att förhålla sig 
till? Och vilka är de yrkesmässiga överväganden, kompetenser och över-
tygelser som uttrycks? 

De anspråk som riktas mot lärare och som uttrycks av lärare uttalar sig både om 
lärare som professionella objekt och som aktörer i de specifika sammanhang av 
utvecklingsarbete som studeras. I figuren ovan ska mot den bakgrunden inte pe-
dagogisk praktik uppfattas som något som befinner sig i ett mellanrum. Lärares 
utvecklingsarbete i lärarutbildning och skola är en pedagogisk praktik där me-
ningsskapande betraktas ur ett professionsperspektiv. Figurens övre del anger på 
motsvarande sätt styrningsproblematiken och olika former av styrning sett ur ett 
politiskt perspektiv. De politiska styrningsanspråken uttrycker sig om lärare som 
professionellt objekt både i relation till lärarutbildning och skola. 

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen består av tre delar. I den inledanden delen klargörs forskningspro-
blemet. De empiriska arenorna presenteras och studiens syfte och övergripande 
forskningsfrågor formuleras. Studiens teoretiska ramverk introduceras med ut-
gångspunkt i begreppen styrning, mening, professionell autonomi, pedagogisk 
praktik och anspråk (kap 1). Studiens metodologiska utgångspunkter formuleras 
utifrån en kommunikationsteoretisk och kritisk diskursanalytisk ansats. Jag för-
djupar de valda metodologiska utgångspunkterna utifrån hur jag ser på diskurs 
som anspråk och praktik. Anspråk handlar i de perspektiv jag här utvecklar om 
språkets performativitet och om aspekter av makt och giltighet (kap. 2). Studiens 
teoretiska ramverk fördjupas sedan med utgångspunkt i hur lärarprofessionen 
uppfattas som en handlingsform och hur handlande förstås utifrån de två hand-
lingspositionerna att vara ställföreträdare för någon och företrädare för något. 
Vidare diskuteras några för studien relevanta aspekter av kunskap och värden 
samt hur professionella identiteter konstitueras (kap. 3). Del I avslutas med ett 
klargörande av vad som är studiens genomförande i termer av empiriska avstamp 
och hur det empiriska materialet genererats. Här tas också frågor upp som gäller 
validitet, tolkning och generaliserbarhet samt forskningsetiska överväganden 
(kap. 4). 

Del II utgör avhandlingens empiriska resultat. Här behandlas lärarutbildnings-
reformer, Högskoleverkets utvärderingar och remissyttranden kring IUP och Bo-
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lognaanpassningen. I ett historiskt perspektiv tas några av de mer omfattande lä-
rarutbildningsutredningar under efterkrigstiden upp till behandling. Jag inriktar 
mig på vad som utgör kontinuitet och förändring och vilka diskurser och diskur-
siva förskjutningar som uttrycks i talet om lärarutbildning i relation till skola. 
Särskilt diskuteras den kritik som riktas mot lärarutbildning under 1990-talet och 
som lägger grunden för vad som blir 1997 års lärarutbildningsutredning. Policy-
motiveringarna för 2001 års lärarutbildningsreform analyseras med särskilt fokus 
på AUO (kap. 5).  

Jag analyserar sedan Högskoleverkets utvärderingsprogram och den kritik lä-
rarutbildning får motta i Högskoleverkets utvärderingar efter 2001. Analysen in-
riktas på de anspråk som riktas mot AUO om vad som gäller utbildningens cen-
trala kunskapsområde och huvudsakliga problematik. Högskoleverkets utvärde-
ringsverksamhet analyseras i perspektiv av hur en diskursiv förskjutning sker 
från utvärderingars betydelse för utveckling (kvalitetsutveckling) till att ett större 
fokus läggs vid att betona kontroll och resultat (kvalitetssäkring). Jag knyter an 
förskjutningen till en analys av vad som utgör lärosätenas yttrande i samband 
med lärarutbildningens Bolognaanpassning. Hur konsekvenserna av Bolognaan-
passningen utmanar lärosätenas syn på lärarutbildning och på vad sätt anpass-
ningen uppfattas som särskilt problematisk tas tillsammans med Högskoleverkets 
kritik upp i kapitel 6.  

I kapitel 7 behandlas de kommunikativa villkoren i lärarutbildarnas arbete 
med att utveckla AUO. Jag analyserar hur arbetet sker i ett sammanhang som 
ramas in av Högskoleverkets kritik och av interna spänningsfält. På vilka grun-
der lärarutbildarna företräder, försvarar och kritiserar en viss utformning av 
AUO diskuteras bl.a. med utgångspunkt i den kritik de riktar mot den interna 
styrningen av lärarutbildning. Jag identifierar hur lärarnas diskussion om pro-
gressionen och konsistensen i AUO existerar som ett antal ”röda trådar” och som 
oenigheter om tvärvetenskapens betydelse i AUO. Anspråken på styrning och 
mening framträder i perspektiv av ekonomiska och ämnesmässiga motsättningar 
där lärarna också är kritiska till lärarutbildningens politisering och ekonomise-
ring. Utveckligsarbetet framstår som pragmatiskt effektivitetsinriktat på sätt som 
knyter an till en nationell och lokal målorienterad politisk administrativ diskurs. 

Policyanspråken kring lärares bedömningspraktiska professionalisering analy-
seras som del av omstruktureringen på skolområdet och med särskilt utgångs-
punkt i IUP-reformen (kap. 8). I kapitlet identifieras en förskjutning från en för-
ståelseorienterad kommunikativ diskurs till en målorienterad politiskt administ-
rativ och marknadsinriktad diskurs med implikationer för lärares professionella 
autonomi. Med grund i remissyttranden kring IUP-reformen identifieras en pro-
fessionaliseringsdiskurs som uttalar sig om bedömning som en professionell 
verksamhet för behöriga lärare.  

I kapitel 9 analyseras skollärarnas diskursiva praktiker och hur skolprojektets 
grunder formuleras med anspråken på att bedömningspraktiken ska förtydligas 
för att kunna kommuniceras till elever och vårdnadshavare. Vidare analyseras 
hur skolprojektets inriktning ifrågasätts, kritiseras och utmanar lärarna. Jag iden-
tifierar hur lärare söker legitimitet och utvecklar en professionell identitet i rela-
tion till varandra, eleverna, skolämnen och verksamhetsformer. Skolprojektet 
diskuteras utifrån hur det till bedömningspraktiken knyts en särskild argumenta-
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tiv kausalitet och hur det går att förstå anspråken på styrning och mening som ut-
tryck för en pragmatisk, (omsorgs)etisk och kommunikativt inriktad diskurs.  

 I del II avslutas varje kapitel med en fortlöpande summering av vad som ana-
lyserats som anspråk på styrning och mening. I summeringarna görs också en re-
konstruktiv tolkning av det mest centrala i respektive kapitel. I summeringarna 
anges också vad jag tar med mig av analys och tolkning inför de kommande re-
sonemangen. Avslutningsvis i del III ges ett samlat perspektiv på vad som utgör 
studiens resultat och mot den bakgrunden förs en mer principiell diskussion om 
de pedagogiska villkoren för styrning och mening.  
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2. Ett kommunikationsteoretiskt och kritiskt 
perspektiv  
I kapitlet diskuteras studiens epistemologiska och ontologiska avstamp med ut-
gångspunkt från vad som kommit att benämnas som den diskursiva vändningen. 
Jag tar upp hur jag förstår relationen mellan språk, kunskap och handling som 
samordnad. Studiens metodologiska och analytiska ansats fördjupas med ut-
gångspunkt i hur jag informerats och inspirerats av pragmatiska, kommunika-
tionsteoretiska och kritiskt diskursanalytiska perspektiv. Mot denna bakgrund 
klargörs min teoretiska och analytiska förståelse av begrepp som diskurs, 
diskursordning, makt, performativitet och giltighetsanspråk. 

Pragmatism, intersubjektivitet och diskursiv vändning 
Innebörden i begrepp som pragmatism, intersubjektivitet och diskursiv vändning 
är inte entydiga utan kan uppfattas på olika sätt (Brante m.fl. 1998; Cherryhol-
mes 1988). Vad som likväl framträder som förenande i en metodologi, påverkad 
av pragmatismen och den diskursiva vändningen, är hur relationen mellan språk, 
kunskap och handling uppfattas som betydelsefull för menings- och kunskaps-
bildning (Honneth 2003; Biesta 1994; Fritzell 2008). Pragmatiskt inriktad peda-
gogikforskning förenas i vad von Wright (2007) beskriver som ett pragmatis-
mens ethos där utgångspunken är: 

Att människor är genuint kommunikativa varelser; att självet är socialt och att det inte finns 

en inneboende individuell från omgivningen fri vilja; att mångfald är ett existentiellt grund-

villkor samt att människor alltid lever med ett visst mått av osäkerhet och eventualitet efter-

som ingenting med säkerhet kan förutbestämmas; att kunskap är föränderlig; att vetenska-

pens metoder kan vara självkorrigerande och att forskning därför innebär ett oupphörligt 

frågande och äventyr (von Wright a.a. s. 26). 

Jag förstår relationen mellan kunskap och handling som samordnad i språket och 
av den kommunikativt inriktade kunskaps- och meningsbildning som sker.11 
Pragmatismens syn på kunskap som oförutsägbar och föränderlig, som något an-
nat än upprepningar och avbildningar av verklighet, har implikationer för hur 
olika kunskapsanspråk kan förstås och problematiseras (Biesta & Burbules 2003; 
Biesta 2007a).  

––––––––– 
11 Det kan vara värt att påpeka att begreppen pragmatism, pragmatik och pragmatisk diskurs beteck-

nar både en filosofisk inriktning och ett särskilt sätt att förstå en diskursinriktning. Pragmatismen är 
i filosofisk mening relaterad till ett sanningsbegrepp, där sanning avgörs utifrån vad en utsaga leder 
till i praktiken. Då det gäller en pragmatisk diskurs talar vi om en inriktning mot det som uppfattas 
som användbart och nyttigt. Pragmatikens utveckling har under 1960- och 70-talen också domine-
rats av en språkfilosofisk orientering (Lübcke 1988). 
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Det lokala utvecklingsarbete lärarna i den här studien är involverade i är ut-
ifrån pragmatiska utgångspunkter att beteckna som en praktisk intersubjektivitet. 
Utvecklingsarbetena är en praktik i vilken olika anspråk, perspektiv och diskur-
ser uttrycks och påverkar samt övertygar lärare i lärarutbildning och skola om 
vad de kan och inte kan enas om som sant, rätt och värdefullt. Det epistemolo-
giska ställningstagande jag gör framhåller språkets betydelse på ett sätt som stäl-
ler intersubjektiviteten framför subjektiviteten (Habermas 1984; Giddens 1997). 
I perspektiv av intersubjektivitet har jag ett intresse för språket som socialt fe-
nomen. 

Genom sina praktiska konsekvenser är språket konstituerande för det vi i vårt 
vardagliga språkbruk kallar verkligheten (Searle 1997). I termer av praktiska im-
plikationer har jag ett kritiskt intresse för hur sanningsanspråk konstitueras dis-
kursivt och etablerar maktrelationer och villkor för kunskaps- och meningsbild-
ning och demokrati. Att göra det språkliga synonymt med det som existerar är en 
position som jag samtidigt uppfattar som idealistisk och relativistisk. Jag tar min 
utgångspunkt i vad som bl.a. har benämnts som en kritiskt realistisk uppfattning 
(Bhaskar 1997). Utifrån kritisk realism kan det motstånd och den påverkan olika 
förhållanden i världen utövar på oss människor, och som vi förmår utöva i värl-
den, betecknas som realiteter (Hacking 1983; 2000). Jag förstår här relationen 
mellan påverkan och motstånd som dialektisk och spänningsfylld på ett sätt som 
gör det möjligt att förstå något om hur världen är strukturerad och struktureras 
genom institutionaliserade och kommunikativa praktiker.12 Douglas (1986) fram-
lägger som ett grundläggande dialektiskt spänningsfält hur kontinuitet och för-
ändring tar form som en förståelse för och förhandling om vad som är ”kultur” 
(reason) och vad som är ”natur” (naturalness). Poängen är här inte att dikotomin 
är sann utan snarare att påvisa hur den styr vårt tänkande på olika sätt.  

Any institution that is going to keep its shape needs to gain legitimacy by distinctive ground-

ing in nature and in reason: then it affords to its members a set of analogies with which to 

explore the world and with which to justify the naturalness and resonableness of the insti-

tuted rules, and it can keep its identifiable continuing form (Douglas a.a. s. 112). 

Socialt handlande styrs enligt Douglas av kognitiva trögheter. Språkliga dualis-
mer som teori och praktik, kunskap och värden, och de mellan t.ex. kropp och 
själ, manligt och kvinnligt etc., är inte bara något som påverkar oss. Genom att 
kritiskt granska grunderna för sådana tudelningar öppnas en möjlighet att göra 
motstånd mot dem (jfr Biesta & Burbules 2003; Fritzell 1996; 2008; Fraser 
1997).  

Den ideologi som finns inbäddad i diskursiv praktik är också som mest effek-
tiv då den blivit vedertagen eller naturaliserats (become naturalized) (Fairclough 
1992 s. 87). I ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv ägnas därför ett särskilt in-

––––––––– 
12 Rumsliga, tidsliga och ekonomiska betingelser existerar som struktureringar som i diskursteoretisk 

mening kan uppfattas som mer eller mindre oberoende vårt sätt att tala om dem (Chouliaraki & 
Fairclough 1999; Douglas 1986). I nämnda avseende kan social interaktion och sociala relationer ha 
grund i mer eller mindre institutionaliserade strukturer. Det förefaller t.ex. rimligt att i ett historiskt 
perspektiv betrakta aktiemarknaden som en mer instabil struktur än klasstrukturen (jfr Bergström & 
Boréus 2000). 
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tresse åt språkliga dualismer och ensidigheter i perspektiv. Intresset motiveras av 
att ensidigheter har något att säga oss om vilken diskursiv reproduktion som do-
minerar samt vilka förskjutningar och förändringar som sker över tid (Wodak 
1996). Med den s.k. språkliga och diskursiva vändningen (linguistic turn) riktas 
också ett intresse mot på vad sätt diskursiva anspråk är kritiserbara och giltiga. 
Den diskursiva vändningen har fått ett antal praktiska och metodologiska konse-
kvenser. Habermas (1992; 2003) utgångspunkt är t.ex. att vändningen inneburit 
att:  

That turn shifted the standard of epistemic objectivity from the private certainty of a experi-

encing subject to the public practice of justification within a communicative community 

(Habermas 2003 s. 249).  

Diskurs som anspråk och praktik 
Det sätt på vilket jag är informerad av kritisk diskursanalys (CDA) betyder att 
jag delar vissa grundläggande antaganden inom CDA. Jag har emellertid inte för 
avsikt att följa någon särskild tradition eller uppsättning regler för hur CDA bör 
göras (jfr Lund & Sundberg 2004; Fairclough 1992). Av föreliggande studies in-
tersubjektiva och språkliga ansats följer en metodologisk implikation som är den 
att enskilda individer inte förstås som bärare av diskurser och diskursordningar. 
Då anspråk på styrning och mening analyseras är det således inte enskilda indi-
viders subjektiva och mentala uppfattningar som utgör studiens analysenhet. Vad 
som studeras i termer av diskurser utgör istället abstraherade relationer (Tilly 
1984). En definition av begreppet diskurs som jag finner applicerbar för hur jag 
ser diskurs som anspråk och praktik i en språkpragmatisk och inte grammatisk 
lingvistisk mening, ges av Wodak (1996). 

Critical discourse analysis sees discourse – the use of language in speech and writing – as a 

form of ´social practice´. Describing discourse as social practice implies a dialectical rela-

tionship between a particular discursive event and the situation, institution and social struc-

ture that frame it: the discursive event is shaped by them, but it also shapes them. That is, 

discourse is socially constituted, as well as socially conditioned – it constitutes situations, 

objects of knowledge, and the social identities of and relationships between people and 

groups of people. It is constitutive both in the sense that it helps sustain and reproduce the 

social status quo, and in the sense that it contributes to transform it (Wodak a.a. s. 15).  

Med begreppet diskurs och diskursiva anspråk vill jag framhålla att analysen av 
språkanvändning handlar om språkets funktion att påverka och övertyga och hur 
språket självt är bemängt av olika kunskapsperspektiv, kognitiva innehåll, sam-
hällsuppfattningar och värderingar (Chouliaraki & Fairclough 1999; Van Dijk 
1990). Anspråk har analyserats som uttryck för olika men också överlappande 
diskurser. Det har t.ex. talats om professionaliseringsdiskurser som inbegriper 
aspekter av vad som i policy produceras som en marknads,- demokrati,- köns- 
och kompetensutvecklingsdiskurs (Moss & Krejsler 2006; Moos 2006; Hjort 
2006a; Lindblad 1997; Carney 2004; Fairclough 1995; Lund 2006). Sett i ett 
diskursanalytiskt perspektiv blir den professionella läraren med dessa utgångs-
punkter:  
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En position inden for en professionsdiskurs, som så at sige er en mere eller mindre veldefi-

neret samlig af dogmer, udsagn og positioner, som den professionelle forstås som professio-

nel indenfor (Moos & Krejsler 2006 s. 282).  

Då begreppet professional discourse tas i bruk ska det enligt Evetts m.fl. (2006) 
relateras till hur lärarna (de arbetande själva) accepterar, inkorporerar och tillmö-
tesgår begrepp som professionalism i sitt arbete. På individnivå framhålls hur 
professionalisering fungerar motivationsstärkande, på systemrelaterad nivå 
frammanar professional discourse sociala och yrkesmässiga förändringar. Dis-
kursernas funktion anses på den systemrelaterade nivån vara att utöva social kon-
troll för att få till stånd yrkesförändring i riktning mot rationalisering och självdi-
sciplinering (Evetts m.fl. a.a. s. 111).  

Studiens kritiska anspråk  

I den kritiskt realistiska ansatsen fyller CDA en funktion då jag försöker förstå 
hur pedagogiska praktiker framställs som naturliga, nödvändiga och självklara. 
Studiens kritiska uppgift handlar i denna mening om en ambition att beröva 
verkligheten dess förmenta naturlighet (Bhaskar 1997). För att tala med Fairc-
lough (1992) är den kritiska epistemologins uppgift att denaturalisera det natura-
liserade. I den kritiska ansatsen inryms också ett emancipatoriskt anspråk som 
gäller forskningens potential att förändra möjligheterna till förändring 
(Chouliaraki & Fairclough 1999). Ansatsen kan rymma moment av aktivism som 
kan vara problematiska att hantera.  

Min uppfattning är inte heller att forskning har som sin uppgift att upprätta fö-
reskrifter för en alternativ praktik. En sådan ansats skulle för övrigt kräva ett an-
nat vetenskapsteoretiskt perspektiv än det jag här argumenterar för. Som jag upp-
fattar det utgår en predicerande ansats främst från att klargöra kausaliteter. Vad 
vetenskap kan bidra med i termer av emancipation är något jag ser i ljuset av vad 
Bernstein (2000) diskuterar som de alternativa möjligheter som öppnas då vi ta-
lar om ett visst förhållande med utgångspunkt från ett annat perspektiv. Det finns 
vad Bernstein benämner ett potential discursive gap i mötespunkten mellan: 
“Order and disorder, of coherence and incoherence. It is the crucial site of the yet 
to be thought” (Bernstein a.a. s. 30). Cochran-Smith (2005) ger med liknande ut-
gångspunkter uttryck för att det finns skäl att låta en kritisk ansats bli mer 
styrande inom utbildningsforskning.  

As we gather more and more evidence in teacher education (and in education more broadly), 

we must not forget to ask: Evidence of what? For what purpose? Collected by whom and 

under what circumstances? In order to serve whose interest and (perhaps) ignoring or disad-

vantaging whom? (Cochran-Smith a.a.  s. 9). 

Diskurser och diskursordningar 

Ett grundantagande i talet om diskurser och diskursordningar är att diskurser 
kämpar om att få konstituera och strukturera en särskild form av kulturell hege-
moni. Diskurser och diskursordningar uttrycker olika perspektiv på kunskaper, 
identiteter och relationer och fyller funktionen av att behandla vissa förhållanden 
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som naturliga, självklara och som allmänt erkända (Winter Jørgensen & Phillips 
2000; Fairclough 1995; Bernstein 1990).  

Med begreppet diskursordning riktas ett intresse mot maktstrukturer och hur 
diskurser konkurrerar inom samma sociala område om att ge innehåll åt något 
och därmed etablera en viss förståelse (Wodak 1996). I olika institutioner och 
praktiker, som t.ex. i pedagogisk praktik inom institutionen skola och utbildning, 
skapas enligt Fairclough (1992) särskilda sätt att förstå diskursordningar med ut-
gångspunkt från den diskursiva praktiken inom institutionen i relation till sam-
hället. Diskursordning definieras som ”The totality of discursive practices within 
an institution or society, and the relationships between them.” (Fairclough a.a. s. 
43). Att t.ex. benämna elever och studenter som medborgare, kunder eller klien-
ter och lärare som verkställare, deltagande målstyrare eller reflekterade praktiker 
ingår i en diskursproduktion som inte är begränsad till skola och utbildning. 

Inom de perspektiv jag är informerad ses diskursordningar både ha en repro-
duktiv och utmanade funktion. Att diskurser blandas eller kombineras, på nya 
och med inte sällan innovativa innebörder, gör dem dynamiska. Diskurser och 
diskursordningar bygger som instanser av socialt orienterad språkanvändning på 
varandra och utvecklas historiskt, vilket sker i relation till de sociala praktiker 
(samhällen) och kontexter (institutioner) där de uttrycks. Diskursordningar och 
diskurser är institutionaliserade. Men institutioner utvecklas inte, som Douglas 
(1986) påpekar, lika lite som de genererar avsikter, oberoende av människors in-
tersubjektiva påverkan. 

Rekontextualisering och interdiskursivitet 

Diskursers dynamiska karaktär har begreppsliggjorts bl.a. genom innebörder som 
knutits till rekontextualisering, interdiskursivitet, intertextualitet och remediering 
(jfr Fairclough 1992; 1995; Chouliaraki & Fairclough 1999; Bernstein 1990; 
2000; Bolter & Grusin 2000).13 Ett grundläggande intresse inom CDA är också 
kopplat till försök att förstå hur en aktuell diskursiv och social praktiks olika 
sammansättningar formas historiskt och hur olika diskurser kombineras och arti-
kuleras inom och mellan diskursordningar (Fairclough 1992). Hur kan det t.ex. 
komma sig att inte bara elever utan också patienter benämns som kunder? Vad är 
det för typ av analogitänkande som gör att t.ex. skolor lånar in en vokabulär från 
företagsvärlden? Brunsson (2002) menar att när organisationer vänder sig till 
både medborgare och kunder skapas en ”institutionell förvirring” (Brunsson a.a. 
s. 333). Förvirringen förklaras bl.a. av att det skett en sammanblandning av styr-
former och styrideal. 

Offentliga förvaltningar vill ha stor autonomi och hellre ha kunder än besvärliga medborga-

re, men de vill inte ha den konkurrens som också hör till företagsinstitutionen (…) Statliga 

och kommunala organisationer vill ha brukarinflytande, men inga möjligheter för brukarna 

att själva bilda egna organisationer för de tjänster de vill bruka (Brunsson a.a. s. 334).  

––––––––– 
13 Fairclough är i sin användning av intertextualitetsbegreppet inspirerad av Kristeva och Bachtin. 

Influenser finns här också till vad Foucault diskuterar som genealogi och hur sanningseffekter upp-
står inom diskurser (jfr Winter Jørgensen & Phillips 2000 s. 19ff. och 78). 



37 

En utgångspunkt och innebörd i begreppet rekontextualisering och interdiskursi-
vitet är här att text och tal bygger på och lånar från varandra. Det sker vad som 
kan betecknas som ett språkligt återbruk i nya sociala praktiker. Hur olika termer 
och begrepp används och får användas blir föremål för diskursiv kamp mellan 
olika intressen och grupper. Vad som uppstår har betecknats som hybridiserade 
diskurser (Winter Jørgensen & Phillips 2000). 

Nya diskursiva kombinationer bär på en förändringspotential och ett löfte om 
förbättring genom de anspråk som görs på att återge verkligheten på mer realis-
tiska och bättre sätt. Konventionella diskurskombinationer förstås samtidigt som 
upprätthållande för den rådande ordningen. Vad som impliceras är att det finns 
en förklaringskraft kopplad till förståelsen av på vilka olika sätt diskursiva prak-
tiker och diskurser främjar instabilitet och förändring respektive stabilitet och 
upprätthållande av status quo (Chouliaraki & Fairclough 1999).  

En särskild metodologisk problematik är i relation till vad jag här tar upp 
kopplad till användandet av diskursbegreppet. Wodak (1996) lyfter problemati-
ken genom att peka på att: ”Every discourse is related to many others and can 
only be understood on the basis of others” (Wodak a.a. s. 14). Att diskurser inte 
har någon objektiv början eller något klart slut har en metodologisk implikation 
för hur relationen mellan det diskursiva och det sociala förstås och kan tolkas. 
Av dessa skäl anförs inte sällan hur en interdisciplinär ansats är väsentlig för 
CDAs fruktbarhet (jfr Chilton & Wodak 2005; Wodak 2006; Chiapello & Fair-
clough 2002; Fairclough 2005; Van Leeuwen 2005). Vad en interdisciplinär 
ansats ska kunna bidra med är t.ex. förståelsen för diskursers hybridisering och 
hur det systemmässiga ekonomiska och politiska maktanspråken koloniserar 
livsvärlden (Chouliaraki & Fairclough 1999; Habermas 1987). Mot denna bak-
grund är också kritisk teori och professionsteoretiska perspektiv väsentliga för de 
tematiseringar jag gör. 

Pedagogisk diskurs 

I talet om en pedagogisk diskurs uttrycks tanken att pedagogisk diskurs i sig ut-
gör en rekontextualiseringsprincip.  

Pedagogic discourse is the specialized communication whereby differential transmis-

sion/acquisition is effected (…) We shall define pedagogic discourse as the rule which em-

beds a discourse of competence (skills of various kinds) into a discourse of social order in 

such a way that the latter always dominates the former (Bernstein 1990 s. 183) 

Pedagogisk diskurs annekterar enligt Bernstein (1990; 2000) andra diskurser i 
syfte att sammanföra olika normativa utgångspunkter med den förmedling och 
tillägnelse som framhålls i utbildningskontexten. Bernstein menar att principerna 
för rekontexualisering är selektiva i relation till den pedagogiska praktikens be-
hov av föreställda subjekt (imaginary subjects) och social ordning (Bernstein 
1990 s. 184.).14  

––––––––– 
14 Genom en rekontextualisering där det personliga och intima blir till ett primärt innehåll har det 

t.ex. ansetts öppna upp för en diskursiv praktik och samtalsform som rymmer potentiellt motsätt-
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Bernstein menar att pedagogisk diskurs består av en regulativ diskurs och en 
undervisningsdiskurs. Den regulativa diskursen fyller funktionen av att upprätt-
hålla de sociala relationerna och den moraliska ordningen. Diskursen uttrycker 
på vad sätt förmedlingen och tillägnelsen konstituerar och reproducerar sociala 
relationer, legitimitet, identitet, kunskap och mening. Undervisningsdiskursen 
avser att säkra förmedlingen och tillägnelsen av ett särskilt vetande och uttrycker 
sig därför om vad som ska förmedlas och tillägnas. Pedagogisk diskurs domine-
ras som anges i citatet ovan av en regulativ diskurs. Vad som görs och kan göras 
meningsfullt understryks ha att göra med det selektiva handlandet som är en 
följd av den aktuella rekontextualiseringen och vad som blir möjligt att pedago-
gisera. Resonemanget om den möjliga meningen (meaning potential) anger hur 
den pedagogiska praktikens inre motsättningar och funktioner står i relation till 
hur utbildning och skola bidrar till en samhällelig social och kulturell reproduk-
tion (Bernstein 2000 s. 27; Chouliaraki 2001). Genom att talet om de diskursiva 
reproduktionsvillkoren också är ett tal om de språkliga ramarna för vad som kan 
tillgängliggöras och erbjudas som mening (Englund 1997a;1997b; Biesta 2006) 
är det relevant i relation till begreppen styrning och mening.  

Diskursiv makt, performativitet och giltighetsanspråk 
Jag avser nu tydliggöra studiens metodologiska och analytiska utgångspunkter i 
relation till begreppen diskursiv makt, performativitet och giltighetsanspråk. Då 
jag i min ansats är informerad av den kommunikativa handlingsteorin (Habermas 
1984; 1987) ser jag det också som angeläget att ta upp några invändningar som 
rests mot det anförda kommunikationsteoretiska perspektivet. 

Diskursiv makt 

Foucault (1993) har karaktäriserat pedagogisk praktik som kategoriserande, di-
sciplinerande och utestängande oberoende försöken att göra utbildning till något 
som ger varje individ ”tillgång till vilken typ av diskurs som helst” (Foucault a.a. 
s. 31). Särskilt framhåller Foucault (2003) hur examinationen, jämförelsen, klas-
sificeringen och dokumentationen bidrar till att forma kategoriseringar som eta-
blerar normaliteter. Hur anspråk på makt legitimeras och bidrar till att mobilisera 
motstånd blir en fråga om hur den disciplinära makten som relation styr i rikt-
ning mot självdisciplinering och självreglering (Foucault 2003 s. 188). Detta 
maktperspektiv har visat sig fruktbart för att förstå hur det sker en disciplinering 
och självreglering medelst olika (själv)tekniker som syftar till lärande och per-
sonlighetsutveckling (jfr Hermann 2004; Granath 2008; Lundgren 2006).  

För lärare och andra professioner handlar det enligt Krejsler (2006b) väsentli-
gen om att i interaktion och dialog med klienter i högre grad involvera dennes 
hela livssituation. Samtidigt som eleven eller studenten själv utgör en utgångs-
punkt, ska han/hon bemästra framtiden genom att bli ett mer ansvarstagande och 
självstyrt framtidsorienterat subjekt. För läraren skulle det som Petersson m.fl. 

                                                                                                                                         
ningsfyllda utfall i form av demokratisering och nya strategier för kontroll och ansvarsförskjutning. 
(Jfr Fairclough 1995; Honneth 2004; Bauman 2002; Irisdotter 2006; Åberg 2008).  
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ange handla om att organisera verksamheten i överensstämmelse med ”det ut-
bildningspolitiska nationella narrativet” (Petersson 2007 m.fl. s. 255), men där-
utöver läggs ansvaret på den enskilde och dennes motivation. I detta perspektiv 
tas individen som utgångspunkt för vad som konstituerar pedagogiska processer. 
Från politiskt håll anses det samtidigt ske en mobilisering för det livslånga läran-
det, med innebörden att alltfler samhällsområden pedagogiseras. Samtidspeda-
gogikens paradox formuleras på dessa grunder utifrån att pedagogiken som dis-
kursiv kraft är både samhällsfrånvänd och samhällstillvänd (Petersson m.fl. 
2007).  

Att på ett ensidigt sätt framhålla maktens stabiliserande, dominerande och ute-
slutande funktioner skulle enligt min mening samtidigt vara det samma som att 
förutsätta, snarare än kritiskt granska, legitimiteten för den rådande ordningen. I 
ett kommunikationsteoretiskt perspektiv framstår särskilt hur förmågan att kunna 
ta ställning till diskursiva maktanspråk ligger i möjligheten att kunna erkänna, 
kritisera eller avfärda det anspråken gäller. Utgångspunkten är att anspråken 
måste orientera mot förståelse för att kunna vinna giltighet och legitimitet. Vad 
som framförs genom påtryckning, påverkan och med hot om sanktion försvårar 
eller snarast omöjliggör förståelsen för på vilka grunder ett anspråk är giltigt. En 
meningsfull skillnad görs mellan ett handlande som har demokratisk grund och 
bygger på en övertygelse och ett handlande som har tvång och hot som grund. 
Mot en kommunikativ rationalitet kontrasteras en strategisk rationalitet (Haber-
mas 1984; 1992). 

Kritiken mot den kommunikativa handlingsteorin har gällt om det är realis-
tiskt att tänka sig att en ömsesidig acceptans, enighet och förståelse kan uppnås i 
frågor där olika intressen står mot varandra. Kritiken gäller inte minst handlings-
teorins uppfattning om makt och hur handlandets konfliktfylldhet kan klargöras 
(Bourdieu 1999; Fraser 1997). Inom politisk teori och moralfilosofi har realis-
men i principerna för ett kommunikativt handlande diskuterats utifrån frågan vari 
skillnaden ligger mellan att övertyga och att framtvinga. Om det går att övertyga 
utan att utöva påtryckning genom olika maktanspråk, framstår som en av de mer 
intrikata frågorna (Chambers 1996). Vad kritiken aktualiserar är vilka förutsätt-
ningarna och villkoren egentligen är för förståelseorienterad kommunikation i 
pedagogisk praktik (jfr Fritzell 2003b; 2008; Roth 2000; 2004; Englund 2000; 
2004). 

Diskursbegreppet betonar i Habermas terminologi hur olika giltighetsanspråk 
stödjer handling, förstått som en relation mellan giltighet och mening (jfr 
Chouliaraki & Fairclough 1999; Boman 2007; Carleheden 1996). Sättet på vilket 
diskurs refererar till normativ riktighet och moraliska ställningstaganden i en 
kognitiv dimension har setts utesluta ett omsorgsinriktat handlande. Teorins 
svaghet skulle här vara kopplad till anspråken på universalitet. Universella prin-
ciper kan missbrukas, bl.a. i namn av lika behandling, för att försvara svaga 
gruppers underordning då likvärdighet skulle kräva särbehandling (Eriksen & 
Weigård 2000). ”Den mänskliga omsorgen” (Honneth 2003 s. 113) och soli-
dariteten uppfattas därför inte som garanterad utifrån ett rättviseperspektiv.  

Frågor om på vad sätt pedagogisk praktik kännetecknas av frihet, tvång, lika 
möjligheter eller ojämlikhet är väsentliga att beakta. Ett diskursivt utfall kan inte 
postuleras som ett resultat av en tvångsfri kommunikation, i vilken de ”bättre” 
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argumenten får oss att överge de ”sämre”. Att diskursiva anspråk är kritiserbara 
måste problematiseras med utgångspunkt från vem det är som får kritisera och 
vad som kan kritiseras. Med en kritiskt diskursanalytisk och kommunikationsteo-
retisk ansats uppfattar jag att maktbegreppet fyller en funktion i försöken att 
bringa klarhet i vad det är som gör att en viss ordning uppfattas som legitim och 
giltig.  

Den kommunikationsteoretiska ansatsens styrka ligger i att legitimitet och gil-
tighet inte uppfattas som något vilket kan instrumentaliseras fram. Intresset för 
maktens funktionssätt kopplas till situationer då olika konventioner och san-
ningsanspråk problematiseras, ifrågasätts och kritiseras. I det kritiska diskursana-
lytiska perspektiv jag informerats av uppmärksammas hur makt utgör en resurs 
för alliansbyggande, tillfälliga överenskommelser, ifrågasättande och motstånd. 
Makt kan då också betraktas som ett medel för rekvalificering och för kollektivt 
bemyndigande. Med referens till Gramsci talar Fairclough (1992) om att makt är 
en kamp om hegemoni där hegemonin har grund i ”constructing alliances, and 
integrating rather than simply dominating subordinate classes, through conces-
sions or through ideological means, to win their consent” (Fairclough a.a. s. 92). 

I ett CDA-perspektiv analyseras med nämnda utgångspunkt hur diskursiv 
makt och diskursers makt fungerar informerande för vad som är regulativa och 
normativa samhälleliga anspråk, vilka ytterst kan förstås handla om vad som är 
kulturella insikter och överenskommelser (Fairclough 1992; Wodak 1996). An-
språk på styrning och mening gäller i vidare avseende då vad som är ekonomiskt, 
politiskt, rättsligt, socialt, moraliskt och kulturellt begripligt, igenkännbart, me-
ningsfullt och bindande (Scott 2001).  

Hur språkliga yttranden är att förstå som bindande finner jag anledning att 
fördjupa med utgångspunkt från språkets performativa funktion i relation till oli-
ka typer av giltighetsanspråk. 

Språkets performativa innebörd  

Genom att fokusera på språkets direkta utförande och verkande kraft är det språ-
kets performativitet, eller språk i perspektiv av handling, som framhålls. Språk 
som handling ger innebörd åt begreppet språkhandling (speech acts) (Searle 
1969; 1997). Vad som är bindande i språkhandlingen framhålls som kopplat till 
den kritiska prövningen av den produktiva eller performativa sidan av det som 
ett yttrande gäller (Habermas 1984; 1992; 1998a; 1998b). 

Begreppet språkhandling gäller företrädesvis inte språkets funktion att beskri-
va handling och olika förhållanden i världen, även om språk naturligtvis brukas i 
dessa syften. Det är istället handlingsdimensionen i språket som framhålls. Ex-
empel på att all språklighet inte är språkhandlingar ges om yttrandena inte talar 
till någon särskild adressat och inte inrymmer några anspråk på giltighet. Ett ytt-
rande som ”bollen är röd” kan i sammanhanget jämföras med yttrandet ”jag på-
står att bollen är röd”, som är performativt just av de skälet att utsagan rymmer 
anspråk på giltighet.15  

––––––––– 
15 Exemplet är lånat från Eriksen & Weigård 2000 s. 58.  
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Då begreppet anspråk används inbegriper jag att det är (an)språkets utförande 
eller performativa funktion som fokuseras. Det är anspråk på giltighet som riktar 
sig till någon som jag analyserar. I termer av att detta innebär en avgränsning så 
exkluderar det inte mitt intresse för vad som kan betecknas som mer naturalise-
rade yttranden och framställningar. Att det särskilt är genom en process av dis-
kursiv återupprepning som tillfälliga eller kontingenta meningskonstruktioner 
skapas om vad som är sant och falskt är något som Butler (1990) framhåller. 
Med diskursiva återupprepningar förskjuts också innebörder i olika begrepp och 
benämningar över tid. För utbildnings vidkommande har t.ex. likvärdighet disku-
teras med utgångspunkt i begreppets performativitet. Vad som bl.a. anförs är att 
det råder en oenighet och en diskursiv kamp om vad begreppet ska kunna appli-
ceras på (Englund & Quennerstedt 2008; Englund 1999; Wallin 2002).  

En poäng med att framhålla språkets performativa innebörder är att det öppnar 
upp för att förstå språklighet på ett analytiskt sätt som uttryck för vad jag tidigare 
betecknat som ett kommunikativt respektive strategiskt inriktat handlande. 
Språkhandlingar förstås då som mål- och resultatinriktade och förståelseinriktade 
handlingar. Habermas (1998a) gör i fråga om detta följande distinktioner mellan 
ett kommunikativt och ett strategiskt handlande: 

We will speak of communicative action where actors coordinate their plans of action with 

one another by way of linguistic processes of reaching understanding, that is, in such a way 

that they draw on the illocutionary binding and bonding powers (Bindungkräfte) of speech 

acts for this coordination. In strategic action, this potential for communicative rationality 

remains unexploited, even where the interactions are linguistically mediated. Because the 

participants in strategic action coordinate their plans of action with one another by way of a 

reciprocal exertion of influence, language is used not communicatively, in the sense eluci-

dated, but with an orientation toward consequences. For analysis of the latter use of lan-

guage, so-called perlocutions provide a suitable key (Habermas a.a. s. 326). 

Med utgångspunkt från det förståelse- respektive resultatinriktade handlandet 
kan lärarnas samarbete problematiseras, liksom de externa anspråken kan göra 
det. Problematiseringen handlar om det spänningsfält som ytterst gäller relatio-
nen mellan samförstånd och påverkan eller mellan att vara övertygad och överta-
lad. Språkhandlingars funktion för en gemensam handlingskoordinering kan då 
analyseras i termer av giltighetsanspråk i dimensioner av objektiva, normativa 
och subjektiva anspråk. I ett kommunikationsteoretiskt perspektiv är utgångs-
punkten att språkhandlingars giltighet aktualiseras i dimensioner som gäller san-
ning, riktighet och sanningsenlighet på sätt som bidrar till kritisk prövning, hand-
lingskoordinering och ett fördjupat meningsskapande (Habermas 1984; 1992; 
1995; 1998a; 2003). 

Giltighetsanspråk och working agreements 

I analysen ska särskilt beaktas vad som utgör ensidigheter i de tre dimensionerna 
av objektiva, normativa och subjektiva giltighetsanspråk. Den analytiska poäng-
en sett i ett CDA-perspektiv gäller hur obalans mellan giltighetsanspråken for-
mar diskurser. Vad som utmärker olika diskurser utifrån giltighetsanspråken 



42 

anknyter till vad Chouliaraki & Fairclough (1999) framhåller som diskursers en-
sidigheter i det att de:  

Focus truth (for example, technocratic discourse), rightness (for example, legalistic dis-

course), or truthfulness (for example, aestheticised discourse within politics) (Chouliaraki & 

Fairclough a.a. s. 88).  

Ensidigheter, begränsningar och uteslutningar gör det möjligt att förstå diskur-
sers inriktningar. För att något ska bli kritiserbart måste vad som hålls för sant, 
rätt och uppriktigt kunna ifrågasättas (Fairclough 1992; Chouliaraki & Fair-
clough 1999). Som sanningsanspråk gäller ett yttrande något i den objektiva 
världen, den konstativa språkhandlingen uttalar sig om sanning och om hur nå-
got i världen är. Med normativa anspråk etableras relationer mellan människor i 
en social och normativ sfär. På motsvarande sätt som ovan talar Habermas 
(1990; 1996; 1998c) om hur regulativa språkhandlingar uttalar sig om riktighet. 
Med subjektiva anspråk handlar yttrandena om egna önskningar och viljor. De 
s.k. expressiva språkhandlingarna uttalar sig om sanningsenlighet eller upprik-
tighet. Giltighet gäller som en fråga om autenticitet eller för att uttrycka det på 
ett annat sätt att jag inte kan säga en sak och göra en annan. Giltighetsanspråken 
och kritiserbarheten har kort uttryckt med meningsskapandets möjligheter att 
göra där mening gäller: 

Något mycket konkret och påtagligt i människors allvarliga försök att tillsammans nå förstå-

else om något i världen. Det handlar om hur samtalsakter kan grundas i kritiserbara giltig-

hetsanspråk och inordnas i kommunikationskedjor som ger sammanhang och stabilitet över 

olika miljöer och tider (Fritzell 2008 s. 19).  

Oenigheter kring giltighetsanspråk utgör då också objektet för det diskursiva 
handlandet, för att tala med Giddens (1984; 1997) uppstår det kritiska situationer 
då sanningsanspråk ifrågasätts. Det är också sådana kritiska situationer Haber-
mas refererar till då han menar att argumentationen utgör ”the only available 
medium of ascertaining truth since truth claims that have been problematized 
cannot be tested in any other way” (Habermas 2003 s. 38).  

Med giltighetsanspråken aktualiseras frågor om hur grunderna för en oenighet 
kan förstås (Gutmann & Thompson 2000). Frågor av följande typ kan ställas; 
kan lärare A betrakta vad lärare B säger som uttryck för vad B uppriktigt menar 
och uppfattar som sant? Att lärare är överens behöver inte betyda att de är över-
tygade om att de nått fram till det mest förnuftiga lösningarna eller ens diskuterar 
de mest väsentliga problem de står inför. Vad lärare är överens om kan ha grund 
i vad de bedömer som realistiskt eller rimligt som ett working agreement givet de 
aktuella sammanhangets förutsättningar och villkor (Eriksen 2006). Detta förhål-
lande gör mig uppmärksam på att strategiska och pragmatiskt inriktade diskus-
sioner, överväganden och diskurser kan vara nog så betydelsefulla som de mer 
principiella och normativt grundade.  

Vad jag med referens till Eriksen (2006) här benämner som working agree-
ment har en analytisk innebörd. Jag talar då om en skillnad mellan kommunika-
tivt handlande i en svag och stark mening (Habermas 1998a). Denna distinktion 
kan som Coulter (2001) framlägger det uppfattas som ett svar på den kritik som 
riktats mot den kommunikativa handlingsteorin för att vara orealistisk i sina 
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normativa och universella anspråk. Habermas talar i sammanhanget om en skill-
nad mellan:  

Communicative action in a weak sense whenever reaching understanding applies to facts 

and to actor-relative reasons for one-sided expressions of will; I will speak of communica-

tive action in a strong sense as soon as reaching understanding extends to the normative rea-

sons for the selection of the goals themselves. I the latter case, the participants refer to in-

tersubjectively shared value orientations that- going beyond their personal preferences – 

bind their wills (Habermas a.a. s. 326). 

På vad sätt ett professionellt handlande formuleras som ett working agreement 
har i det perspektiv som jag här framhåller bl.a. att göra med vilka särskilda re-
surser en viss aktör förfogar över. Här måste som Fritzell (2008) också påpekar 
staten räknas in som en väsentlig aktör som har sina specifika resurser för att 
skapa en särskilt typ av styrbarhet. 
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3. Lärarprofession som handlingsform, 
position och identitet 
Vad jag i föregående kapitel diskuterat som studiens kommunikationsteoretiska 
och kritiskt diskursanalytiska perspektiv kopplas nu explicit till ett professions-
teoretiskt perspektiv. Mina avsikter är därmed att behandla några teoretiska och 
metodologiska aspekter av hur jag förstår lärarprofessionen i ett handlingsteore-
tiskt perspektiv. Analytiskt diskuteras ett antal teoretiska anslag om hur profes-
sionen utgör en handlingsform och hur lärare befinner sig i olika handlingsposi-
tioner. Begreppet professionell identitet tas här också upp till behandling. Vad 
jag diskuterar fyller analytiska funktioner som empiriskt kan förväntas interagera 
på mer komplexa sätt än vad jag här tar hänsyn till.  

Med lärarprofession som handlingsform vill jag rikta uppmärksamhet mot att 
anspråk som framförs av lärare har en professionsextern och professionsintern 
riktning. Jag vill också uppmärksamma hur de externa anspråken som riktas till 
lärare uttalar sig om lärares yrkespraktik, ställning på arbetsmarknaden och kun-
skaper och normer (Molander & Terum 2008). Lärares handlingspositioner, i 
termer av att vara företrädare respektive ställföreträdare, förstår jag som fasta 
enheter inom ramen för en professionell interaktiv struktur. Positionerna är där-
med inte knutna till en specifik aktör (Eriksson 2003), utan anger kort uttryckt 
att lärare alltid handlar som någon för någon och något.  

Med begreppet professionella identiteter avser jag de socialt och diskursivt 
konstruerade identiteter som skapas i pedagogisk praktik. Jag uppfattar profes-
sionella identiteter som relationellt konstituerade i relationer mellan lärare, äm-
nen/discipliner och elever/studenter. Min utgångspunkt är att professionella iden-
titeter formas av de uppgifter lärare har att hantera och att identiteter kommer till 
uttryck i självframställningar där olika ideal, normer, värderingar och intressen 
dryftas (Habermas 2003). Jag sätter de professionella identiteterna i relation till 
anspråk på vad som utgör ett professionellt handlande och till olika statusposi-
tioner i yrkeslivet. Jag uppfattar att professionella identiteter har betydelse för 
handling och för de gränsdragningar som görs i relation till bl.a. kunskap och 
värden. Professionell identitet fyller i det perspektivet samhälleliga och ideolo-
giska funktioner förstått som professionaliseringssträvanden (Weber 2004; Ab-
bott 1988). Fairclough (1992) pekar på det förhållandet att: 

When one emphasizes construction, the identity function of language begins to assume great 

importance, because the ways in which societies categorize and build identities for their 

members is a fundamental aspect of how they work, how power relations are imposed and 

exercized, how societies are reproduced and changed (Fairclough a.a s. 168). 
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Mot denna bakgrund av professionella identiteter diskuterar jag också förekoms-
ten av diskursproduktion kring olika kunskapsformer.16 

Lärarprofession som handlingsform och lärares 
handlingspositioner 
Lärarprofessionen kan förstås som en handlingsform som har epistemisk och 
normativ grund. Uppmärksamhet riktas då mot hur professionens anspråk har 
grund i kunskap, normer och värden, dvs. det är det professionsinterna vetandet 
och den kunskapsbildning som sker i utbildning och i yrkespraktik som betonas. 
En professionsintern sammanhållning kring och kommunikativt intresse för vad 
som utgör det professionella handlandets grund framställs t.ex. som betydelse-
fullt för att den professionella autonomin ska stärkas (Freidson 2001).  

Det går som jag ser det inte att postulera att lärare har eller söker legitimitet på 
gemensamma grunder, där kunskap, normer och värden har en framträdande roll 
(jfr Grimen 2008). Om och i så fall hur lärare företräder ett vetande på en epis-
temisk och normativ grund är en empirisk fråga. Vad professionella eventuellt 
företräder som gemensamma angelägenheter kan som Eriksson (2003) anför gäl-
la både instrumentellt respektive moraliskt orienterade åtaganden (Eriksson a.a. 
s. 157). I ett professionsinternt perspektiv sker också olika gränssättningar som 
motiveras av en intern arbetsdelning. Frågor om vem som är mest lämpad och 
behörig att utföra en viss uppgift blir något potentiellt åtskiljande snarare än nå-
got som håller lärarprofessionen samman som en handlingsform med epistemisk 
och normativ grund (jfr Abbott 1988; Forstorp 2006).  

I ett professionsexternt perspektiv är legitimiteten för lärare avhängig ett för-
troende för att professionen besitter en kompetens och en förmåga att utveckla 
ett kunnande som gör det möjligt att genomföra vad som beslutats politiskt 
(Evetts 2006). Professioner kan som Rothstein (2006) uttrycker det bara använ-
das i fall där det ”faktiskt finns professionell kunskap om hur man bör agera i de 
samhällsområden man önska styra” (Rothstein a.a. s. 131).  

I perspektiv av att lärarprofessionen utgör en kollektiv aktör i det offentliga 
framträder professionaliseringssträvanden i spänningsfältet mellan att framstå 
som och att framställa sig som professionell (Hjort 2006a; Hargreaves 2000). 
Professionens anspråk på vad som utgör ett professionellt handlande har också 
flera adressater. T.ex. riktar sig anspråken till föräldrar, politiker, myndigheter 
och till andra professioner. Abbott (1988) pekar på att anspråk på professionell 
behörighet (jurisdictional claims) ofta är generella till sin karaktär. Mer sällan tar 
anspråken sin utgångspunkt i den professionsinterna mikropolitiken och arbets-
delningen. Externt söker professioner sin legitimitet på altruistiska grunder (so-
cial contract). De professionella gör anspråk på att förmedla något som ligger i 
allas intressen (public goods) (Abernethy & Stoelwinder 1995). Mer generella 

––––––––– 
16 Diskursproduktion ska förstås som en del av en process i vilken det finns en interaktion mellan 

”produktion” och ”konsumtion”. Text och tal liksom språkanvändning i situationella kontexter in-
går i vad Fairclough (1992) talar om som textproduktion, textdistribution och textkonsumtion. 
Textbegreppet inkluderar här i bred mening både tal- och skrivspråk (Fairclough a.a. s. 71). 
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värdeorienterade anspråk kan som Hansen (2008) påvisar samtidigt vara både 
svåra att förklara innebörden av, förena och realisera professionsinternt. 

Academic learning and preparation for work, human development and democracy, truth and 

justice – these are among the distinct values at play in the contemporary landscape of tea-

cher education. Can the be harmonized and realized at one and the same time? (Hansen a.a. 

s. 17). 

Hargreaves (2000) talar i sammanhanget om en skillnad mellan being professio-
nal och being a professional. I den förstnämnda meningen refererar Hargreaves 
till en professionalism som har sin grund i den professionsinterna kommunika-
tionen kring kunskap och normer. Med being a professional betonas istället den 
vikt lärare lägger vid hur andra uppfattar dem. Det handlar då om hur professio-
nen anpassar sig för att uppfylla externa krav och förväntningar på ett ansvars-
fullt och professionellt handlande. Det är med denna distinktion Hargreaves me-
nar att: ”In teaching, stronger professionalization does not always mean greater 
professionalism” (Hargreaves a.a. s. 152).  

Resonemanget ovan fäster uppmärksamhet på att professionsinterna normati-
va värden existerar inom ett ideologiskt maktsystem (Evetts 2003). Vad som 
fungerar styrande för lärare pekar som jag tidigare tagit upp också ut marknads-
krafternas och brukarmaktens betydelse. Det har talats om hur det skett en exter-
nalisering av vad som tillmäts värde i skola och utbildning (jfr Le Grand 2003; 
Broadfoot 1996; Hanlon 1998; Lindblad 2006; Svensson 2006a).  

Med betoningen på att lärare måste framställa sig som professionella i någon 
annans ögon aktualiseras frågan om professionens status och ställning. Profes-
sioners  auktorisation och rättsliga status gentemot staten utgör en aspekt av vad 
lärarprofessionen som en kollektiv aktör i det offentliga inrymmer (Molander & 
Terum 2008).17  

Med den s.k. stängningsteorin (social closure) aktualiseras hur professioner 
internt och externt försöker hålla rent från obehöriga yrkesutövare (Murphy 
1988). Ett standardproblem i förståelsen av professioners professionalisering 
framträder här av om professionalism först och främst har en social funktion, 
vilket betonar professionens kunskap och utbildning, eller om monopolisering 
och status utgör drivkrafter, vilket betonar professioners kontroll och organise-
ring (jfr Abbott 1990; Fibæk Laursen 2004). I denna del av professionsteorin kan 
det glömmas bort att professioner också är upptagna med annat än att stärka sin 
status och att professionaliseras. Det nämnda standardproblemet bygger enligt 
Brante (1987) också på intuitiva antaganden om vad som utgör professioners 
sanna väsen avseende professionaliseringsstrategier.  

Om professionalisering i grunden betraktas som kunskapsbaserade gruppers 
handlingsmönster kan vad som är betydelsefullt för professionalisering mer be-
handlas som en öppen fråga (jfr Torstendahl 1989). Jag menar också att det finns 
skäl att förhålla sig öppen till att det existerar flera samverkande drivkrafter och 

––––––––– 
17 Att en legalitetsaspekt aktualiseras i denna handlingsform betyder inte i sig att legitimiteten för lä-
rarprofessionen juridifieras även om exempel på en utveckling i den riktningen kan skönjas i föreslag 
på auktorisation för lärare. (Jfr dir. 2006:31; SOU 2008a). 
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uttryck för professionalisering och att professionaliseringsdiskurser kan ha olika 
innebörder både professionsexternt och internt (Moos & Krejsler 2006; Evetts 
m.fl. 2006).  

Med profession som handlingsform i praxis riktas uppmärksamheten mer di-
rekt till anspråk kopplade till arbetsprocesser och till de uppgifter lärare utför 
(Abbott 1988). Sett ur ett professionsinternt perspektiv framstår lärares disposi-
tionella omdöme, professionens yrkesetiska koder och relativa autonomi som 
konstitutiva för praxis (Hjort 2006a). Praxisdimensionen i ett professionsexternt 
perspektiv uppmärksammar det externa förtroendet för, eller misstron mot, det 
faktiska arbete lärare utför i lärarutbildning och skola (Svensson 2006a).  

Jag vill betona att jag inte studerar praxis i den meningen att jag tar upp vad 
lärare faktiskt utför tillsammans med elever och studenter. Praxisdimensionen 
aktualiseras av hur lärarna talar om och ställföreträder elever, studenter och 
andra i relation till de faktiska arbetsuppgifterna. Ställföreträdarpositionen svarar 
som jag uppfattar det mot en problematik som gäller att lärare handlar i någon 
annans ställe (jfr Eriksson 2003; 2007; Hjort 2004). Att professioner har en ställ-
företrädande position får t.ex. i ett elev- och studentperspektiv innebörden att 
eleven/studenten vill att läraren ska säga och göra vad han/hon själv skulle gjort 
om man haft samma erfarenheter och kunskaper som läraren. Ställföreträdandet 
har definierats som att ”A handlar för B med avseende på uppgiften X” (Eriksson 
2007 s. 149). Professioner löser med sitt ställföreträdarskap vad Eriksson vidare 
betecknar som den enskildes kapacitetsunderskott. Företrädarens handlingsposi-
tion har på motsvarande sätt definierats av att:  

En företrädare A svarar för en uppsättning intressen, resurser och ställningstaganden hos en 

avgränsad grupp aktörer inför en annan aktör B. Med en parafrasering av definitionen av 

ställföreträdare kunde man säga att A svarar för X inför B (Eriksson a.a. s. 156). 

Praxis struktureras också av de organisatoriska villkoren och förutsättningarna 
som omger lärarnas utvecklingsarbete. En truism i sammanhanget är möjligen att 
lärare är beroende av organisationer på ett sätt som påverkar praxis och deras 
professionella autonomi. I relation till praxisdimensionen finns också skäl att 
anta att graden av komplexitet i olika avseenden ökar då lärare ska samarbeta. 
Att lärare har att hantera relationer och olika personers individualitet gör i sig 
praxis komplex.  

As we see in practical professions, professionals who actually deal with clients must con-

front the multiple complexities of client life. In the process, the purity of professional 

knowledge is sullied (Abbott 2000 s. 145).  

I sammanhang kännetecknade av en multiple complexities får också (personliga) 
samtal en betydelsefull roll (Eriksson 2003; Fritzell 2003a). Carlsson & Linnér  
(2008) påvisar också att lärares yrkespraktik i allt väsentligt är samtalsbaserad.  

I perspektiv av att lärare är både företrädare och ställföreträdare vill jag peka 
på hur det dels finns fasta positioner i ett yrkessocialt sammanhang, dels hur po-
sitionerna företrädare och ställföreträdare är dynamiska till sitt innehåll i relation 
till olika styrformer, styrningsideal och professionella identiteter. Vad lärare 
måste kunna och göra, och hur en pedagogisk praktik motiveras och legitimeras, 
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framträder med frågor om vem berörs och varför och med frågor om vad den pe-
dagogiska praktiken gäller för något och varför.  

Jag vill särskilt betona att i företrädarpositionen sker en förskjutning som 
framhåller att det är verksamheten som gör företrädaren till den han/hon blir. I 
företrädarpositionen blir lärarens legitimitet därmed mer tydligt relaterad till att 
läraren är del av en verksamhet vilken läraren på olika sätt måste tala för, svara 
för och identifiera sig med. Företrädaren företräder vad Eriksson här benämner 
som ”den professionella kapaciteten hos den grupp företrädaren tillhör” (Eriks-
son a.a. s. 157). Vad som därmed bl.a. skiljer företrädandet från ställföreträdan-
det är att i den förstnämnda positionen finns ett tydligare moraliskt åtagande 
gentemot det som företräds (Koehn 1994). Läraren har som företrädare både att 
svara för och att stå tillsvars för verksamheten.  

Professionella identiteter, kunskaper och värden 
Jag ser det som väsentligt att ta upp några för studien relevanta innebörder av 
vad som avses med att en yrkespraktik är kunskapsbaserad och vad som i sub-
stantiell mening kan förstås konstituera professionell praktik och professionella 
identiteter. Frågor om vad det betyder att besitta kunskap, att vara kunnig och 
hur det går till när något blir till kunskap är samtidigt komplexa. 

Min utgångspunkt är i det följande att det är genom normativa och funktionel-
la anspråk på kunskaper och värden som lärares professionalism definieras 
professionsinternt och externt. Om lärare vet och kan något som inte andra vet 
och kan är en fråga vars svar rimligen påverkar den politiska förmågan att styra 
lärarutbildning, skola och lärares yrkespraktik (Alexandersson 1999).18 Vad 
lärare måste kunna och göra och hur professionellt handlande etableras, 
upprätthålls och omförhandlas är något jag tar upp med utgångspunkt i att 
professionell praktik bl.a. gäller problemformulering, klassifikation och bedöm-
ning.  

 
Sett i ett historiskt perspektiv menar Torstendahl (1989) att det inte går att identi-
fiera någon självklar koppling mellan profession, kunskapsområde, utbildnings-
nivå och en specifik arbetsmarknad. Begrepp som knowledge worker och know-
ledgebased worker har, trots att de varit i bruk sedan 1950-talet, inte heller någon 
entydig innebörd menar Darr & Warhurst (2008). Enligt Darr och Warhurst har 
forskning kring kunskapsbaserade yrkesgrupper mer sällan haft själva arbetets 
praktik som sitt primära forskningsobjekt. Föga förvånande varierar samtidigt 
innebörden av att ett yrke är kunskapsbaserat med olika uppfattningar av kun-
skap och olika kunskapsintressen (Grimen 2008). I ett sociologiskt perspektiv 
ställs t.ex. frågor om hur fler kunskapsbaserade yrken förändrat klasspositionerna 
och förmågan att styra olika typer av arbeten och arbetare (Castells 1998; 2000; 

––––––––– 
18Att kommuner t.ex. använder personal utan lärarutbildning indikerar inte bara läraryrkets relativt 
låga status utan påvisar att skälen till att statliga intentioner och regelverk inte efterlevs är mångfaset-
terade. Antalet obehöriga lärare inom skolväsendet uppges för 2005 vara 37000 varav 9000 innehade 
tillsvidare anställning (Skolverket 2006 s. 199; SFS 1985; 1992). 
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Hanlon 1998). Utifrån att de kunskapsteoretiska utgångspunkterna varierar me-
nar Evetts m.fl. (2006) också att professioner kan definieras och analyseras i mer 
än ett perspektiv: 

Professions are essentially the knowledge-based category of occupations that usually follow 

a period of tertiary education and vocational training and experience. Another way of diffe-

rentiating these occupations is to see professions as the structural, occupational, and institu-

tional arrangements for dealing with work associated with the uncertainties of modern lives 

in risk societies. Professionals are extensively engaged in dealing with risk, and with risk as-

sessment, and, through the use of expert knowledge, in enabling customers and clients to 

deal with uncertainty (Evetts m.fl. a.a. s. 108). 

Jag tar också min utgångspunkt i att lärare getts ett professionellt förtroende att 
kommunikativt hantera osäkerheter och mänsklig fallibilism. Utgångspunkten 
har grund i att lärares yrkespraktik är samtalsbaserad, vilket jag bl.a. ser som ett 
skäl till att ett intresse för diskursanalys kommit att etablerats inom pedagogisk 
och utbildningsvetenskaplig forskning (jfr Lund & Sundblad 2004; Fritzell 2008; 
Carlsson & Linnér 2008; Englund 2007; Sundgren 2006).  

Kunskapsosäkerhet vs centrala objektsfält i professionell praktik  

Tillspetsat uttryckt kan anspråk på styrning och mening och vad som utgör pro-
fessionellt handlande formuleras utifrån att den professionella verksamheten 
bygger på säker kunskap respektive att det i själva professionaliteten ligger en 
förmåga att hantera kunskapsosäkerheter. Relationen säker kunskap och kun-
skapsosäkerhet härbärgerar som jag ser det ett antal kritiska frågor som gäller på 
vad sätt det är möjligt att på förhand stipulera mål och utfall. På vilka sätt en 
mål- och resultatstyrning tillåts dominera inom utbildningssystemet utgör som 
jag uppfattar det en kritisk aspekt av hur anspråk på giltighet kan prövas argu-
mentativt. 

Som kännetecknande för det senmoderna samhället har också en generaliserad 
osäkerhet framhållits, liksom behovet av en likaledes generaliserad reflexiv mo-
bilisering (Beck 2000). Liknande tankar anförs av Bauman (1987; 2002) i per-
spektiv av att samhället blivit mer flytande (liquid) och postmodernt. Hur en ny 
typ av intellektuell praktik och strategi kommit att utvecklas är något Bauman 
(1987) belyser med metaforerna legislator och interpreter. En praktik där kon-
trollen av kunskapens korrekthet tar sin utgångspunkt i auktoritativa, objektiva 
och universella anspråk anses successivt ha blivit ohållbar. Med en förskjutning 
från lagstiftaren till tolkaren definieras ett professionellt handlande i perspektiv 
av att:  

Instead of being oriented towards selecting the best social order, this strategy is aimed at fa-

cilitating communication between autonomous (sovereign) participant. It is concerned with 

preventing the distortion of meaning in the process of communication (Bauman a.a. s. 5). 

En distinktion mellan olika kunskapspraktiker pekar som Bernstein (1971; 2000; 
2003) framlägger det ut att kunskapsanspråk kan ha sin argumentativa grund i att 
det finns ett sätt respektive flera sätt att veta och ha kunskap om något. I peda-
gogisk praktik framträder ett spänningsfält mellan hur praktiken inriktas mot fle-
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ra sätt att veta på (ways of knowing) och mot specifika kunskapstillstånd (states 
of knowledge). Mot ett givet och prestationsinriktat sätt att förstå och bedöma 
kunskap på ställs ett komplext och kompetensinriktat (Bernstein 2000). I relatio-
nen styrning och mening framstår problematiken som relaterad till hur rigida de 
på förhand reglerade målen, tänkta utfallen och innehållssekvenseringarna är. I 
grunden handlar problematiken om vad för slags reproduktionsvillkor skola och 
utbildning verkar i och själv är en funktion av. Det är också i det perspektivet jag 
uppfattar att det sker ett gränsarbete och en diskursiv kamp om att få ange vad 
någonting är. Abbott (1988) uttrycker problemet på ett träffsäkert sätt genom att 
bl.a. ställa följande frågor:  

Is education years of school? Testable knowledge of particular areas? Ability to quickly 

master new material? Grasp of “classic” texts? Experience of the world? These may indicate 

education, but they are not the thing itself (Abbott a.a. s. 318). 

I ett försök att bringa reda i vad som strukturerar professioners anspråk i profes-
sionell praktik menar Abbott (1988) vidare att de professionella anspråken (ju-
risdictional claim) gäller rätten att få klassificera problem, att själv få utforma 
sitt handlande och att få göra bedömningar.19 Resonemanget knyter an till vad 
jag tidigare tagit upp kring professionell autonomi. Den professionella autono-
min har i det här perspektivet att göra med vem som har rätten att få klassificera 
kunskap, avgöra handlandets inriktning och bedöma utfallet av ett visst hand-
lande. Tematiken bidrar till att klargöra hur det professionella handlandet och 
den professionella autonomin är strukturerad i några väsentliga avseenden. 

Claims to classify problem, to reason about it, and to take action on it: in more formal terms, 

to diagnose, to infer, and to treat. Theoretically, these are the three acts of professional prac-

tice. Professionals often run them together. They may begin with treatment rather than diag-

nosis(…)But the sequence of diagnosis, inference, and treatment embodies the essential cul-

tural logic of professional practice. It is within this logic that tasks receive the subjective 

qualities that are the cognitive structure of a jurisdictional claim (Abbott a.a. s. 40). 

En liknande tematik som den ovan framträder i Bernsteins (1971) terminologi av 
att utbildnings- och undervisningskunskap verkar genom tre budskapssystem. 
Bernstein menar att läroplanen (curriculum) definierar vad som är giltig kun-
skap, pedagogiken (pedagogy) vad som är giltig överföring av kunskap och be-
dömningen (evaluation) vad som räknas som giltig realisering av vad det getts 
undervisning om (Bernstein a.a. s. 203). Budskapssystemen strukturerar vad som 
uppfattas som centrala objektsfält i pedagogisk praktik (jfr. Broadfoot 1996). Att 
professionell praktik är komplex, att lärare förväntas vara kompetenta på olika 
sätt, inom olika områden och i varierande kontexter, gör att tematiken i sig sam-

––––––––– 
19 Den av Abbott anförda kognitiva strukturen i professionell praktik liknar den av Schön (1987) dis-

kuterade uppdelningen av basic science (som en förutsättning för att kunna identifiera och klassifi-
cera problem) applied science (som förmåga att tillämpa kunskapen och på grundval av en reflexiv 
praktik dra slutsatser) samt technical skills of day-today-practice (som en förmåga att bedöma och 
hantera en specifik problematik). Det ska noteras att Schön är kritisk mot en teknisk modell (tech-
nical-rational model) som leder tanken i riktning mot att praktisk kunskap definieras som uteslu-
tande konstituerad av rutin och partikuläritet (Schön a.a. s. 9ff.; Usher & Bryant 1987). 
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tidigt inte säger något om på vilka grunder kunskaper och värden görs betydelse-
fulla och legitimeras diskursivt (jfr Grimen 2008; Evetts m.fl. 2006; Cribb & 
Gewirtz 2007). 

På vilka kunskaps- och värdebaserade grunder lärare kommer fram till vad 
som är giltigt i de angivna dimensionerna är en empirisk fråga. Empiriskt handlar 
det, vilket jag tidigare argumenterat för, om att försöka förstå i vilka dimensioner 
lärarna gör ansträngningar för att motivera och formulera hållbara argument för 
sitt handlande. Det handlar också om hur lärares professionella identiteter är 
formade av och fortlöpande formas av statuspositioner. Vilket är något som bl.a. 
sker i relation till de uppgifter som hanteras och som det professionsexternt och 
internt görs anspråk på som konstituerande för ett professionellt handlande. Det 
är mot denna bakgrund jag diskuterar en diskursproduktion kring olika kun-
skapsformer i termer av common sense, praktisk och akademisk kunskap. 

Konstruktionen av common sense, praktisk och akademisk kunskap 

Min utgångspunkt är här att det existerar olika kunskapsteoretiska diskurser som 
kämpar om att få ange vad som utgör centrala angelägenheter i pedagogisk prak-
tik. Diskursproduktionen uttalar sig om olika kunskapsformer och begrepp. Till 
olika diskursivt konstruerade kunskapsformer kopplas olika praktiker vilket bi-
drar till att olika gränsdragningar etableras (Gieryn 1983; 1995). Särskilt fram-
står som jag uppfattar det relationen mellan teori, praktik, kunskaper och värden 
ha bidragit till distinktioner mellan s.k. vardagskunskap (common sense), prak-
tisk kunskap och formell eller akademisk kunskap (Freidson 2001). För lärare 
och lärarutbildning har dualismerna bl.a. ansetts bidra till att etablera en skiljelin-
je mellan lärares ämneskunskaper, ämnesdidaktiska kompetens, samt pedagogis-
ka och mer allmändidaktiska kompetens (Fritzén 2003; 2008; Carlgren 1992; 
1997; Selander 2006). Skolans och den högre utbildningens kunskapskvalifice-
rande uppdrag har kunnat behandlas som mer eller mindre åtskilt från ett demo-
kratiskt och bildningsorienterat uppdrag (Vetenskapsrådet 2005a; Fritzell 2003a; 
2004a; Gustavsson 1996). Begrepp som vetenskaplighet, forskningsanknytning 
och forskningsbasering kan uppfattas som flytande betäckningar i betydelsen att 
det kring dessa begrepp utspelar sig en diskursiv kamp där det står både ett eko-
nomiskt och symboliskt kapital på spel (Hjort 2004; Schoug 2006).  

Ett problem lärare har med att bli betraktade som professionella har ansetts ha 
sin grund i den diskursiva åtskillnad mellan vardagskunskap (everyday knowled-
ge) och yrkeskunskap (practical knowledge). Det lärare gör relateras till var-
dagskunskap som något alla (normal adults) uppfattas kapabla att utföra (Freid-
son 2001), t.ex. passa barn, läsa, skriva och räkna (Fibæk Laursen 2004). An-
språk på att yrket är kunskapsbaserat får på dessa grunder svårt att slå igenom. 
Labaree (2000) påtala t.ex. att läraryrket är ett komplext yrke men att det inte all-
tid ser så ut. Det skollärare gör ”are seen as masters of what most adults already 
know”, menar Labaree (Labaree a.a. s. 232). 

Problematiken känns igen i kritiken mot att pedagogisk verksamhet mer har 
karaktären av förvaring, vilket naturligtvis kan ha helt andra skäl än att lärare 
brister kompetensmässigt (jfr Gillberg 2009). Att det är många aktörer som ock-
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så ger sig rätten att uttala sig om lärarutbildningens och skolans brister, inte 
minst i media, belyser på sitt sätt en del av problematiken (jfr Wiklund 2006).  

Följer vi Freidsons (2001) resonemang är praktisk kunskap (practical know-
ledge) en yrkesspecifik kunskap som inte delas med någon utanför professionen. 
Den praktiska kunskapen anses väsentligen fri från begrepp och teorier. Den 
gränssättning som dras upp anger att den praktiska kunskapen har karaktär av att 
vara erfarenhetsbaserad, instrumentell och intuitiv. På dessa grunder framställs 
det som tveksamt om praktisk kunskap har något att bidra med för en mer analy-
tisk och kritisk professionell hållning. Praktisk kunskap får symbolisera en sam-
lad yrkeserfarenhet och yrkessocialisering som i begränsad omfattning kan ligga 
till grund för en professionsintern kritisk granskning (Hyland 1996; Rolf m.fl. 
1993; Widinghoff 1996). 

Anspråk på att lärare ska utveckla ett gemensamt yrkesspråk får t.ex. till följd 
att lärares förklaringar och förståelse blir mer oberoende av de specifika praktis-
ka sammanhangen (Grossman & McDonald 2008; Goodson 2005; Lortie 
1975/2002). Genom talet om läraren som en deltagande målstyrare och reflekte-
rande praktiker föreställs att det konkreta och det ”implicita” blir ”föremål för re-
flektion” (Carlgren & Marton a.a. s. 221). Reflektion framstår då som centralt för 
att lärare ska stärka sin kollegiala professionalism och teorianknyta vad som i 
annat fall riskerar att avgöras utifrån praktikens förgivettaganden och mer rutini-
serade handlande (Ehn 2001). I diskursen kring praktisk kunskap görs också för-
sök att överskrida skillnader mellan praktisk och teoretisk kunskap, vilket samti-
digt kan bidra till att dualismen på olika sätt reproduceras och förstärks (Schön 
1983; 1987).  

Med formell eller akademisk kunskap framträder ytterligare en diskursiv åt-
skillnad. Utgångspunkten tas i att kunskapen är institutionaliserad i vetenskapli-
ga discipliner. Med referens till Foucault lokaliseras makten att uttala sig om vad 
som är sanning till särskilda kunskapsteoretiska gemenskaper (epistemic com-
munities). Inom dessa gemenskaper uppställs krav för att få bli del av vad Fou-
cault betecknar som en ”kontrollprincip för diskursproduktion” (Foucault 1993 s. 
25). Akademisk kunskap intar sin mer exklusiva position och symboliska funk-
tion genom sina anspråk på sanning och generaliserbarhet (Abbott 1988; 2000). 
Den akademiska kunskapen blir förbehållen särskilda intellektuella grupper att 
utveckla, bevara, sprida, debattera och bearbeta. Det blir bl.a. av dessa skäl vä-
sentligt att dra upp gränser för vad som är och inte är vetenskap (Gieryn 1983). 
Det blir också möjligt att tala om mer avgränsade disciplinära och professionella 
intressen (Fritzell 2006a; Sundberg 2007). Med dessa gränssättningar anses aka-
demisk kunskap på ett begränsat sätt kunna appliceras som lösning på de pro-
blem som uppkommer i yrkeslivet.  

This prestige reflects the public’s mistaken belief that abstract professional knowledge is 

continuous with practical professional knowledge, and hence that prestigious abstract 

knowledge implies effective professional work. In fact, the true use of academic profes-

sional knowledge is less practical than symbolic (Abbott 1988 s. 54). 

Att också vetenskapens ställning och autonomi är utmanad bidrar på sitt sätt till 
att göra gränsdragningarna mot akademisk kunskap mer tveksamma (Nowotny 
m.fl. 2001). Vetenskapens auktoritet, prestige och makt har angetts utmanad av 
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tendenser till standardisering, av bristfälliga teorier och av vad bl.a. Evetts m.fl. 
(2006) framhåller som en ökad offentlig ambivalens och skepticism kring ex-
pertkunskapens roll (jfr Giddens 1997; Beck 2000; Webster 2007; Halldén 
2005).  

Lärare har i relation till akademisk kunskap också konstruerats som förmedla-
re av teorier och begrepp (Labaree 1992; Falkner 2003). Den akademiska kun-
skapens prestige och betydelse aktualiseras samtidigt av en strävan att akademi-
sera lärarutbildningen och andra professionsutbildningar (Grimen 2008). Det blir 
då väsentligt att klargöra vad som utgör olika utbildningars vetenskapliga grund 
och forskningsbas (Björklund 1991). För lärarutbildningen har det med varieran-
de vokabulär handlat om att göra utbildningen (mer) vetenskaplig, akademisk 
och högskolemässig (Vetenskapsrådet 2003; Fritzén 2008; Erixon Arreman 
2008). För lärarutbildning har det också framhållts väsentligt att upprätthålla en 
akademisk kvalitet och position i högre utbildning och samtidigt stärka sin rela-
tion till ”praxisfältet” (Högskoleverket 2005a s. 49). För skolan har relationen 
mellan kunskaper och värden retoriskt kunnat konstituerats som en gränsdrag-
ning mellan kunskapsskolan och flumskolan (Fritzell 2003a). Gränssättningarna 
mellan kunskaper och värden, utbildning och bildning, teori och praktik bidrar på 
det här sättet till att forma särskilda perspektiv och diskurser som anger vad som 
är eller borde vara ett professionellt handlande.  

 
Betraktas pedagogisk praktik som ett professionellt gränsobjekt (boundary ob-
ject) (Geiryn 1995) riktas samtidigt ett särskilt fokus mot den professionella för-
måga att företräda något utöver sig själv och den praktik lärare främst identifierar 
sin professionalitet till (Nissen 2006). Anspråk på professionella överskridanden 
handlar om att arbeta mot gemensamma mål.  

Boundary objects may be ideas, things, people, or processes; the requirement is that they be 

abel to span boundaries separating social worlds, so that those on either side can ”get be-

hind” the boundary object and work together toward some goal (Gieryn a.a. s. 414f.). 

För att överskrida dualiteter av de slag jag diskuterat betonar Van Leeuwen 
(2005) det som väsentligt att inte “Each discipline sees itself as the centre of the 
universe of knowledge, and, from this centre, charts its relation to other disci-
plines” (Van Leeuwen a.a. s. 3). Till begreppet interdisciplinär har det knutits 
anspråk på att se bortom de enskilda disciplinernas kunskapsobjekt (Vetenskaps-
rådet 2005a; 2005b). Till såväl politiska som professionella anspråk på ett ökat 
samarbete och stärkta professionella arbetsformer har det kopplats en förhopp-
ning om att generera integrativ kunskap (Burn 2007; Bernstein 1971; 2000). En 
integrativ syn på kunskap och bildning skulle som Fritzell (2004a) ange ta sin 
utgångspunkt i en betoning på att människors lärande är en oavslutat aktivitet där 
sammahang och eftersträvade helhetsbilder successivt kvalificeras. Ambitionen 
inom en integrativ pedagogik skulle vara att söka efter mer samlade lösningar på 
pedagogiska problem, vilket understrycker vikten av teoretiska genomarbetning-
ar av helhetsinriktad karaktär (Fritzell 2008).  

I styrdokument som gäller för skola och högre utbildning anges också att de 
professionella har ett uppdrag som både inbegriper kunskap och demokrati. Vad 
som är värdefullt och giltigt som kunskaper och värden har knappast några givna 
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grunder, utan är något som historiskt och socialt konstitueras i diskursiv kamp 
och i gemensamma ansträngningar och kommunikativa utbyten. Jag menar att 
vad som här tagits upp i termer av kunskapsteoretiskt inriktade diskurser utgör 
en förståelsebakgrund för vilka gränssättningar som kan vara betydelsefulla då 
anspråk på styrning och mening analyseras. 
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4. Vägval och överväganden vid studiens 
genomförande  
I detta kapitel diskuteras vilka empiriska överväganden som varit vägledande. De 
empiriska avstampen behandlas i relation till studiens grundfrågor i en argumen-
tation för hur vägvalen gjorts utifrån mitt intresse för relationen mellan styrning 
och mening. Jag tar upp frågor som gäller studiens praktiska genomförande, vil-
ka texter som analyseras och hur det empiriska materialet genererats. Studien 
som en forskningsprocess diskuteras med utgångspunkt i begreppen validitet, 
tolkning och generaliserbarhet. Studiens inriktning mot en diskursiv rekonstruk-
tion av pedagogisk praktik tas upp som en validitetsfråga kopplad till studiens 
metodologi. Avslutningsvis redogör jag för vilka forskningsetiska avvägningar 
som behövt göras. 

Empiriskt avstamp 
För att komma åt studiens frågeställningar har lärarutbildning, skola och lärares 
utvecklingsarbete framstått som relevanta empiriska arenor. Att jag valt både lä-
rarutbildning och skola har emellertid inte varit givet. Att jag successivt förstått 
hur politiskt formulerade anspråk uttalar sig om vad som utgör väsentliga kun-
skapsområden för lärare och på vilka områden lärare måste professionaliseras har 
gjort sambandet mellan lärarutbildning och skola tydligare. Att skolans problem 
inte sällan framställs som lärarutbildningens problem och vice versa har utgjort 
en bakgrundsfaktor då de empiriska valen gjorts.  

Mina empiriska val är informerade av att lärarutbildningen fått motta kritik 
från Högskoleverket (Högskoleverket 2005b) och att utbildningens anpassning 
till Bolognasystemet framställts särskilt problematisk (prop. 2004/05: 162) samt 
att skolan fått motta kritik för brister i måluppfyllelse och likvärdighet i bedöm-
ning och betygssättning (Skolverket 2001; 2004b; 2004c). Studiens empiriska 
avstamp är på de framlagda grunderna lärarutbildningens reformering från 2001, 
Högskoleverkets utvärderingar av lärarutbildningen efter 2001 och yttranden 
kring lärarutbildningens Bolognaanpassning och IUP-reformen i grundskolan.  

Det är i relationen mellan de professionsexterna styrningsanspråken och lärar-
nas anspråk jag analyserar det professionella handlandet och villkor för menings-
skapande i pedagogisk praktik. Vad som analyseras är policytexter och hur lärar-
utbildare på ett lärosäte är involverade i ett utvecklingsarbete av AUO och hur 
lärare på en grundskola arbetar i ett skolprojekt kring IUP och bedömning. Lä-
rarnas utvecklingsarbete är konsekvens av någon form av nyordning och kritik 
som gör att de befinner sig i en situation där de på olika sätt måste ompröva och 
omarbeta existerande praxis. De lärarutbildare och grundskollärare som deltar i 
studien har att hantera politiska anspråk på att skol- och utbildningsverksamhe-
ten måste blir mer transparent och att måluppfyllelsen därmed ska öka. 



56 

I avsikt att ge en mer kontextualiserad bild av de valda empiriska samman-
hangen ska ytterligare något sägas om lärarutbildningens reformering, Högsko-
leverkets kritik och IUP-reformen.  

Lärarutbildningens reformering och Högskoleverkets kritik 

Med 2001 års lärarutbildningsreform skapas ett allmänt utbildningsområde 
(AUO) som är gemensamt för alla lärarstudenter och utbildningen leder efter 
2001 års reform fram till en examen. I den statliga styrningsdiskursen uttrycks att 
lärarutbildningen nu ska vara hela högskolans angelägenhet. Ansvaret för ut-
bildningen ska spridas då syftet är att olika kompetenser ska tillvaratas. De poli-
tiska anspråken som riktas mot AUO är att denna del håller utbildningen sam-
man genom att behandla kärnkompetenser betydelsefulla för samtliga lärare. 
AUO avser bidra till att studenterna utvecklar en professionell läraridentitet un-
der sin utbildning. Inom AUO utgör på dessa grunder läraren som begrepp ett 
tydligt professionellt objekt. En ytterligare nyhet med 2001 års reform är att det 
tillskapas ett nytt lokalt beslutsorgan för lärarutbildningen. Det s.k. särskilda be-
slutsorganet ges ansvar för frågor som gäller forskning, likvärdighet och pro-
gression i utbildningen (SOU 1999; prop. 1999/2000: 135).  

I Högskoleverkets olika utvärderingar av 2001 års lärarutbildning framhålls 
att AUOs syften generellt är bristfälligt uppfyllda. Högskoleverket är särskilt kri-
tiskt till att lärarstudenter inte utvecklar en gemensam kunskapsbas. AUO anses 
sakna ett lärargemensamt kunskapsområde på det sätt som det varit tänkt. Hög-
skoleverket är också kritiskt till den kravlöshet man tycker sig se i lärarutbild-
ning. En följd av kritiken blir att det sker ett antal förtydliganden i examensord-
ningen för lärarutbildning. Förtydligandena avser att styra lärarutbildning i rikt-
ning mot att på bättre sätt behandla kunskapsområdena matematik,- läs- och 
skrivinlärning samt betyg och bedömning (Högskoleverket 2005b; 2008b; SFS 
2005). Högskoleverkets kritik och de förändringar som görs i examensordningen 
är vad lärarutbildarna bl.a. har att hantera i de analyserade utvecklingsarbetet av 
AUO. 

Med Högskoleverkets kritik och med lärarutbildningens anpassning till det 
s.k. Bolognasystemet, vilket sker från 2007, accentueras anspråk på att lärare 
måste tydliggöra progressionen i utbildningen och formulera lärandemål (lear-
ning outcomes) för kurserna och för de båda examensnivåer som lärarutbildning 
nu ska ges på (jfr Ds 2004). Med Högskoleverkets utvärderingsprogram och Bo-
lognasystemet framträder ett spänningsfält mellan vad som å ena sidan är profes-
sionell kvalitetsutveckling, delaktighet och kritisk prövning och å andra sidan en 
politisk styrning som är inriktad på att ange de administrativa villkoren för kvali-
tetssäkring och kontroll (Högskoleverket 2007b; Askling 2007).  

Anpassningen till Bolognasystemet utgör ett steg i riktning mot en mindre 
sammanhållen lärarutbildning. Hur lärosätena ställer sig till detta analyseras med 
utgångspunkt i vad 27 lärosäten uttrycker i remissyttranden. Med att analysera  
remissyttrandena avser jag komma åt vad som är lärosätenas anspråk. Lärosäte-
nas anspråk uttrycks också mot bakgrund av den kritik lärosätena själva fått av 
Högskoleverket för att bristfälligt hålla samman lärarutbildningen. 
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Skolverkets kritik, skolans reformering och de individuella utvecklingspla-
nerna  

Inom ramen för decentraliseringen och mål- och resultatstyrningen på skolans 
område riktas anspråk mot lärare att handla professionellt genom att bl.a. ta sitt 
lokala friutrymme i besittning. Genom att lärare diskuterar, tolkar och konkreti-
serar målen och kriterierna för bedömning och betygssättning skall något göras 
åt den bristande måluppfyllelsen. Skolverkets kritik, mot bl.a. den aktuella sko-
lan, handlar om att det brister i frågan om bedömaröverensstämmelse i lärarkol-
lektivet. Utifrån att elever bristfälligt uppnår målen riktar Skolverket anspråk 
mot lärare att det finns mer att önska beträffande professionella samtal, rättvisa 
och likvärdighet i bedömning, betygssättning och i konkretiseringen av mål. Vad 
Skolverket framhåller är att betygssättningen måste kvalitetssäkras för att bli lik-
värdig (Skolverket 2001; 2004a; 2004b: 2004c). 

Då införandet av individuella planer, och ett större mått av individuell doku-
mentation som grund för nämnda planer, diskuteras är det bl.a. för att stärka mål-
styrningen och måluppfyllelsen på individnivå (Skolverket 2005a). Det politiska 
anspråken som riktar sig till lärare är att tydliggöra progressionen. Resonemang-
en kring IUP-reformen liknar väsentligen de resonemang som förs inom Bolog-
nasamarbetet kring vikten av att klargöra vad som förväntas som utfall av läran-
de (learning outcomes).  

Med IUP-reformen framhålls från politiskt håll dokumentationens betydelse. 
Reformen motiveras som ett sätt att få lärare att diskutera, dokumentera och be-
döma med utgångspunkt i kurs- och läroplaner så att likvärdighet och rättvisa 
skapas. För att lärare ska förmå stödja elevers sociala och kunskapsmässiga ut-
veckling uttrycker Skolverket att det finns behov av en samordning bland lärare. 
Lärare ska enligt Skolverket i s.k. utvecklingssamtal, där de individuella utveck-
lingsplanerna upprättas, möta elever och vårdnadshavare som jämlika parter. 
Med IUP-reformen läggs vikt vid att lärares bedömningspraktik individualiseras, 
effektiviseras och demokratiseras (Skolverket 2005a; Ds 2001).  

När IUP-reformen införs 2006 görs en politisk markering att planerna ska vara 
framåtsyftande och inte summativa. Denna utgångspunkt blir sedan föremål för 
en politisk diskussion och förändring i riktning mot att s.k. betygsliknande skrift-
liga omdömen införs i IUP. Med skriftliga omdömen om eleverna är det tänkt att 
en mer adekvat information ges hemmet (SOU 2007a; SOU 2007c; utb.dep. PM 
U2008/204/S; Skolverket 2008). Det ska noteras att lärarna i denna studie arbetar 
med IUP-reformen innan de s.k. skriftliga omdömena formellt införs. 

Vilket empiriskt material som tagits i bruk och hur det 
genererats 
Jag betraktar policytexterna som auktoritativa texter. Texterna har en särskild ka-
raktär i sin egenskap av att levereras från en viss position, i det här fallet från den 
politiska styrningens position, med riktning till aktörer på andra nivåer att dis-
kursivt förhålla sig till. I policy uttrycks styrningsanspråk genom politiska utred-
ningar, utvärderingar och beslut vilket har betydelse för de omstruktureringar 
som sker på utbildningsområdet. Så sker t.ex. genom Högskoleverkets utvärde-
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ringsprogram, Skolverkets skolinspektioner och genom olika rekommendationer 
och råd som avges från skol- och utbildningsmyndigheter. De policytexter jag 
analyserar är på det här sättet kopplade till varandra. Begreppsmässigt finns en 
koppling genom vad som tidigare tagits upp i termer av interdiskursivitet och in-
tertextualitet. Policy kan som Hill (1993) uttrycker det förstås som:  

Products of politics, and attention must be given to the policy creation roles of politics, civil 

servants, pressure groups and the electorate. Policies must also be seen as to a considerable 

extent products of other policies (Hill a.a. s. 9). 

Policyanalysen fyller i den här studien en funktion för att förstå inom vilka ramar 
olika samhälleliga praktiker och reproduktionsvillkor uttrycks. Policyanalysen 
gör det möjligt att tala om kontinuitet och perspektivförskjutningar i de politiska 
handlingsprogrammen och idéinnehållen (Fairclough 1992; Premfors 1989).  

I mitt analys- och tolkningsarbete uppfattar jag att relationen mellan utbild-
ningspolicy och diskursiv praktik är komplex och på olika sätt ömsesidigt konsti-
tutiv. Policyanalysen fyller som jag uppfattar det ett syfte för att förstå den dis-
kursiva praktiken och omvänt. Vad lärarna talar om fungerar således informe-
rande för förståelsen av utbildningspolicy i perspektiv av kontinuitet och föränd-
ring.  

Även om det mellan utbildningspolicy och lärares diskursiva praktik finns in-
bördes relationer kan inte politiskt formulerad utbildningspolicy och lärares dis-
kursiva praktik reduceras till att vara ett och samma (Chouliaraki & Fairclough 
1999). Vilket genomslag policytexter har och vem som producerar policy är i allt 
väsentligt en empirisk fråga. Min utgångspunkt är att det inte finns någon enkel 
förståelse för hur styrnings- och implementeringsprocesser genomförs ”uppifrån” 
och ”ner”. Denna utgångspunkt har haft betydelse för att informera mig i kritisk 
diskursanalytisk riktning och för att förstå hur policy produceras och omförhand-
las på olika nivåer (Fairclough 1992; Ham & Hill 1993).  

Policytexterna 

Policyanalysens objekt är som Premfors (1989 s. 16) uttrycker det offentliga 
handlingslinjer och program och inte enstaka beslut. Med utgångspunkt i denna 
definition blir policyanalysens uppgift att identifiera de program och handling-
slinjer som bedöms ha betydelse som uttryck för anspråk på styrning och men-
ing. I valet av policytexter och i analysen av dem har jag sökt vad som uttalar sig 
på en mer grundläggande, principiell och idémässig grund. Mindre vikt har lagts 
vid de tekniska aspekterna av utbildningsreformer, utvärderingar och kritik.  

De anspråk som kommer till uttryck genom statlig styrning analyseras i re-
former, beslut och genom den policyproduktion som sker i textmaterial som har 
performativa funktioner. Typiska uttryck för det senare är som jag bedömer de 
statliga offentliga utredningar och utvärderingar, allmänna råd och rekommenda-
tioner som skol- och högskolemyndigheterna ger ifrån sig.  

De analyserade policytexterna ingår i en styrningskedja och skiljer sig åt med 
avseende på deras förpliktigande, utredande och resonerande karaktär. Policytex-
terna riktar sig i varierande grad till lärarutbildningen, skolor och lärare. Om 
Skolverkets s.k. allmänna råd uttrycks att de anger hur skolor och lärare kan eller 
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bör handla. Råden syftar till att främja en enhetlig rättstillämpning och utgör 
därmed rekommendationer till skolor och lärare om hur tillämpningen av lagen 
bör se ut. De allmänna råden för IUP avser t.ex. att ligga till grund för de diskus-
sioner som förs i skolorna om ”hur varje elevs utveckling kan följas och stimule-
ras” (Skolverket 2005a s. 7f.).  

I relation till den mängd material som existerar har jag behövt orientera mig 
på området för att finna vad som kan betecknas som särskilt betydelsefulla poli-
cytexter. En sådan orientering är naturligtvis vansklig av en rad olika skäl. Poli-
cytexter som skulle kunna rubriceras som anspråk på lärares bedömningspraktis-
ka professionalisering är t.ex. betydligt fler än de jag tar upp i kapitel 8. Mina val 
är här motiverade med utgångspunkt från IUP-reformen. Det finns också en mer 
eller mindre omfattande policyproduktion på olika områden. När det gäller t.ex. 
lärarutbildningens Bolognaanpassning, och särskilt Bolognasystemet i sig, kan 
det vara mer oklart vem det är som uttrycker sig, vilken betydelse ett visst poli-
cydokument har och till vem de riktar sig. Problematik kan i grunden förstås ut-
ifrån att vi lever i vad Fraser (2009) anger som en postnationell kontext känne-
teckande av global governance på en rad samhällsområden. 

På de grunder jag här angett kan de policysammanhang som inkluderas i stu-
dien på ett principiellt sätt förstås gälla den statliga mål- och resultatstyrningen, 
med särskilt betoning på hur utbildningsreformer, utvärderingar och kritik har 
bärighet för vad som konstituerar lärarutbildares utvecklingsarbete inom AUO 
och lärares utvecklingsarbete i skolan.  

I kapitel 5 analyseras lärarutbildningens reformering, uppfattningar om ut-
bildningens problem och om lärarprofessionalitet i några breda idéhistoriska ut-
vecklingslinjer. Policytexterna utgörs av statliga offentliga utredningar och pro-
positioner.20 Med utgångspunkt från att ha särskild bärighet för lärarutbildarnas 
utvecklingsarbete inom lärarutbildningens AUO läggs särskild tyngd vid 2001 
års lärarutbildningsreform (SOU 1999; prop. 1999/2000: 135) och de utvärde-
ringar och den kritik som leder fram till 2001 års reform (UHÄ 1986; 1988; 
1991; 1992; Högskoleverket 1996). 

I kapitel 6 analyseras några generella aspekter av utvärderingsprogram och 
utbildning i ett systemmässigt nationellt och internationellt perspektiv.21 Med ut-

––––––––– 
20 I kapitel 5 analyseras med denna utgångspunkt delar i 1946 års skolkommission (SOU 1948) som 

uttalar sig om lärarutbildning, vad utredning om lärarhögskolor (SOU 1952) uttrycker om lärarut-
bildning som en yrkesutbildning samt vad lärarutbildningsutredningar på 1960- och 1970-talen ut-
trycker om utbildningens grundläggande problem och hur lärare måste professionaliseras. De 
nämnda utredningarna utgörs av Lärarutbildningssakkunniga (SOU 1964; 1965), Lärarutbildnings-
kommittén (SOU 1972), Lärarutbildningsutredningen (SOU 1978), Grundskollärarutbildningen 
(prop. 1984/85:122). Några departementsserier tas också upp då de uttrycker sig om mål- och resul-
tatstyrningen av högskolor och universitet (Ds 1992) och hur lärarutbildningen är i behov av att 
förändras (Ds 1996). 

21 I kapitel 6 analyseras med denna utgångspunkt Högskoleverkets metaanalyser och utvärderingar av 
utvärderingsprogrammen (Högskoleverket 2002b; 2006d; 2007a). Några internationella deklaratio-
ner och utbildningsdokument analyseras här också (European University Association 2003; 2007; 
ENQA 2005; Bologna Working Group on Qualification Framwork 2005; Eurydice 2004; OECD 
2005; MacKinsey & Company 2007) liksom några mer generella implikationer för lärarutbildning-
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gångspunkt från att ha bärighet för lärarutbildarnas utvecklingsarbete inom lärar-
utbildningens AUO läggs särskild tyngd vid de lärarutbildningsutvärderingar 
Högskoleverket gör efter 2001 (Högskoleverket 2005b; 2005c; 2005d; 2006a; 
2006b; 2006c; 2008b).22 I kapitel 6 intar utbildningsdepartementets promemoria 
om en revidering av lärarutbildningen inför den förestående Bolognaanpassning-
en, tillsammans med lärosätenas remissvar i frågan, en viktig roll (utb.dep. pro-
memoria 20070329/ remissammanställning 20070322). Remissyttrandena läm-
nas i början av februari 2007.  

När det gäller remissyttrandena kring lärarutbildningens Bolognaanpassning 
betraktar jag yttrandena som lärosätenas försök att påverka en politisk styrning 
som uppfattas ha konsekvenser både för lärarutbildning och för lärares yrkes-
verksamhet.23 Jag ser remissyttrandena som del i en policyproduktion och po-
ängen med att analysera remissvar blir i den meningen att inkludera och ge röst 
åt aktörer som befinner sig på den nivån till vilken den politiska styrningen riktar 
sig. Det ska noteras att tiden som ges lärosätena att yttra sig är förhållandevis 
kort och att de tre veckor man får på sig ytterligare kan ha förkortats av den in-
terna handläggningen. I de 27 yttrandena framgår det i 19 fall att en rad olika ty-
per av arbetsgrupper, nämnder, institutioner och i lärarutbildning verksamma 
personer diskuterat och hörts i frågan. Att representanter för studentkårer deltagit 
nämns explicit i fyra av yttrandena. I endast två av yttrandena framgår det ut-
tryckligen att det råder delade meningar kring de svar lärosätet lämnar.24  

I Kapitel 8 analyseras några mer grundläggande principiella och idémässiga 
utgångspunkter kring den målstyrda skolan och den förändrade ansvarsfördel-
ningens (SOU 1988; prop. 1988/89:4; prop. 1990/91:18) implikationer för lärares 
bedömningspraktiska professionalisering. Med utgångspunkt från att ha bärighet 
för lärares utvecklingsarbete i skolan analyseras policytexter som ringar in en 
diskussion som handlar om lärares bedömningspraktiska kompetenser och som 

                                                                                                                                         
en som uttrycks i samband med att det svenska utbildningsväsendet Bolognaanpassas (prop. 
2004/05: 162; prop. 2006/07:1; 2006/07: 107). 

22 Jag tar här också upp vad som är anvisningar för (själv) utvärdering och några specifika utvärde-
ringar som behandlar det s.k. särskilda beslutsorganet (Högskoleverket 2002a; 2007d) och distans-
utbildningen (Högskoleverket 2007c). 

23 Förfaringssättet att ge myndigheter och organisationer funktionen av att fungera som remissinstan-
ser ska enligt regeringsformen användas i en omfattning som anses politiskt nödvändig. Att remitte-
ra ärende för yttrande ska enligt förvaltningslagen vidare vara något som noga prövas. Det ska note-
ras att remissförfarandet inom förvaltningsrätten utgör det mest tydliga och väsentliga medel som 
står till buds för att få synpunkter på ett ärende som är under handläggning. Remiss- och kommitté-
väsendet kan som organisatoriska uttryck ses stå för en praxis som vuxit fram under lång tid. (SFS 
1986; 1974; jfr Elvander 1966). 

24 Det totala antalet remissinstanser är 54 varav 27 alltså utgör lärosäten. Av de 27 yttrandena avges 
11 av universitet och 16 av högskolor. De 27 yttrandena har en kvantitativ omfattning av samman-
lagt 90 A4 sidor, som mest utgörs ett yttrande av åtta sidor och som minst av en sida (utb.dep. re-
missammanställning 20070322). Hur lärarutbildare i grupp och enskilt tar ställning till Bolognaan-
passningen på de lärosäte där utvecklingsarbetet av AUO sker analyseras inom ramen för den loka-
la praktikens spänningsfält (kap. 7). Jag noterar att uppfattningarna på det aktuella lärosätet varierar 
mer än vad lärosätets officiella svar ger uttryck för. Detta förhållande ger ett visst stöd åt att se re-
missyttrandena som lärosätesinterna kompromisser. Jag noterar också att den reella tid de inblanda-
de lärarna på det lokala lärosätet har på sig för att avge ett yttrande är fem dagar.  
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uttrycker anspråk på att målen liksom kunskapskraven och den statliga kontrol-
len måste tydliggöras.25 I kapitlet tillmäts särskilt intresse policytexter kring IUP-
reformen (utb.dep. reg. beslut 10 U2002/3932; Ds 2001; Myndigheten för 
skolutveckling 2003; Skolverket 2005a; 2007; 2008). I kapitlet analyseras också 
remissyttranden som gäller Skolverkets allmänna råd för IUP26 (Skolverket mis-
siv dnr. 2005:1450) och yttrande i samband med införandet av skriftliga omdö-
men i IUP27 (utb.dep. PM dnr. U2008/204/S). Remissyttranden lämnas under slu-
tet av 2005 respektive början av 2008.  

Jag behandlar i relation till de allmänna råden yttranden som ett svar från or-
ganisationer med intresse i frågan. Min bedömning är att dessa yttranden inte in-
nehåller inbördes olikheter som motiverar en uppdelning av dem. Jag uppfattar 
därför inte heller att komplexiteten i yttrandena reduceras genom detta förfa-
ringssätt. I samband med regeringsskiftet 2006, och den utbildningspolitiska ut-
vecklingen därefter, ska som tidigare sagts IUP innehålla skriftliga omdömen 
kring elevers kunskapsutveckling i varje ämne. Remissyttrandena som lämnas 
kring denna förändring uttrycker sådana skillnader som gjort att jag bedömt det 
som motiverat att tydligt ange vem som uttrycker vad. I analysen av IUP-
reformen ingår också två intervjuer, en med ansvarigt utbildningsråd på Skolver-
ket och en med dåvarande utbildningsministern. Intervjun med dåvarande skol-
ministern Ibrahim Baylan görs av Myndigheten för skolutveckling och ingår som 
del i myndighetens webbaserade information till skolor om IUP.28 Intervjun med 
Ibrahim Baylan har haft betydelse för att förstå det politiska talet kring införan-
det av individuella utvecklingsplaner. Intervjun med den på Skolverket ansvarige 
för de allmänna råden för IUP genomförs av mig själv per telefon. Denna inter-
vju har haft betydelse för att skapa klarhet i vilka som involverats i arbetet med 

––––––––– 
25 De policytexter som lägger nämnda grund utgörs av Läroplanskommittén (SOU 1992b; prop. 

1992/93:220) och Betygsberedningens (SOU 1992a) betänkande liksom läroplanen (Lpo 94).  Lära-
res bedömningspraktiska kompetenser diskuteras med grund i företrädesvis Skolverksmaterial 
(Skolverket 2001; 2004a; 2004b; 2004c) men också i några andra texter (rskr 2001/2002:188; Ds 
2005). Kraven på tydligare mål och en förstärkt extern kontroll analyseras med utgångspunkt i stat-
liga offentliga utredningar och propositioner (SOU 2007a; prop. 2008/09:87; SOU 2007c; prop. 
2007/08: 50; prop. 2006/07: 86). 

26 Remissinstanserna kring de allmänna råden är 13 till antalet men endast sju av instanserna yttrar 
sig. (Skolverket missiv Dnr 2005:1450). Min analys grundar sig på yttranden från Friskolornas riks-
förbund (E-post korrespondens mellan Gert Assermark och Mona Bergman på Skolverket 
20050920). Lärarförbundet och lärarförbundets skolledarförening (Dnr 05/0875, 20051005). Lärar-
nas riksförbund (Maud Molander 20051006 Dnr 355/05).  Sveriges kommuner och landsting (E-
post korrespondens mellan Eva-Lena Arefall och Mona Bergman på Skolverket 20051004). Speci-
alskolemyndigheten (Dnr CK 2005/0141). Myndigheten för skolutveckling (missiv 20051005 Dnr 
2005:396). Dessa remissyttrandena analyseras under rubriken IUP som professionalisering.  

27 På Utbildningsdepartementets sändlista står 44 myndigheter, organisationer och kommuner upp-
tagna. Jag analyserar yttrandena från samma organisationer som anges i fotnoten ovan med den 
skillnaden att Skolverket och Sveriges skolledarförbund tillkommer och att lärarförbundets skolle-
darförening inte ingår. (utb.dep. PM dnr. U2008/204/S). Dessa remissyttranden analyseras under 
rubriken IUP som ett skriftligt betygsliknande omdöme.  

28 För intervjun står Lena Elfvingsson och Bosse Andersson (www.skolutveckling.se 20060504). 
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råden och vilka överväganden som gjorts från myndighetens sida i samband med 
IUP-reformen.29  

Lärarnas utvecklingsarbete av AUO 

Det empiriska valet av AUO är som tidigare sagts särskilt intressant mot bak-
grund av den roll denna del har som lärarutbildningens kärna. På det aktuella lä-
rosätet utses under 2006 en ledningsgrupp för att samordna arbetet med utveck-
lingen och revideringen av AUO. I huvudsak är det denna gruppens arbete jag 
studerar. Jag deltar i den s.k. ledningsgruppens sammankomster vid sammanlagt 
tio tillfällen under tidsperioden april till oktober 2006. Gruppen är som mest ope-
rativ under periodens början.  

Gruppen består av en permanent kärna av 11 personer. Samtliga deltagare 
medverkar på olika sätt i lärarutbildning som lärarutbildare, kursansvariga 
och/eller utbildningsledare. Ett mer eller mindre uttalat kriterium för att ingå i 
gruppen är att läraren själv eller den institution läraren tillhör har ett ansvar för 
någon av de fem delkurserna som gäller AUO. Mot den bakgrunden har 
lärarutbildarna fem olika institutionstillhörigheter. Att fördelningen av personer 
från de olika institutionerna är ojämn förklaras bl.a. med att institutionerna har 
olika stort engagemang i AUO.30  

Utvecklingsarbetet av AUO analyseras med utgångspunkt i ett empiriskt ma-
terial som består av observationer, intervjuer och textdokument. De diskussioner 
som äger rum i ledningsgruppen har bandats och transkriberats ordagrant.31 Min 
roll vid gruppens sammankomster kan betecknas som passiv i den meningen att 
jag själv inte deltar aktivt i diskussionen. Även om min närvaro kan betecknas 
som passiv kan jag naturligtvis ha påverkat vad som utspelat sig. En av deltagar-
na uttryckte t.ex. uppfattningen att ”vi skärpte oss nog lite när du var med”. Ett 
rimligt antagande är att min närvaro uppfattats på olika sätt. Flertalet deltagare 
har så som jag själv uppfattat det varit öppet positiva till min medverkan och mitt 
visade intresse för deras arbete. 

Liksom i skolprojektet har observationer fyllt funktionen av att ge mig en för-
ståelse för utvecklingsarbetets tidsmässiga och rumsliga inramning. Min förståel-
se för hur arbetet organiserats och hur AUO är en del i en större organisatorisk 
och administrativ komplexitet har kunnat fördjupas genom att jag deltagit i ytter-
ligare några sammanhang. Syftet har då varit att i en bredare mening orientera 
mig kring vilka innehålls- och organisationsfrågor som diskuteras inom lärarut-
bildning. Jag har vid sju tillfällen deltagit inom ramen för vad som benämns som 
ett lokalt lärarutbildningsforum. 

Jag har också deltagit då det särskilda beslutsorganet beslutat om AUOs ut-
formning och vid möten då lärarutbildare haft att formulera en självvärdering in-
för Högskoleverkets utvärdering 2007. Vid ett par tillfällen har de diskussioner 

––––––––– 
29 Intervjun med Skolverkets ansvarige refererar jag i texten som telefonintervju 2006-05-04. 
30 Antalet personer från institution A är fyra. Från vardera institution B, C och D deltar två personer 

och från institution E deltar en person.  
31 Denna del av det empiriska materialet utgörs av 18 timmar ljudupptagning vilket i utskriven form 

motsvarar 120 A4 sidor. 
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som förts i dessa sammanhang bandats och transkriberats, i samtliga fall har 
fältanteckningar upprättats.32 

I analys- och tolkningsarbetet har jag p.g.a. att stora delar av materialet gene-
rerats utan direkt styrning från min sida ständigt behövt påminna mig själv om 
mitt forskningsintresse, studiens syfte och teoretiska utgångspunkter. Jag har be-
hövt göra en selektion och meningskoncentrering (Kvale 1997) utifrån vad som 
har relevans givet studiens utgångspunkter och syfte. Samtidigt har genomläs-
ningar av det sammantagna materialet i vid mening fungerat informerande för 
mig. 

I syfte att generera ett empiriskt material med större träffsäkerhet, i relation 
till studiens utgångspunkter, har jag intervjuat de ovan nämnda 11 personerna. 
En viss tid har förflutit från ledningsgruppens sammankomster till dess intervjuer 
gjorts. Intervjuerna är med ett undantag gjorda under juni och augusti 2007. En 
intervjuguide har formulerats på grundval av den analys och tolkning jag gjort av 
det transkriberade materialet från ledningsgruppens gemensamma diskussioner.33 

Vid intervjutillfällena gavs möjlighet att ta upp vad gruppen diskuterat i det 
tidigare sammanhanget och vad som sedan hänt. Min uppfattning är att vid inter-
vjuerna gjorde jag och de intervjuade gemensamma försök att fördjupa förståel-
sen av de sammanhang som var ledningsgruppens. Både i ledningsgruppen och i 
de efterföljande intervjuerna blev ett återkommande tema den lokala styrningen 
och ledningen av AUO och lärarutbildning i stort. Att utvecklingsarbetet uppfat-
tades problematiskt handlade enligt lärarna väsentligen om att de hade att planera 
och organisera för en snabb realisering av kurserna inom AUO. På grundval av 
intervjuerna kunde nämnda tidsaspekt fördjupas. På ett fördjupat sätt kom också 
intervjuerna att handla om hur lärarna uppfattar konkurrensen om lärarutbild-
ningens resurser och både den egna betydelsen och andras inom AUO. Det blev 
också tydligt hur det politiska förändringstrycket som riktas mot lärarutbildning-
en uppfattades som accentuerat. Vad som bl.a. kom att diskuteras var Högskole-
verkets utvärdering och den förestående Bolognaanpassningen. I några fall kom 
även den aviserade lärarutbildningsutredningen att tas upp. Vid intervjutillfällena 
riktades på det sättet ett tydligare intresse mot de förestående förändringarna av 
lärarutbildning.  

Kort efter intervjuerna genomfördes uppföljande samtal. Inför samtalen fick 
lärarutbildarna den utskrivna intervjun där de själva medverkat. Min bedömning 
är att samtalen var betydelsefulla då de bidrog till att vissa förtydliganden och 
fördjupningar av vad som tidigare tagits upp kunde göras.34 Vad som t.ex. varit 
otydligt eller tidigare behandlats på ett mer summariskt sätt kunde utvecklas. Lä-
rarutbildarna fick på det här sättet också möjlighet att uttrycka synpunkter på en 

––––––––– 
32 Fältanteckningar och bandad och utskriven text som upprättats i dessa sammanhang motsvarar till-

sammans 30 A4 sidor.  
33 Se intervjuguide i appendix. 
34 Den sammanlagda tiden för intervjuerna, borträknat de efterföljande samtalen, motsvarar cirka 13 

timmar. I utskriven form omfattar intervjumaterialet 153 A4 sidor. Nio intervjuer har gjorts, dvs. 
vid två intervjutillfällen har två lärare intervjuats samtidigt. De efterföljande samtalen har varierat i 
tid från en halvtimme till betydligt mer än en timme.  
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kortare sammanfattning jag gjort av den intervjun där de själv medverkat. I vissa 
avseenden fick jag också omvärdera några tidigare tentativa tolkningar.  

Vid samtalstillfällena gav några av de medverkande uttryck för vad jag skulle 
beteckna som en viss ängslan kring den kritik de tidigare framfört mot den lokala 
styrningen av lärarutbildningen, så som denna utformats av det särskilda besluts-
organet och dess administrativa avdelning. Det är också min uppfattning att någ-
ra av de medverkande valde att hålla kvar vid vad de tidigare uttryckt av det skä-
let att kritiken i gruppen var relativt omfattande. Att samtliga i gruppen, om än 
mer eller mindre tydligt, gett uttryckt för likartade uppfattningar var ju något 
som framkommit vid de gemensamma mötena. Samtidigt har jag behövt övervä-
ga den framförda kritikens relevans i relation till studiens syfte. 

De textdokument som tagits i bruk består företrädesvis av protokoll från det 
särskilda beslutsorganet, skriftliga inlagor som underlag för lärosätets remissvar i 
samband med Bolognaanpassningen 2007 och självvärderingar som görs inför 
Högskoleverkets utvärdering 2007. De skriftliga inlagorna är bl.a. upprättade av 
lärarutbildare som är ansvariga för olika AUO-kurser, dvs. av samma personer 
som ingår i ledningsgruppen. Även andra grupper av lärarutbildare och enskilda 
lämnar synpunkter i dessa sammanhang. När det gäller kurssjälvvärderingarna 
koncentrerar jag mig på de kurser som gäller AUO och på den samlade självvär-
dering som lärosätet lämnar. 

Skolprojektet 

Då de inledande kontakterna togs med skolans rektor diskuterades på vilka sätt 
vi tillsammans kunde få till stånd ett utbyte som kunde uppfattas som menings-
fullt. På grundval av vad som formulerades som ett ömsesidigt intresse för var-
andras erfarenheter och arbetsuppgifter diskuterades min roll i projektet. Min roll 
har bl.a. varit att ibland mer aktivt delta i diskussionerna, då jag trott mig ha nå-
got att tillföra. Min i det här avseendet mer aktiva medverkan har företrädesvis 
skett i de arbetslag som särskilt följts. Även om jag i huvudsak medverkat i ett 
arbetslag har jag också deltagit då olika ämnesgrupper diskuterat och skriftligt 
formulerat sig i relation till sina respektive ämnen/ämnesområden. Jag har därut-
över deltagit i sammanhang då skolans lärare redogör för varandra hur arbetet 
inom skolprojektet fortskrider i olika ämnes- och arbetslag.35 

Mitt forskningsintresse, mina forskningsfrågor och teoretiska perspektiv har 
successivt utvecklats och kommit att fungera selekterande för vad som fått empi-
risk relevans. Samtliga aspekter jag sett i det empiriska materialet har därmed 
inte kunnat beaktas eller fördjupas. Utifrån studiens syften har jag i mitt tolk-
ningsarbete gjort en meningskoncentrering av vad som sagts i intervjuer och i de 
övriga sammanhangen.  

Jag har under min medverkan i skolprojektet förstått att införandet av IUP-
reformen gett aktörer på utbildningsmarknaden en möjlighet att marknadsföra 
olika program och utbildningsmaterial. En marknadsmässighet finns också repre-
senterad i skolprojektet. Inom nedan nämnda ”samtalsledarkurs” medverkade två 

––––––––– 
35 Vid dessa tillfällen har ljudupptagningar gjorts vilka motsvarar 20 sidor utskriven text. Även fält-

anteckningar motsvarande 5 sidor har genererats i dessa sammanhang. 
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utbildningskonsulter som bedriver förlagsverksamhet som saluför bl.a. material 
som gäller IUP. På vad sätt denna utbildningsmarknad (telling and selling) på-
verkar skolprojektets inriktning är svårt att säga. Klart är emellertid att den aktu-
ella kommunen satsar ansenliga summor i konsultarvode och tid för att lärarna 
ska utveckla sin bedömningspraktik.  

Skolprojektet ägde rum på en av centralortens tre s.k. F-9 skolor. Med rek-
torns egen beskrivning verkar skolan i en mer mångkulturell kontext än de övri-
ga grundskolorna i kommunen. Rektorn förklarar att man bl.a. därför vill satsa på 
en ökad profilering för att göra skolan mer attraktiv. I satsningen inkluderar rek-
torn att lärarna ska utveckla sin bedömningspraktik. Den bild som förmedlas till 
mig är att skolan ”ligger i framkant”. Skolledningen och några av utvecklingsle-
darna uttrycker en självförståelse av att skolan har en progressiv inriktning och 
att man är van vid att alltid ha ”gått lite före” de andra skolorna. Detta är en bild 
som också delar av lärarkollektivet instämmer i.36 Vad vissa av lärarna ger ut-
tryck för i gruppintervjuerna överensstämmer samtidigt bristfälligt med rektorns 
uppfattning av skolprojektet som i huvudsak framgångsrikt.  

Det empiriska materialet som analyseras består av textdokument, samtal, en-
skilda intervjuer, gruppintervjuer och observationer som gjorts under tidsperio-
den november 2005 till juni 2006. Textdokumenten utgörs i huvudsak av kvalite-
tredovisningar och projektbeskrivningar. Vad jag betecknar som observationer 
består av fältanteckningar och ljudupptagningar gjorda i sammanhang då lärare i 
olika grupperingar diskuterar och informeras om skolprojektet. Mina observatio-
ner fyller ett värde för mig i det att de ger mig en successivt ökad kulturell för-
ståelse för den specifika kontextens villkor och förutsättningar och därmed vil-
ken praxis som är sanktionerad inom skolprojektet (Shweder 1996). 

Enskilda intervjuer har gjorts med rektor, utvecklingsledare (vilket här är det-
samma som arbetslagsledare) och förvaltningschef. Sammantaget har sju enskil-
da intervjuer gjorts med fem personer. Rektorn och en av skolans utvecklingsle-
dare har intervjuats vid två tillfällen. De enskilda intervjuerna har bandats och 
skrivits ut ordagrant samt återförts och diskuterats vid uppföljande samtal.37 

I avsikt att få en mer samlad bild av hur lärare och förskollärare uppfattar 
skolprojektet har 7 gruppintervjuer gjorts. I vilka konstellationer lärarna gruppin-
tervjuats har gjorts upp i samråd med rektor och två av skolans utvecklingsleda-
re. Sammantaget är det 27 lärare som medverkar i gruppintervjuerna.38 En av-
identifierad bearbetning av gruppintervjuerna har därefter sänts till rektor och ut-
vecklingsledarna i arbetslagen.  Samtal har också förts med rektorn och två av 
utvecklingsledarna kring materialet.  

––––––––– 
36 Samtal med rektor och utvecklingsledare 2005-12-15 och gruppintervju 2006-05-23.  
37 De enskilda intervjuerna motsvarar till sitt omfång 65 sidor transkriberad text. 
38 Grupperna delades huvudsakligen in utifrån lärarnas verksamhetsinriktning eller ämnesmässiga 

hemvist. Förskollärare och lärare upp till årskurs fem utgör en grupp. Lärare med natur- och sam-
hällsorienterade ämnen utgör två grupper. Musik- bild och idrottslärare bildar en grupp liksom 
slöjdlärarna. Speciallärarna och engelsklärarna utgör en grupp liksom svensklärarna och de lärarna 
som undervisar i moderna språk. Gruppintervjuerna har transkriberats ordagrant och motsvarar till 
sitt omfång cirka 70 A4 sidor. Se appendix för den intervjuguide som använts vid gruppintervjuer-
na. 
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Det empiriska materialet består vidare av diskussioner som lärare fört i äm-
nesgrupper, arbetslag, vid skolgemensamma presentationer av skolprojektet och i 
sammanhang då utvalda delar av lärarkollektivet deltagit i vad som betecknas 
som en utbildningsinsats inom skolprojektets ram. Jag har med en särskild konti-
nuitet följt lärare i ett arbetslag. Dessa lärare är företrädesvis verksamma i års-
kurserna sex till nio. I arbetslaget har lärarna diskuterat IUP, bedömningspraktis-
ka frågor och varit engagerade i att formulera bedömningsgrunder för vad som 
utgör kommunikativa förmågor och kompetenser. Arbetet har föranletts av och 
varit avsett att ingå som del i skolans kvalitetsredovisning. Arbetet har också ra-
mats in av uppfattningen att lärarna behandlar s.k. Mål att sträva mot som ska 
ingå i vad som tas upp i en IUP. Vid tolv tillfällen har jag medverkat i arbetsla-
gets arbete. Arbetet har bestått av diskussioner kring bedömningsmatrisernas 
formuleringar och om hur bedömningspraktiken på olika sätt påverkar lärarna i 
deras arbeten. Möten har varit förlagda till eftermiddagar då lärarna fört diskus-
sioner under ett par timmar vid varje tillfälle. Vid dessa tillfällen har ljudupptag-
ning och fältanteckningar gjorts.39 Särskilt ska nämnas att en grupp lärare, av 
vilka merparten utgör utvecklingsledare har deltagit i en särskild utbildningsin-
sats. Insatsen har syftat till att utvecklingsledarna ska kunna fungera som ”sam-
talsledare” i sina respektive arbetslag, då skolprojektets innehåll och utformning 
diskuteras. Vid tre tillfällen har jag under hel- och halvdagssammankomster del-
tagit i vad som kallats för ”samtalsledarutbildningen”. Vid dessa tillfällen har jag 
gjort ljudupptagningar och fältanteckningar.40 Utbildningsinsatsen har organise-
rats och styrts av skolledningen och två utbildningskonsulter. En sammanfattan-
de överblick av studiens upplägg och genomförande gällande lärarnas utveck-
lingsarbete ser ut på följande sätt. 

––––––––– 
39 De ljudupptagningar som gjort i arbetslaget motsvarar cirka 100 sidor transkriberad text. Fältan-

teckningarna motsvarar cirka 20 sidor. 
40 Den transkriberade texten motsvarar för samtalsledararutbildningen del 90 sidor och cirka 10 sidor 

fältanteckningar. Vid dessa tillfällen har också lärare från en samarbetsskola deltagit. 
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År Lärarutbildningen Skolan 

2005 Utvärdering av lärarutbildning publice-

ras. Protokoll från särskilda beslutsorga-

net (mellan juni 2005 – februari 2007) 

Skolverkets inspektionsrapport publiceras. 

Initiala kontakter tas med skolans rektor och 

två utvecklingsledare i november. Mitt delta-

gande i projektet pågår från november 2005 

till juni 2006. Under 2005 deltar jag vid en 

halvdagssammankomst inom ramen för skol-

projektets samtalsledarutbildning & för vid 

ett par tillfällen samtal med skolledningen 

2006 Ledningsgruppens utvecklingsarbete av 

AUO. 10 möten á ca 2 timmar mellan 

april & oktober 

 

Internt textmaterial i ledningsgruppen 

 

Deltagande vid ett möte i särskilda be-

slutsorganet 

 

Sju enskilda intervjuer med fem personer, 

skolledning, utvecklingsledare & förvalt-

ningschef á ca 2 timmar. Medverkan i arbets-

lag 12 tillfällen à ca 2 timmar. Medverkan i 

ämnesgrupper 4 tillfällen à ca 2 timmar. Sju 

gruppintervjuer med sammanlagt 27 lärare á 

ca 1 timme. Skolintern information mellan 

olika grupper om hur långt man kommit i 

projektet 1 tillfälle à 3 timmar. Hel- och 

halvdagarssammankomster inom ramen för 

skolprojektets samtalsledarkurs 3 tillfällen. 

Textmaterial; skolplan, projektplan, kvalitets-

redovisningar & bedömningsmatriser. 

2007 Nio intervjuer med elva personer under 

juni & augusti sammanlagt ca 13 timmar 

Uppföljande samtal med de intervjuade 

under augusti & september ca 9 tim-

mar. Remissvar från 27 lärosäten och 

inlagor från lärare på det aktuella lä-

rosätet januari/februari 

Deltagande i ett lokalt lärarutbildnings-

forum & i möte då lärare diskuterar 

självvärderingen inför HSV:s utvärde-

ring 2007 7 tillfällen á ca 2 timmar 

Textdokument i form av kursutvärde-

ringar som grund för lärosätets samlade 

självvärdering 

 

Validitet, tolkning och generaliserbarhet 
Sett i det postpositivistiska perspektivet som jag argumenterat för i de inledande 
kapitlen finns ingen omedelbar tillgång till en oförmedlad verklighet (Habermas 
2003). I ljuset av den diskursiva vändningen fokuseras forskningsanalysens be-
tydelse eller funktion för den praktik som studeras. Frågan om validiteten blir en 
fråga om att klargöra forskningsprocessen och att anlägga en metodologisk re-
flexiv ansats (Alvesson & Sköldberg 1994).  
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Validitet har så som jag uppfattar det att göra med om studiens tolkningar kan 
bedömas som rimliga, meningsfulla och som kommunicerade. Validiteten är i 
grunden kopplad till vad som genom språket blir och kan bli offentliggjort och 
begripliggjort (Asplund 1970). Om studiens beskrivningar, analyser och tolk-
ningar äger giltighet och trovärdighet står i det avseendet i relation till hur det jag 
påstår kan uppfattas som sant, uppriktigt menat och riktigt. En kritisk fråga är 
vilka ansträngningar jag gör i min analys och i mina tolkningar för att förstå vad 
policytexter och lärare ger uttryck åt och på vilka grunder olika anspråk görs. 
Validitet står i de perspektiv jag här framhåller också i relation till vad som är 
den normativa förståelsen av det som forskningen gör anspråk på (Bertilsson 
1987; Forsman 2004). Det som kan tas för att vara sant äger då giltighet beroen-
de av den trovärdighet som skapas utifrån vad som på kommunikativ väg be-
döms och kontinuerligt prövas som giltigt (Fritzell 2009b).  

Frågan om vetenskapens validitet och generaliserbarhet är vidare kopplad till 
vilken tilltro som tillmäts de teoretiseringar som görs. Validitets- och generalise-
ringsanspråk har i det perspektivet utsatts för en kritisk belysning i ljuset av den 
utveckling som skett från positivistiska till mer hermeneutiska, kritiska, postmo-
derna och dekonstruktivistiska ansatser. Vetenskapliga anspråk på generaliser-
barhet ingår i vad som har betecknats som en vidare samhällelig diskurs, och är 
därför vetenskapshistoriskt och politiskt situerade (jfr Cherryholmes 1988; Van 
Dijk 2001; Bourdieu 1999). Cherryholmes (1988) uppmärksammar mig i det 
sammanhanget på att: 

Construct-validity and research discourses are shaped, as are other discourses, by beliefs and 

commitments, explicit ideologies, tacit worldviews, linguistic and cultural systems, politics 

and economics, and power arrangements (Cherryholmes a. a. s. 106). 

I studien har en validitetsprövning skett både i de sammanhang där intervjuer 
och samtal genomförts och genom det tolkningsarbete jag själv gjort i syfte att 
rekonstruera den pedagogiska praktiken utifrån de teoretiseringar som görs. Som 
tidigare nämnts har också delar av det empiriska materialet diskuterats med lä-
rarutbildarna, lärarna och skolledning. 

Vetenskaplig validitet handlar, för att tala utifrån Asplund (1970), om den för-
ståelse som ligger i att poängen, meningen och innebörden uppfattas i det som 
forskning uttrycker. Det Asplund benämner som aspektseende ska som jag upp-
fattar det förstås som den nödvändiga problematisering som forskning innebär 
(jfr Asplund a.a. s. 124ff.). Det är i termer av aspektseende jag talar om styrning, 
mening och professionellt handlande samt autonomi i relation till de anspråk som 
riktar sig mot lärarutbildare och lärare att tydliggöra målen, progressionen och 
bedömningen. Aspektseendet utgör ett teoretiskt ramverk som varit en nödvän-
dighet för analys- och tolkningsarbetet.  

Mitt teoretiska ramverk måste också kunna utsättas för kritisk prövning, vilket 
är något som sker genom reflektion och genom de möjligheter som ligger i att ta 
del av vad andra kommit fram till i tidigare forskning. Det är också så att de teo-
retiska och metodologiska perspektiv jag anlägger bidrar till ett antal begräns-
ningar. I termer av begränsningar, uppfattar jag dem som nödvändiga givet min 
förståelse för de förhållanden som studeras. Jag instämmer i vad Winther Jørgen-
sen och Phillips (2000) framlägger då de menar att: 
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Teoretisk och metodisk konsistens är på ett sätt en begränsning för forskaren: man uppfattar 

världen på det och det sättet och inte på alla möjliga andra sätt. Men det är en nödvändig be-

gränsning som också är produktiv (Winther Jørgensen & Phillips a.a. s. 154). 

Validiteten kan mot bakgrund av studiens ansats prövas i relation till om jag 
verkligen sätter språket i relation till en vidare kontext och social praktik. Och 
vidare, förmår något bli sagt om kritiken och maktanspråkens grunder och hur 
villkoren för lärares professionella handlande på olika sätt förändras, förhandlas 
och utmanas?  I de kommunikationsteoretiska och kritiskt diskursanalytiska per-
spektiv handlar en metodologisk validering, som jag uppfattar det, ytterst om en 
prövning av hur språket bidrar till att forma verkligheten och hur språket sätter 
gränser för handlandet, men också öppnar upp för kommunikativa möjligheter 
(jfr Bergström & Boréus 2000). 

Jag vill här återknyta till vad som tidigare tagits upp genom att påstå att både 
validitet och generaliserbarhet kan förstås relaterade till kriterier för giltighet 
som kan bestridas. I termer av kriterier för kritiserbarhet existerar sådana på en 
subjektiv nivå. På denna nivå ställs jag själv och läsaren av studien inför att ta 
ställning till om det som uttrycks kan förstås som autentiskt, i betydelsen att det 
som sägs är uppriktigt menat och kan bedömas som tillförlitligt och trovärdigt. I 
ett objektivt och normativt perspektiv ställs vi på motsvarande sätt, dvs. jag själv 
och läsaren, inför en bedömning som gäller uttalandenas sanningshalt och nor-
mativa riktighet. Moment av kritisk prövning och reflexivitet i relation till dessa 
kriterier för kritiserbarhet är något som kopplas till forskningsprocessen på olika 
sätt. Även om avhandlingsskrivandet i mycket är ett individuellt projekt sker det 
i samtal med handledare, forskarkollegor, tidigare forskning och i relation till de 
i studien medverkande lärarna. En kritisk prövning genom samtal förutsätter att 
det finns en kritisk massa. Så när jag ensam lägger sista handen vid avhandlings-
texten har jag många att tacka för att de manat mig till självkritik och ompröv-
ning på ett sätt som haft betydelse för att stärka validiteten i resultatet och i de 
tolkningar jag gör anspråk på.  

Diskursiv rekonstruktion av pedagogisk praktik 

I avsikt att så långt möjligt göra rättvisa åt den mellanmänskliga interaktion som 
forskningsprocessens olika steg inbegriper kan validitet uppfattas som en fråga 
om att upprätthålla och rekonstruera relationen mellan idé och belägg. Ett sätt att 
handskas med den problematik som är förbunden med att göra reda för hur olika 
förhållanden hänger samman är att dröja något med att reducera den empiriska 
detaljrikedomen till abstrakta kategorier. Med Alcalás (1997) terminologi ser jag 
hur forskningsprocessen i nämnda mening består i ”att långsamt lära sig över-
vinna lusten att förenkla”. Det har i relationen mellan idé och belägg, eller empi-
riska och teoretiska studier handlat om att finna teoretiska perspektiv som på 
fruktbara sätt kunnat bidra till kontextuella abstraktioner (Tilly 1984). I ett 
pragmatiskt perspektiv handlar det som jag tidigare tagit upp om att skapa en 
förståelse för olika förhållandes praktiska implikationer, snarare än att söka en 
korrespondens mellan teori och verklighet (Biesta & Burbules 2003).  

Många delmoment har utspelat sig parallellt i det som utgör studiens forsk-
ningsprocess. Mitt analys- och tolkningsarbete har skett parallellt med att inter-
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vjuer och textanalytiska studier av policydokument gjorts. Successivt har tidigare 
forskning på olika områden visat sig mer eller mindre relevant för min studie. 
Detsamma gäller för de teoretiska fördjupningarna och hur de successivt behövts 
utvecklats i olika riktningar och samtidigt behövt arbetas igenom för att hållas 
samman på de sätt Winther Jørgensen och Phillips anger ovan. I figuren nedan 
illustreras på ett stiliserat sätt vad jag betecknar som forskningsprocessens dia-
lektik. Avhandlingens tematiseringar har utvecklats successivt i relation till en 
dialektik som består i ett växelspel mellan empiriska och teoretiska studier samt 
kontextuella och dekontextuella abstraktioner. Figuren pekar alltså på att relatio-
nen mellan idé och belägg utvecklas i en växelverkan (Fritzell 2003b) i riktning 
mot en diskursiv rekonstruktion av pedagogisk praktik. 41 

Inom ramen för forskningsprocessens dialektik inbegrips här den problematik 
som ligger i att ett problem i pedagogisk praktik inte på förhand kan förutsägas, 
vare sig teoretiskt eller empiriskt. Det som i en slutversion av ett forskningsarbe-
te i bästa fall uppfattas stringent är kort sagt något som tagit form i vad som mer 
kan liknas vid ett konstruktivt kaos som stundom haft lite med slutproduktens 
karaktäristik att göra. Mot den bakgrunden kan pilens framåtriktning i figuren 
också sägas stå för en förenkling och tillrättaläggning.  
 
Figur 4. Forskningsprocessens dialektik  

 

Vad jag vill påvisa är hur en mer tydlig problematisering är något som växt fram 
under forskningsprocessens allt tydligare gång. Processen blir därför nödvändig 
att klargöra för att peka på under vilka förutsättningar mina tolkningar görs och 
därmed på vilka grunder validiteten och generaliserbarheten ska bedömas.  

Initiala frågeställningar och tentativa utgångspunkter har behövt bearbetas och 
jag har behövt söka det som är förenande mer än åtskiljande i de empiriska mate-
rialen. Jag har successivt sökt mig mot en samordnad organisatorisk och inne-
hållsmässig inriktning för den problematik som studeras. Tankar om vad som ut-

––––––––– 
41 Modellens övergripande innebörd är framtagen av Fritzell (2003b). Modellen har också tagits i 

bruk och utvecklats i ett antal avhandlingsarbeten vid Institutionen för pedagogik i Växjö och i 
sammanhang där lärarutbildningens pedagogiska praktik behandlas. Se t.ex. Linnér (2005), Lund 
(2006), Carlsson (2006), Linnér & Carlsson (2008) och Fritzén (2008). 
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gör det samordnade och principiella har väckts och utvecklats genom de teoretis-
ka och empiriska studierna. Olika texter har i den meningen fungerat informe-
rande för varandra, jag har s.a.s. gått in och ur samt återvänt till de pedagogiska 
praktikerna som studeras. 

För att formulera studiens forskningsfråga har ett antal överväganden behövt 
göras. Anspråk har behövt definieras som diskursiva performativa uttryck för 
vad som är mål- och resultatorienterat respektive förståelseorienterat. Lärares ut-
vecklingsarbete har definierats som en pedagogisk praktik. Samtidigt har frågan 
om vad som är en pedagogisk praktik behövt hanteras både teoretiskt och empi-
riskt. En diskursiv praktik behöver ju inte vara det samma som en pedagogisk 
praktik om de inblandade inte uppfattar eller knyter pedagogiska ambitioner till 
praktiken. Hur begrepp som mening och meningsskapande kan definieras kom-
munikativt och förstås som anspråk på giltighet är frågor som övervägts teore-
tiskt och empiriskt i ljuset av att skol- och utbildningsverksamheterna är mål- 
och resultatstyrda. 

För att på det här sättet pröva relationen mellan idé och belägg har en rörelse 
mellan närheten till de egna referensramarna och en distansering behövt ske för 
att göra den analytiska rekonstruktionen möjlig (Alvesson & Sköldberg 1994). I 
bearbetningen mot en kontextuell abstraktion har det i tolkningsarbetet varit 
nödvändigt att kontinuerligt ställa nya frågor till det empiriska materialet. Frågor 
som har varit av både grundläggande karaktär och av det mer komplexa slaget. 
 

� Vad är det egentligen lärarna talar om i sina utvecklingsarbeten?  

� Vari ligger värdet i de värden de olika aktörerna gör anspråk på? 

� På vilka grunder är lärarna eniga och vad gäller oenigheten och de diskur-
siva förhandlingarna?  

� Vilka likartade och skilda förgivettaganden ges det uttryck för på de em-
piriska arenorna? 

� Vilka är de påverkansprocesser, förändringar och kontinuiteter som anförs 
och vem gör anspråk på vad och varför?  

� Hur kan meningsskapandet förstås i de aktuella sammanhangen? 

� Vilka dimensioner av professionell autonomi uttrycks och av vem? 

 
På grundval av ovan nämnda frågor har studiens teoretiska utgångspunkter be-
hövt bli mer abstrakta. En rörelse mot vad som i figuren betecknas som en de-
kontextuell abstraktion har skett. Studiens kommunikationsteoretiska och kritiskt 
diskursanalytiska perspektiv har relaterats till den pedagogiska praktiken i per-
spektiv av anspråk på styrning, mening och villkor för professionellt handlande 
och autonomi. En väsentlig del av den dekontextuella abstraktionen består av en 
samhällsteoretisk tematisering. Anspråk på styrning och mening har som jag in-
ledningsvis angett behövt ses utifrån hur det existerar en relation mellan lokala 
och globala styrningsanspråk, styrningspraktiker och professionaliseringsdiskur-
ser (Popkewitz 2000b; Daun 2002; Evetts 2003). Vad figuren ovan illustrerar är 
mot den bakgrunden hur teori och empiri informerar varandra på särskilda sätt 
utifrån studiens rekonstruktiva utgångspunkter. 
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 Att tolkningsarbetet successivt inriktas mot en ombildning och omprövning, 
eller vad som här betecknas som diskursiv rekonstruktion, av den aktuella peda-
gogiska praktiken handlar om att försöka öppna upp för att se något på ett nytt 
sätt. En tolkning mot rekonstruktion görs i det att jag söker efter jämförbarheter 
och likheter som kan hålla samman tematiseringarna. Att studien har styrning 
och mening som två centrala begrepp har därmed framträtt successivt för mig. 
Vilken validitet begreppen äger och vilka de empiriska uttrycken är har behövt 
omprövas och fördjupas genom omläsningar av det empiriska materialet. Jag vill 
påstå att det vid dessa omläsningar blir möjligt att i textanalysen både läsa ut och 
läsa in mer. Tolkningarnas premisser kan som Bergström & Boréus (2000) påpe-
kar förstås utifrån de frågor forskaren ställer till texten (jfr ovan) och utifrån vad 
som är alltmer klargjorda tolkningssyften och tolkningsverktyg. Det är också i 
den processen relationen mellan de empiriska materialen blivit tydlig och gjort 
det möjligt att förstå policyanspråken och lärarnas utvecklingsarbeten inom ra-
men för en mer principiell problematik. Det ska samtidigt sägas att många kon-
textuella förhållanden skiljer sig mellan skola och lärarutbildning och att jag 
medvetet måste fästa liten vikt vid skillnader för att koncentrera mig på likheter-
na.  

Då de empiriska studierna genomfördes i lärarutbildningen, efter det att studi-
en i grundskolan avslutats, såg jag fler likheter än skillnader i lärarnas tal. De di-
stinktioner lärarna visade sig göra mellan ”vi” och ”dem”, ”det” och ”detta” 
kunde betraktas som ett slags diagnos på skola och utbildning som organisation 
vilken kunde följas upp utifrån vilka gemensamma situationer och överväganden 
lärare stod inför (jfr Becker 1998). Jag tog också beslutet att inte behandla mate-
rialet som två delstudier, utan som en studie till vilken jag ställer samma frågor. 
Vad som särskilt framstod som en gemensam problematik centrerades till an-
språk på transparens, progression och professionalisering, i spänningsfältet mel-
lan ett strategiskt och ett kommunikativt handlande där just begreppen styrning 
och mening blev centrala.  

För att återknyta till pedagogisk praktik som rekonstruktiv för kunskaps- och 
meningsbildning uppfattar jag tolkningsarbetet som en ständigt pågående kritisk 
aktivitet som företas i ett socialt sammanhang (Fritzell 2003b; 2003c; 2009b). En 
”bra” tolkning är i det perspektivet, enligt Alvesson och Sköldberg (1994), en 
tolkning som: 

Tvingar människor att tänka till – att tänka om. Tolkningen skall således i viss mening byg-

ga på och bekräfta människors föreställningar men också utmana och problematisera dessa 

(Alvesson & Sköldberg a.a. s. 212). 

Det handlar i de olika dimensioner jag här tagit upp om att argumentera öppet för 
de tolkningar som görs, det kan ju inte tas för givet att forskarens utgångspunkter 
delas av andra (Becker 1996; Fritzell 2006a). 
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Forskningsetiska överväganden 

Inför mitt deltagande i de empiriska sammanhangen har jag och de medverkande 
lärarna diskuterat under vilka forskningsetiska premisser de deltar i denna stu-
die.42 Jag har informerat deltagarna om vilka övergripande syften jag har med 
min studie och mitt deltagande har accepterats av de berörda lärarna och ingen 
har öppet motsatt sig att delta. För lärarutbildningens del har särskilt framhållits 
att mitt forskningsintresse är kopplat till att belysa frågor om villkor, möjligheter 
och eventuella hinder i tillskapandet, styrningen och utvecklingen av AUO. I 
skolprojektet har jag på motsvarande sätt framhållit att jag velat få belyst på vil-
ka sätt lärarna och deras yrkesverksamhet påverkats av det arbete de utför inom 
ramen för projektet. För mitt deltagande i skolprojektet undertecknades också ett 
avtal gällande sekretessregler. 

De forskningsetiska aspekterna har diskuterats med utgångspunkt i det frivil-
liga deltagandet, dvs. de deltagandes möjlighet att när som helst avbryta sin 
medverkan utan att utsättas för någon otillbörlig påverkan från min sida. Ingen 
av lärarna har valt att ”hoppa av” från sin medverkan. Detta förhållande är natur-
ligtvis inte detsamma som att deltagande lärare har haft samma uppfattning om 
att de deltagit på frivillighetens och det informerade samtyckets grund. Ett mått 
av grupptryck kan inte uteslutas.  

I skolprojektet har min närvaro varit sanktionerad av rektor genom ett visat in-
tresse för min medverkan. Jag kan inte förutsätta att samtliga inblandade lärare 
haft ett likartat intresse för min studie. Exempel på att så inte varit fallet är att då 
gruppintervjuer genomfördes på skolan kom samtliga tillfrågade lärare inte att 
medverka. Varför det blev på detta sätt kan jag bara ha kvalificerade gissningar 
om. Det kan ha varit brist på intresse, tid eller att lärarna helt enkelt inte ville del-
ta i studien. En mer principiellt viktig aspekt är om jag tillskrevs någon särskild 
identifikation i relation till skolledningen. Jag fick också anledning att fundera 
över villkoren för samordningen och samarbetet för att det inte skulle uppfattas 
som att jag gått i koalition med eller på något sätt låtit mig koopteras av något 
särskilt intresse. Jag kan inte påstå att jag generellt uppfattat det som svårt att 
upprätthålla en vetenskaplig integritet i relation till de i studien medverkande 
personerna. De nämnda gruppintervjuerna genomfördes också på de premisser 
jag själv formulerat, vilket inte utesluter att lärarna kan ha svävat i viss osäkerhet 
om hur materialet skulle användas internt. Jag har därför behövt göra övervägan-
den kring vad det är värt att veta något om i relation till risken för att någon eller 
något framstår i ofördelaktig dager. Jag har som Kvale (1997) anför behövt tänka 
igenom möjliga konsekvenser för de inblandade och i den meningen försöka för-
stå och vara känslig för vad som utgör en etisk fråga (Kvale a.a. s. 236). 

Att antalet lärare varierar (särskilt i skolprojektet) och s.a.s. kommer och går i 
de sammanhang där jag befunnit mig har i några fall betytt att jag i efterhand fått 
berätta för lärare om vem jag är och vad jag gör. I dessa fall har det naturligtvis 
varit svårare för läraren att säga nej till att medverka. Jag har också fortlöpande 

––––––––– 
42 Vid olika tillfällen, som t.ex. då jag medverkat för första gången i en grupp och då intervjuer gjorts, 

har vetenskapsrådets (2001) forskningsetiska principer blivit föremål för mer fördjupade diskussio-
nerna mellan mig, lärarna och skolledning. 
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behövt överväga på vad sätt de medverkande lärarna på olika sätt är beroende av 
varandra och av andra aktörer inom skola och lärarutbildning. Jag har vid fram-
skrivningen av resultatpresentationen i vissa fall särskilt behövt överväga om 
vissa utsagor kan äventyra den tillit och det förtroende lärarna är beroende av. 
Särskilt har jag uppfattat lärarutbildarnas samarbete i ljuset av att de befann sig i 
en situation där de lokala villkoren kännetecknats av ett samarbete under konkur-
rens.  

De medverkande lärarna har informerats om att min avsikt inte var att det ska 
framgå på vilket lärosäte och på vilken skola undersökningen gjordes. Att det 
kan vara vanskligt att avge denna typ av löften är något vi i förekommande fall 
också diskuterat. En person som till äventyrs är tillräckligt intresserad av att 
bringa klarhet i var undersökningen görs kan av sammanhangen troligen göra 
kvalificerade gissningar därom.  

Inför intervjuerna har jag informerat muntligt och brevledes att forskningsre-
sultaten ska presenteras på ett sådant sätt att det inte explicit framgår vem som 
säger vad. I detta ligger både ett etiskt och vetenskapsteoretiskt ställningstagan-
de. Det kan uppfattas som att jag distanserar mig från den konkreta människan 
och den verksamhet han/hon är verksam i. Relationen mellan närhet och distans 
har varit både oundviklig och eftersträvansvärd (Løchen 1972). De vetenskaps-
teoretiska konsekvenser av studiens diskursanalytiska ansats har i förekommande 
fall också tagits upp till diskussion med de medverkande. För mig har det i dessa 
sammanhang varit angeläget att särskilt påtala att mitt kunskapsintresse handlar 
om abstraherade relationer och hur diskursiva anspråk är konstitutiva för diskur-
ser. Vad jag har önskat tydliggöra är att det inte är de enskilda personernas upp-
fattningar som utgör studiens analysenhet. Detta betyder inte att jag uppfattar det 
som mindre angeläget att lärarna får komma tilltals i resultatframställningen. 
Vad som varit vägledande för citathanteringen i kapitel 7 och 9 är analysen av 
likheter och skiljelinjer och en strävan att vara materialet troget i den meningen 
att inte extrapolera fram tolkningar och resultat.43 

De forskningsetiska övervägandena har haft några ytterligare implikationer 
för resultatframställningen. De personnamn som förekommer i citaten är samtli-
ga fingerade. Vad som i texten benämns som lokalt lärarutbildningsforum, sär-
skilda beslutsorganet och dess administrativa avdelning har i verkligheten också 
andra namn. Att försvåra identifieringen av de deltagande individerna, deras 
skol- och lärosäteshemvist, har varit ett ställningstagande jag har behövt göra. 
Jag har av sammanhanget emellertid låtit det framgå om det är rektor, utveck-
lingsledare, lärare, förvaltningschef eller interna styrningsrepresentanter i lärar-
utbildning som uttalar sig.44 Jag låter det vidare framkomma om utsagorna ut-
trycks i intervjusituationer eller om de uttrycks i de samtal som sker mellan del-
tagarna i deras pågående utvecklingsarbete. Att göra denna åtskillnad kan moti-
veras av att utsagorna ska kunna förstås i relation till i vilka sammanhang de ut-

––––––––– 
43 Det kan här nämnas att i studien används en referensapparat enligt Harvardsystemet med undantag 

för i huvudsak kapitel 7 och 9 där också det s.k Oxfordsystemet används. Skälet till att också an-
vända fotnoter är att jag velat undvika tynga den löpande texten alltför mycket med parenteser.  

44 Det betyder att när jag refererar till gruppintervjuer, intervjuer, samtal i ämnesgrupper, arbetslag 
och ledningsgrupp är det om inget annat anges lärarutbildare/lärare som uttalar sig. 
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trycks. Intervjuer kan som Fairclough (1992) anför t.ex. förstås som en särskild 
genre kopplad till specifika processer av produktion, distribution och konsumtion 
av tal och text (Fairclough a.a. s. 126). Med utgångspunkt från de likheter och 
skillnader som finns mellan institutioner, lärare och olika ämnen kan vissa för-
hållanden identifieras för de inblandade. Mina forskningsetiska ställningstagan-
den betyder att konfidentialitet ges åt de personer som ingår i studien men att 
anonymiteten inte kan garanteras (jfr Forsman 1997). De medverkande har också 
informerats om att detta är vad som har kunnat utlovas.  

Mina överväganden kring konfidentialitet har i några fall haft särskilda kon-
sekvenser för referenshanteringen då jag utelämnat uppgifter om diarienummer 
och sidhänvisning. Detta gäller för den kritik Högskoleverket och Skolverket 
specifikt riktar mot det aktuella lärosätet och skolan. Det gäller också för de 
lokalt formulerade inlagorna som utgör underlag för det specifika lärosätets sam-
lade remissyttrande i samband med Bologna. Även lärosätets samlade remissvar 
och självvärdering refereras och citeras av angivna skäl utan källhänvisning. 
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DEL II  Anspråk i policy och 
praktik 

Vad som analyseras i denna del av avhandlingen är anspråk med grund i auktori-
tativa policytexter, remissyttranden och i lärares diskursiva praktik. En dimen-
sion som löper genom kapitlen fem, sex och åtta är de politiska anspråk som rik-
tar sig mot lärarutbildning, skola och lärare att klargöra innehåll, mål, progres-
sion och bedömningsgrunder. I dessa kapitel behandlas också remissyttrandena. 
En mer eller mindre tydlig men återkommande dimension som framträder i poli-
cytexterna handlar om att relationen mellan lärarutbildningen och skolan är pro-
blematisk. Anspråken som här uttrycks är kopplade till de empiriska arenorna 
som formulerats för studien och i kapitel sju och nio är det företrädesvis lärare 
som uttalar sig om hur lärarutbildning, skola och de själva svarar upp mot de an-
språk som ställs. I dessa kapitel framträder därmed lärarutbildare och lärare som 
agerande subjekt i relation till de utvecklingsarbeten som studeras.  

5. Lärarprofessionalitet i ett historiskt 
perspektiv  
I kapitlet behandlas ett material i vilket ett särskilt intresse gäller lärarutbildning 
och lärarutbildare. Samtidigt finns naturligtvis skolan också med som en del i de 
resonemang som anförs. Dvs. lärare framträder i policytexterna både som ett pro-
fessionellt objekt i relation till lärarutbildning och skola. 

I tidsspannet från mitten 1940-talet till slutet av 1990-talet analyseras några 
breda idéhistoriska utvecklingslinjer som gäller statens anspråk på utbildningssy-
stemet och på lärare att moderniseras och anpassa sig till den nya tidens utma-
ningar. Jag kan konstatera att under tidsperioden genomgår lärarutbildning ett 
antal organisatoriska förändringar och tilltron är stor till den politiska styrning-
ens möjligheter. Jag noterar också att under tidsperioden sker en förskjutning i 
styrningen som bl.a. beskrivits som en rörelse från en juridiskt och ekonomiskt 
orienterad styrning till en mer ideologisk och diskursivt inriktad styrning (jfr 
Lindensjö & Lundgren 2000; Jarl m.fl. 2007).  

Min avsikt är inte att ge någon detaljerad redogörelse för vilka lärarutbild-
ningens förändringar är före 2001 reformering. Analysen tar likväl sin utgångs-
punkt i utredningar och utvärderingar av lärarutbildning före 2001 och jag ger i 
den meningen en bakgrund till utvecklingen fram till 2001 års lärarutbildningsre-
form. De mer omfattande lärarutbildningsutredningarna som gjorts under efter-
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krigstiden analyseras med särskild tyngd förlagd till tidsperiodens slut.45 Jag in-
riktar mig på idéinnehållet och analysen blir mer detaljrik ju längre fram i tiden 
jag rör mig. Kritiken som riktas mot lärarutbildning under 1990-talet lägger ock-
så en grund för 1997 års lärarutbildningsutredning och lärarutbildningens refor-
mering från 2001. Då jag analyserar policymotiveringarna för 2001 års lärarut-
bildning sker det med särskilt fokus på införandet av AUO.  

Att styra mot en modern lärare och lärarutbildning 
Anspråk på professionella lärare formuleras med 1946 års skolkommission (SOU 
1948) väsentligen utifrån läraren som individuellt autonom. Läraren ska ges mer 
frihet och autonomin att bestämma hur något kan få genomföras. Normen för 
professionalitet positionerar läraren som individuellt autonom då det är det en-
skilda initiativet och det kreativa experimenterandet som framhålls.46 

Viktigast torde dock vara den frihet, som den enskilde läraren tillerkännes, och den möjlig-

het till utveckling som yrkesman skolan ger honom. I de flesta skolformer har lärarna hittills 

känt sin frihet alltför mycket begränsad av kursplaner och examina. Deras möjligheter att 

experimentera på egen hand har varit för små (SOU 1948 s. 15). 

Tilltron är stor till den progressiva utbildningens betydelse för ett mer demokra-
tiskt samhälle. Diskursen är i detta avseende framåtsyftande och andas optimism 
om politikens möjligheter och en ständigt fortskridande skolreformering. Politi-
kens uppgift är att genom utbildningssystemet göra någonting åt, snarare än att 
bidra till att reproducera, samhällets orättvisor. Mot den bakgrunden föreslår 
skolkommissionen införandet av en obligatorisk nioårig enhetsskola.  

Skolkommissionen vill göra upp med vad som framträder som en förprofes-
sionell era. Det är en era som kännetecknas som formalistisk och styrd av detal-
jerad reglering. I sättet att tala är det en auktoritär hållning och en essentialistisk 
kunskapssyn som lämnar lite utrymme för personlig moralisk utveckling och in-
dividualiserad undervisning. Samtidigt som en alltför ämnesspecialiserad utbild-
ning förstås hindra samhällets nödvändiga demokratisering utgör yrkesspeciali-
sering en väsentlig grund för samhällets ekonomiska modernisering. Modernise-
ringen knyts både till utbildningens betydelse för social utjämning, demokratise-
ring, kritisk medborgarbildning och för en yrkeskvalificering nödvändig för en 
arbetsmarknad som är stadd i ständig förändring. Bildning utgör ett anspråk på 
medborgarna att mer aktivt medverka i samhällsbyggandet. Då kunskapen ges ett 
politiskt och demokratiskt värde är det den personliga och samhällsmoraliska ut-
vecklingen som framhålls. Till utbildningsformalismen knyter skolkommissio-
nen samtidigt uppfattningar hur teoretiskt inriktad utbildning fungerar klassdiffe-

––––––––– 
45 I kapitel 4 har jag redogjort för vilka policytexter som analyseras. 
46 Carlgren (2006) noterar samtidigt att den försöksverksamhet, i form av försöksskolor, som föreslås 

i syfte att genom experimentella studier utröna effektiviteten i lärares olika arbetssätt inte får något 
brett genomslag. 
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rentierande. Strategiskt blir därför lärarutbildningarna viktiga för att göra något 
åt samhälleliga orättvisor (SOU 1948).47 

Lärarutbildningarnas betydelser för att lärare utvecklar en teknisk respektive 
socialt och demokratiskt orienterad professionalitet framträder i spänningsfältet 
mellan en traditionell akademisk respektive progressiv pedagogisk utbildningsin-
riktning. Att överbrygga dualismen mellan teori och praktik är något väsentligt i 
en argumentation för att meningsfulla kunskaper ska bygga på en för lärare rele-
vant vetenskaplig grund.48 Då lärarutbildningarna kritiseras för att vara endera 
alltför yrkespraktiska eller akademiskt orienterade är det samtidigt avsaknaden 
av en samlad kunskapsbas och vetenskaplig grund som framstår som konstitue-
rande för den problematik och kritik som framförs.49  

Den egentliga yrkesutbildningen 

I ett försök att ange en gemensam kunskapsbas för lärare föreslår skolkommis-
sionen införandet av en gemensam utbildningsdel vilken benämns som den 
egentliga yrkesutbildningen. Genom en fördjupning och vidgning av den peda-
gogiska och psykologiska utbildningen ska lärarna bättre rustas för att individua-
lisera sin undervisning. För utbildningarnas meningsfulla utformning måste äm-
nesstudierna ges en pedagogisk och psykologisk inramning. Pedagogik och psy-
kologi framställs som utbildningens vetenskapliga grund. I sättet att tala framträ-
der den traditionella skiljelinjen i utbildningarna gå mellan inhämtandet av äm-
neskunskaper och själva yrkesutbildningen (SOU 1948 s. 357f.). Lärarutbild-
ningarnas grundläggande problematik formuleras som brister i förmågan att göra 
reda för skillnaden mellan att själv ”tränga in i frågorna, förvärva kunskap och 
insikt i problemställningarna” och att ”lära sig hur detta kunskapsmaterial bör 
disponeras och tillrättaläggas för presentation i skolan” (SOU 1952 s. 22ff.). De 
styrningsanspråk som uttrycks är att utbildningarnas praktiska och teoretiska in-
nehåll måste kunna organiseras fram på mer meningsfulla sätt. 

Att styra mot en vetenskaplig bas för lärarutbildning 

Lärarhögskolor på vetenskaplig grund är något som ska utvecklas i en ”levande 
kontakt” med forskning i pedagogisk teori och i en miljö som leds av ”veten-
skapligt orienterade lärare” (SOU 1952 s. 15 och 22ff.). De föreslagna lärar-
högskolorna ska kopplas till universitetens pedagogik- och psykologiutbildning.  

Anspråk på differentiering och integrering ställer under 1950- och 60-talen re-
lationen skola och lärarutbildning i en särskild belysning. För att stärka lärarut-
bildningarnas relevans och meningsfullhet måste en ”ömsesidig samverkan” och 

––––––––– 
47 Principbeslutet om enhetsskolan fattas 1950 och en försökskoleverksamhet införs under åren 1950-

1962. Beslutet om en sammanhållen nioårig grundskola tas emellertid först 1962. Fördröjningen i 
besluten kan enligt Fängsmyr (2000) förklaras med oenigheter kopplade till vad som var skolans 
uppgift i spänningsfältet mellan fostran till social gemenskap och uppgiften att ge elever kunskaper. 

48 Ambitionen att höja kvaliteten i lärarutbildning kombineras med anspråk på att skapa en utbildning 
som är så kort som möjligt eftersom den demografiska situationen gör att en lärarbrist befaras 
(SOU 1948 s. 361ff.). 

49 Lärarutbildningarna behandlas särskilt i utredningen på sidorna 361-375 (SOU 1948). 
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”modernisering” (SOU 1949 s. 329f.) i relationen mellan skolor och universitet 
utvecklas. Den integrationsprincip som anses utmärkande för skolväsendet gäller 
samtidigt inte i högre utbildning, där specialisering och differentiering är en ut-
märkande princip (SOU 1973; jfr Lindensjö 1981). Frågan om sen eller tidig re-
spektive pedagogisk eller organisatorisk differentiering resulterar under 1960-
talet i vad som karaktäriseras som att förespråkarna för en sammanhållen skola 
”vann organisationen” men att företrädarna för en differentierad skola ”vann in-
nehållet” (Lindensjö & Lundgren 2000 s. 66).  

Då lärarhögskolor på bred front inrättas från 1968 sker det på femton olika or-
ter. Den geografiska spridningen går emot vad som tidigare förordats om att kny-
ta lärarutbildning närmare forskningen och vetenskapen (SOU 1952; prop. 
1967:4).50 Lärarutbildningarnas problematik uttrycks fortsatt som kopplat till en 
bristande relevans i relationen mellan teori (ämnesfördjupning) och praktik (me-
todisk tillämpning) (SOU 1965). Lärarutbildningarna dras med en olöst profes-
sionell uppgift som beskrivs som ett integrations- och kongruensproblem. Pro-
blemet handlar om överensstämmelsen mellan den utbildning läraren själv erhål-
lit i ett ämne och den undervisning läraren senare skall meddela i samma ämne 
(Marklund 1965). Problematiken följer med in i de lärarutbildningsutredningar 
som presenteras på 1970-talet. 

På väg mot en senmodern lärare och lärarutbildning 

På 1970-talet sker några förskjutningar i de anspråk som riktas mot lärare och 
som bidrar till en omdefiniering av vad som utgör ett professionellt handlande. 
Vad jag särskilt vill lyfta fram är att det talas mindre om lärares individuella au-
tonomi och desto mer om vikten av ett kollegialt samarbete och om skolutveck-
ling. Diskursen framhåller att lärarrollen förändrats i grunden. Inom ramen för en 
kollektivt inriktad autonomi ställs krav på lärarna att bättre förmå hantera hete-
rogenitet i den pedagogiska praktiken. Ett spänningsfält tydliggörs mellan indi-
videns behov av självförverkligande och samhällets krav på individen att uppvisa 
för samhället värdefulla kvalifikationer. Å ena sidan handlar det om lärarens, 
skolans och lärarutbildningens anpassning till det existerande samhället, å andra 
sidan om utbildningens samhällsförändrande roll (SOU 1978 s. 80).  

Yrkespraktikens socialt inriktade uppgifter formuleras inom ramen för ett vid-
gat läraruppdrag (SOU 1972; SOU 1978). En ökad samhällskomplexitet och att 
elever har olika erfarenheter anses utmanade för skolan som organisation och för 
lärarna kompetensmässigt (SOU 1972 s. 83f.). Professionell utveckling handlar 
tydligt om att läraren ska förstå sin yrkespraktik på kvalificerade sätt. Även om 
begreppen samverkan, integration och likvärdighet lånar sig till en rad olika be-
tydelser handlar det om att skapa en styrning som får lärare att omslutas av vad 
som framhålls som ett pedagogiskt helhetsperspektiv och ett gemensamt definie-
rat läraruppdrag. Anspråk ställs åter på att integrationen inom och mellan skola 
och lärarutbildning måste öka. Den sociala dimensionens ökande betydelse anses 
medföra att lärare inte längre kan undervisa på de sätt de själva blivit undervisa-

––––––––– 
50 Lärarhögskolor infördes redan mellan 1956 och 1964 men först 1967 tas beslut om ett inrättande på 

bred front (prop. 1967:4). 
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de. För att kunna handla professionellt är lärarna beroende av fortbildning och att 
samverkan med elever, föräldrar, kollegor och andra aktörer utanför skolan ut-
vecklas. En starkt ämnesinriktad lärarutbildning kan framställas som mindre me-
ningsfull, då det är lärares professionella förmåga att hantera den pedagogiska 
praktikens normativa och subjektiva dimensioner som betonas (SOU 1978 s. 
78ff.). 

Professionell utveckling, självförverkligande och traditionalism  

Anspråk på lärares förmåga att etablera demokratiska förhållningssätt som till-
godoser människors behov av gemenskap tar sin utgångspunkt i att social- och 
demokratisk utveckling är ömsesidigt konstitutiv med en kunskapsutveckling. 
Anspråken som riktas mot läraren är att ta ett ”ökat ansvar för alla sidor av ele-
vens utveckling (kunskapsinriktade, sociala, emotionella och normativa)” (SOU 
1978 s. 78.). Det ligger i lärarens uppgift att överskrida tudelningen mellan kun-
skap och värden då ett professionellt handlande inte är förenligt med att läraren 
ensidigt ser som sin uppgift att förmedla objektiv kunskap. Kritiken mot en ob-
jektivistisk kunskapsuppfattning är som Johansson & Liedman (1993) påtalar del 
i en uppgörelse med vad som under 1950- och 60- talen etablerats som en 
dominerande diskurs i synen på vetenskaplig kunskap. Lärare måste då också 
styras till att företräda en verksamhet som inte i snäv mening tar sin utgångs-
punkt i en förment objektiv och värderingsfri kunskapsförmedling. En yttre 
politisk påverkan, i form av en alltför detaljstyrd skola, ses också etablera en in-
strumentell syn på kunskap (SOU 1978 s. 76).  

Anspråken i 1970-talets lärarutbildningsutredningar pekar på att lärare och lä-
rarstudenter är aktiva deltagare i den professionella kunskapsbildningen som för-
väntas utvecklas i utbildning och yrkesverksamhet. Lärare ses inte endast som 
kunskaps- och forskningskonsumenter. Lärarutbildning och yrkesverksamhet ska 
som det heter ha en ”klar forskningsprägel” med betydande värde ”för utveck-
lingen av idésystem och tankemodeller” (SOU 1978 s. 310).  

Då lärarutbildning inordnas i universitets- och högskoleorganisationen, från 
1977, skärps emellertid konfliktlinjerna mellan olika kunskapstraditioner och 
värdegemenskaper (Askling 1983). Från politiskt håll ser man sig föranledd att 
framhålla att ”kopplingen mellan värderingar och kunskap” i en utbildning som 
”syftar till personlighetsutveckling” inte ska få ”hindra att lärarutbildning byggs 
på vetenskaplig grund” (prop. 1984/85: 122 s. 40). Meningsfull lärarkunskap ska 
ha sin grund i ett växelspel mellan det specifika och det generella och mellan det 
subjektiva och objektiva (UHÄ 1986). Lärarutbildningarnas innehåll ska därför 
bli mer didaktiskt och tvärvetenskapligt orienterat. I den politiska styrningsdis-
kursen betonas samtidigt att ett allt tydligare problem är att lärare i liten omfatt-
ning låter sig styras av föreskrifter och läroplaner. Vad som styr lärare beskrivs 
närmast vara en professionsintern traditionalism (prop.1988/89:4 s. 7f.). 

Kritiken som leder mot en ny lärarutbildning 
Styrningsproblematiken i lärarutbildning formuleras under 1980- och 1990-talen 
tydligt som en fråga om hur en kvalitativ likvärdighet ska garanteras i utbild-
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ningarna. Examensordningar och inrättandet av lokala beslutsorgan anförs som 
väsentliga styrinstrument. I sättet att tala läggs särskilt vikt vid lärosätenas eget 
ansvar för utbildningens resultat och prestationer (Ds 1992; UHÄ 1991; 1992).51  

Under 1980- och 1990-talen kritiseras lärarutbildningen också för att vara för 
snäv rent ämnesteoretiskt. För att förbättra undervisningen i skolämnena framför 
UHÄ och Högskoleverket i sina utvärderingar att de didaktiska perspektiven 
måste få en mer central plats. Då anspråk på lärares didaktiska kompetens fram-
hålls sker det bl.a. inom ramen för en medborgarbildande diskurs. Det är ett 
samhällsorienterat och kommunikativt perspektiv som lyfts fram i kontrast till 
vad som uppfattas som ett mer instrumentellt och kontextlöst skol- och utbild-
ningsinnehåll. Begreppet medborgarbildning tas i bruk då de ämnesteoretiska 
kursernas innehåll i lärarutbildning behöver motiveras på bättre sätt (UHÄ 1986; 
1988; Högskoleverket 1996). 

Frågor om vad de ämnesteoretiska kurserna i lärarutbildning skall innehålla måste därför be-

svaras med utgångspunkt från ett samhälleligt perspektiv på grundskolans undervisning och 

dess roll i en medborgarbildning (UHÄ 1986 s. 50). 

Pedagogikämnet och didaktiken anses också fått en alltmer undanskymd roll i lä-
rarutbildningen (UHÄ 1992). Frågor som borde beslutas utifrån pedagogiska ut-
gångspunkter har beslutats på grunder som följer mer administrativa styrningslo-
giker. För att studenternas kompetens ska vidgas och bli mer generell måste en 
brytning ske med ett alltför befattningsinriktat synsätt inom lärarutbildningen. 
Utbildningens organisatoriska uppdelning i ämnesstudier, pedagogik, metodik 
och praktik har som det uttrycks förstärkt ”revirbevakningen, statusskillnaderna” 
och ”traditionerna” inom utbildningen (UHÄ a.a. s. 93ff.).  

Lärarutbildnings didaktisering 

Ett utbildningspolitiskt projekt under 1980- och 90-talen är att förstärka didakti-
kens roll i lärarutbildning (prop. 1984/85:122; 1991/92:75; 1994/95:100 bilaga 
9). Med  lärarutbildningens didaktisering är det tänkt att ensidigheter i både äm-
nesdidaktiska och pedagogiska perspektiv ska åtgärdas (jfr Högskoleverket 
1996).  

Med anspråk på en didaktisering sker ett disciplinärt gränsarbete, det handlar 
då bl.a. om att pedagogikämnet inte ska framstå som en reducerad variant av 
psykologi och sociologi. Vad som anförs som ”vetenskaplig allsidighet” (Hög-
skoleverket a.a. s. 36) betyder alltså väsentligen att metodiken som del av peda-
gogiken måste bli föremål för en didaktisering. Utbildningens problem handlar 
om att lärarutbildare inte på professionella sätt, med vilket avses mer kommuni-
kativa sätt, förmår hantera skolans betydelse för socialisation. Reproduktionen av 
kunskaper i skolämnen och discipliner kontrasteras också mot en mer demokra-

––––––––– 
51 Examensordningar införs från 1993 med motiveringen att en större frihet och ansvar ges högskolor 

och universitet att genomföra utbildning på mer varierande och kvalitativa sätt. Ett uttalat syfte är 
att skapa konkurrensincitament som stärker kvalitén i högre utbildning och kontinuerliga revide-
ringar av examensbeskrivningar får en betydande roll som politiskt styrinstrument (Ds 1992; Ds 
1996; jfr SFS 1992; 1993).  
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tisk och medborgarbildande inriktning. Mot lärarutbildaren riktas anspråk på att 
professionaliseras genom att inta rollen av att vara en moralisk samhällsaktör. 
Till lärarrollen knyts att vara mer än en förmedlare av på förhand givna kunska-
per. En ”tilltagande organisatorisk akademisering” (Högskoleverket a.a. s. 88) 
ses samtidigt ha gjort det svårt för lärarutbildaren att företräda något annat än 
mer partikulära intressen. Resonemanget återknyter till vad UHÄ (1992) ovan ta-
lar om som en tilltagande revirbevakning i lärarutbildning. Lärarutbildningens 
problem framställs utifrån att det saknas en gemensam idé om vad de inblandade 
institutionerna och lärarutbildarna egentligen vill med utbildningen (jfr Gran 
1995). 

Inom ramen för styrsystemets omläggning, inom såväl högre utbildning som 
skola, framträder bilden av en ”ny lärare” som är självstyrd mer än styrd av ex-
terna anspråk och som måste bli aktivt delaktig i den professionella kunskapsba-
sen. 

Som beteckning på den ”nya läraren” som behövs för att svara mot de nya såväl yttre som 

inre villkoren i lärares arbete talas det om den professionella läraren. Innebörden i detta 

skulle kunna uttryckas som att man som professionell lärare framförallt är delaktig i yrkes-

kårens professionella kunskapsbas och att det är den som utgör såväl drivkraft och föränd-

ringspotential som stabilisator i skolutvecklingen. Istället för den yttre auktoritet som Skol-

överstyrelsen representerar utgör den professionella kunskapsbasen en inre auktoritet (Ds 

1996 s. 114f.). 

Mot bakgrund av kritiken som formuleras på 1990-talet får 1997 den s.k. lärarut-
bildningskommittén (SOU 1999) i uppdrag att föreslå en reformering av lärarut-
bildning. I kommittédirektiven (dir. 1997; 1998) anges att lärare är att förstå som 
både generalister och specialister och att lärares teoretiska kompetens måste för-
stärkas. Kommittén får att utreda praktikens roll och hur lärarutbildning på bättre 
sätt ska förmå bidra till utvecklandet av en yrkesidentitet. I uppdraget ingår ock-
så att utreda den påstådda kravlösheten i utbildningen (UHÄ 1992; Ds 1996) och 
hur likvärdighet och forskningsanknytning ska få ett ökat genomslag. 

Att vara delaktig i kunskapsbasen, på de sätt som anges i citatet ovan, blir ett 
huvudtema i betänkandet som avges 1999. Utgångspunkten är närmast att lärare 
är professionella inom ramen för hur de profilerar sig kunskapsmässigt (SOU 
1999). 

Lärarutbildningens diskursiva förnyelse 

Med den organisatoriska nyordningen, att inrätta ett för alla lärare gemensamt 
allmänt utbildningsområde (AUO), gör man i lärarutbildningskommittén anspråk 
på att överbrygga ett antal traditionella uppdelningar i lärarutbildning.52 

––––––––– 
52 De uppdelningar av utbildningen som föreslås benämns som utbildningens allmänna utbildnings-

område (AUO), utbildningens inriktningar och specialiseringar samt utbildningens verksamhetsför-
lagda del (VFU). För lärarexamen föreslås också ett examensarbete på motsvarande 10 poäng (SOU 
1999 s. 18; prop. 1999/2000:135 s. 12). 
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Av kritiken mot de befintliga lärarutbildningarna framgår att studenterna inte ser ett klart 

samband mellan sina studier och sin framtida yrkesroll. Denna kritik riktar sig såväl mot den 

tidigare praktisk-pedagogiska utbildningen som mot den ämnesteoretiska. Det är i detta 

sammanhang som det allmänna utbildningsområdet är av avgörande betydelse (prop. 

1999/2000:135 s. 18). 

I utredningstexten (SOU 1999) företas ett antal omformuleringar i ett försök att 
undvika att tala i termer av teori och praktik. AUO anger rent språkligt, till skill-
nad från vad som tidigare benämnts som den praktisk-pedagogiska utbildningen, 
varken att praktik eller pedagogik är någon särskild del av lärarutbildningen. 
AUO ska innehållsmässigt bestå av vad som benämns som tvärvetenskapliga 
ämnesstudier (SOU 1999 s. 129). Ämnesteori betecknas som ämnesstudier och 
ämneskunskaper. Att göra lärarutbildningen meningsfull handlar i det framhållna 
sättet att tala likväl om att göra utbildningen både mer praktisk och mer teoretisk. 
Trots ansträngningarna att inte tala i termer av teori och praktik riktas anspråk på 
lärarutbildning och de blivande lärarna att på bättre sätt tillämpa teorier (SOU 
1999 s. 102).  

Teori och praktik är tänkt att integreras i vad som betecknas som lärarutbild-
ningens högskoleförlagda och verksamhetsförlagda del. Med den begreppsmäs-
siga nyordningen framhålls att alla som på olika sätt arbetar med lärarutbildning 
per definition är lärarutbildare. Denna inkluderande uppfattning ingår i ett försök 
att bredda och stärka yrkesidentiteten för lärarutbildare bortom uppdelningen 
mellan teori och praktik. I den anförda terminologin talas det inte om olika lärar-
kategorier av det skälet att med den föreslagna lärarutbildningen görs examen 
gemensam för vad som tidigare varit åtta separata examina (prop. 
1999/2000:135). 

I betänkandet görs vidare frekvent bruk av att tala om hur kunskapsprofilering 
och olika kompetenser utvecklas inom utbildningen och inom ramen för lärares 
livslånga lärande. Fortbildning och vidareutbildning kallas kompetensutveckling 
och pedagogisk skicklighet uttrycks som pedagogisk kompetens. Då lärares 
grundkompetenser formuleras anges ett antal begrepp som förled till ”kompe-
tens” såsom kognitiv, kulturell, kommunikativ, kreativ, kritisk, social, och didak-
tisk. Vad som för lärare betonas som stabilt över tid är dessa grundkompetenser 
(SOU 1999 s. 72). Läraren konstrueras som en person som måste vara flexibel 
och som ständigt demonstrerar sina kompetenser för att göra sig själv attraktiv på 
arbetsmarknaden. Läraren positioneras som en serviceinriktad närmast ambule-
rande kompetensnomad (jfr Krejsler 2006a). 

Att lärarutbildning saknar ett mer institutionaliserat kunskaps- och forsk-
ningsområde bidrar till att göra de begreppsmässiga förskjutningarna och be-
nämningarna möjliga. Det handlar om att undvika att reproducera ett antal 
asymmetriska, traditionella och på olika sätt problematiska uppdelningar. Den 
diskursiva inriktningen bidrar till att få lärarutbildningsreformen att framstå som 
nydanande. Som en del av förnyelsen anges också utbildningsvetenskap som ett 
nytt vetenskapsområde med särskild relevans för lärarutbildning (SOU 1999 s. 
270).  
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Breddat ansvar, valfrihet och kunskapsprofilering  

Anspråken som riktar sig till lärarutbildare är att ta ett större samlat ansvar för en 
mer sammanhållen utbildning. Lärarutbildningens problem definieras i organisa-
toriska termer på ett sätt som gör att en ny beslutsstruktur blir en väsentlig del av 
problemets lösning.53 Att lärarutbildning måste utformas så att den blir hela hög-
skolans angelägenhet utgör ett principiellt ställningstagande som motiveras med 
anspråk på att därigenom ska högskolans samlade kunskapsresurser tillvaratas på 
bättre sätt. Förutsättningarna för att skapa samordning och mer förenande per-
spektiv mellan institutioner och lärarutbildare handlar om att förändra de tradi-
tionellt olika sätten att se på kunskap som kommittén menar finns inom lärarut-
bildning. Att skapa styrbarhet i lärarutbildning handlar därför om att förändra 
olika värde- och kunskapsuppfattningar. 

Varje lärosäte utvecklar inom ett kraftfält (t.ex. konkurrerande värderingsmönster) en egen 

policy som mycket starkt påverkar lärarutbildningen, vilket medför att olika lokala makt-

strukturer sätter gränser för en reforms möjlighet att slå igenom i praktiken (SOU 1999 s. 

289). 

Eftersom styrning ytterst definieras systemmässigt som en fråga om fördelning 
av ansvar och befogenheter görs anspråk på att lärosätena ska fördela och bredda 
ansvaret för lärarutbildning. Skolor betecknas i sammanhanget som samarbets-
partners till lärarutbildningen. Regionala utvecklingscentra, nationella resurs-
centra och olika samverkansorgan inom högskolan framställs som arenor för dis-
kussion i frågor som rör lärarutbildning. Dessa arenor ska fylla funktionen av att 
föra in forskningsresultat i skolan och skolfrågor in i högskolan (prop. 
1999/2000:135). I sättet att tala om en fördjupad samverkan (partnership) mellan 
högskolan, kommuner, skolor, lärare och studenter förenas de olika aktörerna i 
ett gemensamt intresse för att styra utbildningen mot likvärdighet och lokal an-
passning. De olika aktörerna ska mötas på jämbördig bas, vilket särskilt kräver 
av högskolor och universitet att blir mer lyhörda och dialogiska (SOU 1999 s. 
93f. och 360ff.; prop.1999/2000: 135).  

Lärarutbildningen behöver ta stöd av studenter, kommuner och arbetslivet, liksom av profes-

sionen, för att kunna utveckla den nya lärarutbildningen. Detta skall framför allt ske genom 

att man inom respektive högskola på alla nivåer överväger de synpunkter på utbildningen 

som framförs av kommunen, skolor, verksamma lärare och studenterna. Kommittén avser 

här i första hand en diskursiv styrning, dvs. en diskussion om bl.a. metoder för att förverkli-

ga målen (SOU 1999 s. 379f.).   

Med vilka konkreta metoder utbildningens mål ska förverkligas görs till en fråga 
som är öppen för förhandling mellan en rad olika aktörer. Vad politiken vill med 

––––––––– 
53 Den interna lärarutbildningsorganisationen anses inte haft någon ändamålsenlig utformning sedan 

1993 (Ds 1996). Lärarutbildningskommittén föreslår mot den bakgrunden att en fakultetsnämnd, el-
ler ett särskilt beslutsorgan på varje lärosäte får uppgiften att ansvara för grundläggande lärarut-
bildning och för forskning på, som det uttrycks, den pedagogiska yrkesverksamhetens och lärarut-
bildningens område (SOU 1999 s. 274). Det särskilda beslutsorganet avser att särskilt bidra till den 
vetenskapliga grunden och konsistensen inom AUO (jfr Högskoleverket 2002a; 2007d). 



85 

lärarutbildningen kan till del förstås underordnat anspråken på att lärarutbild-
ningen måste bli mer responsiv och anpassad till olika aktörers synpunkter och 
intressen. Att bredda ansvaret för lärarutbildningen blir en del i det förnyade 
(post-political) sätt på vilket styrningen utformas.  

På samhällsnivån är det i förhållande till arbetsmarknadens behov lärarutbild-
ningens responsivitet framhålls. På individnivån är det på motsvarande sätt det 
livslånga lärandet, de individuella intressena och förmågan att göra bruk av val-
friheten som framhålls. Det sistnämnda blir något som direkt gäller förmågan att 
göra sig anställningsbar. Det är en mer personligt definierad lärarroll som fram-
träder. Lärarutbildning kan formuleras som ett projekt för studenten att erövra 
kunskap och utveckla en beredskap att lära om och lära på nytt. Behovet av kun-
skapsprofilering i utbildningen, och att lärare kompletterar varandra i skolans yr-
kespraktik, utgör ett svar på den avreglering och den ökade profilering som skett 
under 1990-talet inom grund- och gymnasieskolan (prop. 1999/2000:135).  

Lärarnas professionella autonomi definieras här inom ramen för en marknads-
diskurs. Inte minst är det lärarstudentens valfrihet, individuella kunskapsprofile-
ring och kommuners behov som ska utgöra grund för utbildningens utformning. 
Ansvaret för yrkesprofilering och att utbildningen kan uppfattas som en sam-
manhållen helhet läggs väsentligen också på lärarstudenten. Lärare, såväl i lärar-
utbildning som i skolan, blir professionella genom att svara upp mot och därige-
nom ställföreträda olika externa anspråk. 54 

I en diskurs som gäller måluppfyllelse och som är mer direkt effektivitetsin-
riktad kan kommittén uttrycka sig på en detaljerad nivå om lärarutbildningens ut-
formning. Om förutsättningen för att kunna bedöma måluppfyllelse heter det att 
det nu ställs betydligt högre krav på läraren att utveckla sin ”dokumentations-
förmåga” (SOU 1999 s. 94). Lärarutbildare och lärarstudenter föreslås ha vad 
som betecknas som en egen ”pedagogisk meritportfölj” (SOU 1999 s. 295). I 
denna portfölj ska lärarnas enskilda kompetenser och kunskapsprofiler dokumen-
teras. Anspråken på dokumentation kopplas till behovet av en ökad måluppfyl-
lelse. 

Det allmänna utbildningsområdet 

Ett gemensamt helhetsperspektiv på lärande och utveckling framhålls vid sidan 
av kunskapsprofilering som något väsentligt för samtliga blivande lärare. Till 
AUO knyts högt ställda utbildningspolitiska visioner. Det är en ökad komplexitet 
i yrkesuppdraget som motiverar införandet av ett allmänt utbildningsområde. 
Yrkeskomplexitet diskuteras utifrån att läraren har ett ”socialisationsuppdrag”, 
kopplat till omsorg och värdegrund, och ett ”kvalifikationsuppdrag” som anses 
gälla förmedling av kunskaper (SOU 1999 s. 142). I relationen mellan värde och 

––––––––– 
54 Distinktionen mellan handlingspositionerna ställföreträdare och företrädare pekar som tidigare ta-

gits upp ut ställförestädaren som den som löser den enskildes kapacitetsunderskott och i den me-
ningen står i stället för någon. Medan företrädaren svarar för den professionella kapaciteten hos den 
yrkesgrupp han/hon tillhör och i den meningen kan bli anmodad att som talesman tala för verksam-
heten. Jfr vad som tas upp i kapitel 3 under rubriken Lärarprofession som handlingsform och lära-
res handlingspositioner. 
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kunskap anges att alla lärare har ett dubbelt uppdrag. AUO blir mot bakgrund av 
yrkeskomplexiteten något som avser svara för lärarutbildningens stadga.  

Inom AUO ska studenter med olika inriktningar kunna mötas och diskutera 
mer principiella frågor oberoende av skolstadier och ämnesinriktning. Med kom-
binationen av tvärvetenskap och ämnesstudier, som AUOs kunskapsområden, 
skapas också en språklig hybrid vars diskursiva funktion är att motverka ett vi- 
och dom-tänkande. AUO som ett regulativt ideal handlar om att inga statusskill-
nader mellan lärare ska reproduceras inom lärarutbildningen. I diskursen svarar 
AUO också för att ett helhetsperspektiv och en gemensam professionell yrkes-
identitet utvecklas. AUO balanserar mot den i övrigt framskrivna vikten av val-
frihet och profilering i lärarutbildning. AUO ska svara för en för alla lärare 
gemensam yrkesmässig kärna (SOU 1999 s. 126).55 

Även om AUO utgör ett obligatorium, och i den meningen fungerar styrande, 
lämnas det åt lärosätena att bestämma på vilka grunder AUO ska läsas, t.ex. som 
uppdelat eller gemensamt av de olika grupperna av studenter. Det går att uppfatta 
AUO-konstruktionen som oklar och öppen för en diskursiv kamp gällande frågor 
om lärarsamverkan, integrationen mellan teori och praktik och avvägningar som 
ska göras mellan ämnen, ämnesområden och AUO.  

Begreppsmässigt formuleras AUOs centrala kunskapsområde kring lärande, 
socialisation och samhällsuppdrag på ett sätt som pekar ut vissa kategorier, per-
spektiv och värden som betydelsefulla. Inom AUO ska ett innehåll behandlas där 
det eftersträvade helhetsperspektivet knappast ligger i öppen dager. Den inne-
hållsliga utformningen kan snarast förväntas få sin praktiska konkretisering inom 
ramen för lärarutbildares relativa autonomi. Inom utbildningen förväntas kort 
sagt klargöras på vad sätt lärande, undervisning, kunskap, demokrati och värde-
grund ska behandlas samt hur kategorierna ålder, klass, etnicitet och kön liksom 
ett historiskt, kulturellt och internationellt perspektiv ska beaktas i AUO (SOU 
1999 s. 126ff.). 

Fortlöpande summering: lärarprofessionalitet i perspektiv av 
kontinuitet och förändring  
I statens styrningsanspråk går det att notera en förskjutning som handlar om att 
styrningen blir mer diskursivt inriktad ju närmare vi kommer vår egen tid, an-
språken på styrning och professionellt handlande positionerar också läraren på 
olika sätt. I de politiska policymotiveringarna framträder på grundval av de ana-
lyser jag gör av tidsperioden, mitten av 1940-talet till slutet på 1990-talet, an-
språk på styrning och mening i relation till medborgarbildning och marknadsori-
entering. Anspråken differentierar mellan kunskaper och värden på en individ- 
och en samhällsnivå på ett sätt som fungerar konstituerande för den pedagogiska 
praktikens inriktning liksom de anger inom vilka övergripande ramar lärare har 
en professionell autonomi. I figuren nedan sammanfattas utfallet av analysen.56 

––––––––– 
55 De s.k. tvärvetenskapliga ämnesstudierna definieras som ”olika perspektiv på människans tillvaro 

och livssituation” (SOU 1999 s. 129). 
56 Figuren utgör en bearbetning som inspirerats av Lund 2004; 2006.    
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Figur 5. Anspråk, individ och samhälle  
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Vid periodens början talas det om en mindre reglerad politisk styrning. Läraren 
ska ges möjlighet att utveckla en individuell autonomi som är experimentell och 
kreativ till sin karaktär. I tilltron till den politiska styrningens möjligheter att or-
ganisera fram en modern, och till sin funktion demokratiserande och klassutjäm-
nande lärarutbildning och skola, inbegrips en individuell frihet för läraren att 
bestämma hur den pedagogiska praktiken ska utformas. Anspråken på menings-
fullhet uttalar sig om att undervisningen måste individualiseras för att få relevans 
för den enskildes personlighetsutveckling.  

Styrningen av lärarutbildningen försvåras emellertid av det förhållandet att 
vad som egentligen utgör lärarutbildningens vetenskapliga grund är oklart. I po-
licymotiveringarna för lärarutbildningarnas utformning uttrycks och rekontextua-
liseras återkommande en problematik som gäller utbildningens uppdelning i en 
ämnesteoretisk och en yrkespraktisk del.  

Då det är ett vidgat läraruppdrag som framhålls är det en mer självförvaltande 
diskurs som uttrycks. För att lärare och lärarstudenter ska utveckla en kvalifi-
cerad förståelse för yrkespraktiken, och dess behov av att förändras, ska det kol-
legiala samarbetet stärkas. Lärare positioneras som kollektivt autonoma med an-
språk på att vara aktiva kunskapsproducenter som strävar efter ett pedagogiskt 
helhetsperspektiv och ett gemensamt och mer socialt definierat läraruppdrag.  

I de politiska styrningsanspråken anförs att lärarutbildningens ämnesteoretiska 
innehåll måste pedagogiseras, didaktiseras och kontextualiseras, samt att den yr-
kespraktiska delen av utbildningarna måste teoretiseras. De anspråk på mening 
som uttrycks i lärarutbildningsutredningar och utvärderingar har till del sin kri-
tiska udd riktad mot en objektivism och ensidig inriktning på kunskapsförmed-
ling. En befattnings- och ämnesspecifik utbildningsinriktning kan på dessa grun-
der framställas som mindre meningsfull i lärarutbildningen. Då det är lärares 
demokratiska uppdrag som framhålls sker det i kontrast mot ensidigheter i per-
spektiv och mot vad som anses vara en kunskapsförmedling tömd på samhälle-
ligt sammanhang och normativt innehåll. Att göra lärarutbildning och skola mer 
relevant och meningsfull blir en fråga om att revitalisera utbildningens och sko-
lans medborgarbildande uppgifter. Anspråk på ett professionellt handlande gäller 
att lärare både i lärarutbildning och skola måste utveckla en mer allsidig, generell 
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och kommunikativ eller deliberativ kompetens. Min tolkning är att en moralisk-
politisk diskurs kommer till uttryck där läraren ges betydelse som moralisk sam-
hällsaktör. Meningsskapandet ska stärkas genom en didaktisering av lärarutbild-
ning och lärares yrkespraktik, vilket främst betyder att ett tydligare samhällsper-
spektiv måste få ta plats i undervisningen. 

Mot slutet av tidsperioden, dvs. under slutet av 1990-talet, är det lärarens för-
måga att profilera sig kunskapsmässigt inom ramen för en ökad valfrihet och 
marknadsorientering som framträder. Anspråken som riktas mot lärare, skola och 
lärarutbildning med 2001 års reformering har ett särskilt fokus på lärares ansvar 
för måluppfyllelse. Lärarutbildningen tematiseras i relation till begreppen valfri-
het, flexibilitet och kunskapsprofilering. Utbildningen ska bli mer responsiv och 
anpassningsbar. För läraren och lärarstudenten handlar det om att vara flexibel, 
göra rätt val och dokumentera sina kompetenser för att göra sig attraktiv och an-
ställningsbar. Styrningens inriktning är individualistisk vilket ger den enskilde 
frihet att själv ta ansvar för att utforma sin kunskapsprofil inom ramen för den 
valfrihet som erbjuds. I en strategiskt inriktad marknadsdiskurs positioneras lä-
raren som autonom utifrån att vara sin egen strateg och entreprenör. Läraren, 
både i lärarutbildning och skola, har i denna position att ställföreträda externa ak-
törers olika intressen på ett tydligare sätt. Den professionella relativa autonomin 
struktureras av vad marknaden önskar.  

Vad som anger villkoren för lärarutbildares professionella handlande har ock-
så att göra med hur diskursen kring teori och praktik bidrar till att reproducera 
föreställningen om lärarutbildningars yrkespraktiska respektive akademiska in-
riktning. I policy byggs en väsentlig del av lärarutbildningens problem på ett 
epistemologiskt resonemang om teori och praktik, vilket inkluderar försök att 
undvika att tala om teori och praktik. Jag menar att utredningarna och utvärde-
ringarna på ett sätt profiterar på att diskursivt återupprepa dualismer som på or-
ganisatorisk väg ska överskridas. Spänningsfältet mellan teori och praktik och 
mellan kunskaper och värden framträder med en kognitiv tröghet som står obero-
ende lärarutbildningarnas organisatoriska utformning. Att lärarutbildning stän-
digt är i behov av att bli både mer teoretisk och mer praktisk förstärker legitimi-
teten för den politiska styrningen. Det ligger som jag tolkar det i den politiska 
styrningens intresse att ständigt återkomma till frågorna om hur teori ska prak-
tikanknytas och hur praktik ska teori- och forskningsanknytas. Det kan på dessa 
grunder anföras som en nödvändighet att avprofessionalisera lärare för att kunna 
genomföra mer omfattande utbildningsreformer (jfr Carlgren & Marton 2001). 

Frågor som behöver ställas är om det är rimligt att anta att gränsdagningspro-
blematiken mellan å ena sidan teori och praktik samt å andra sidan kunskaper 
och värden kan lösas. Och i så fall, vilka är de medel som står den politiska styr-
ningen till buds i relation till vad som måste överlämnas till lärare att hantera 
professionellt? 

I policy framhålls att lärarutbildning är fragmenterad och tyngd av inre kon-
kurrens, byråkratisering och brist på samordning. Anspråken kring lärarutbild-
ningarnas vetenskapliga grund framträder också i perspektiv av en gränsdrag-
ningsproblematik och förhandling i relation till pedagogiska, psykologiska, di-
daktiska och tvärvetenskapliga utgångspunkter. Att lärarutbildningen ska bli mer 
responsiv och hela högskolans angelägenhet utgör styrningsförsök som utmanar 
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lärarutbildares professionella autonomi. Anspråken legitimeras samtidigt utifrån 
att någonting måste göras åt utbildningens interna traditioner och rivaliteter. Den 
bild av lärarutbildaren som ges är inte särskilt smickrande. Samtidigt måste frå-
gan ställas om lärarutbildning skiljer sig från andra professionsutbildningar i nå-
gon mer fundamental mening.  

Med 2001 års lärarutbildningreform framstår det mot bakgrund av talet om ri-
valitet och traditionalism i lärarutbildning som alltmer obsolet att finna en veten-
skaplig bas i termer av en disciplinär hemvist för utbildningen. Att pedagogik 
skulle vara en disciplin med särskild relevans för lärarutbildning hävdas t.ex. inte 
(jfr L. Lindberg 2002). Ett nytt vetenskapsområde, utbildningsvetenskap, disku-
teras istället som utgångspunkt för vad som kan utgöra lärarutbildningens kärna. 
Det blir tydligt att några mer institutionaliserade uppfattningar om vad som utgör 
en giltig vetenskaplig grund och kunskap för lärare inte etablerats. 

Jag menar med referens till figuren ovan att policyanspråken på styrning och 
mening framträder i ett särskilt didaktiskt spänningsfält. Till en mer allsidig all-
mändidaktik knyts en mer tydlig yrkespraktisk och medborgarbildande inrikt-
ning. Här betonas bildning, värdegrund och demokrati som något betydelsefullt 
för meningsskapandet och i delvis kontrast till en ensidig ämnesteoretisk och 
ämnesdidaktisk inriktning som betonar kunskaper i akademiskt ämne och i skol-
ämne. Ett återkommande styrningsproblem för lärarutbildningen är att styra in-
nehåll så att det finns en överensstämmelse mellan disciplininnehållet som be-
handlas i lärarutbildningen och skolämnesinnehållet som behandlas i skolan.  

Vad som blir lärarutbildningens innehåll ska med 2001 års lärarutbildningsre-
form vara något som formas diskursivt inom ramen för ett partnerskap (gover-
nance of education) mellan utbildningen och en rad olika aktörer. Det är därmed 
inte (bara) staten som definierar utbildningens inriktning och anger villkoren för 
lärares professionella autonomi. Staten anger emellertid AUO som en utbild-
ningsdel och ett kunskapsområde som behandlar grundkompetenser väsentliga 
för samtliga lärare. Men försök att ange vad som i disciplinär mening utgör lä-
rarutbildningens grund riskerar samtidigt att bidra till en diskursiv reproduktion 
av skillnader. AUO ges i det perspektivet funktionen av att vara den förenande 
och samlande delen där lärarstudenter förväntas utveckla en gemensam lärar-
identitet. Det handlar om att styra för att utjämna statusskillnader mellan olika 
lärarkategorier och att överskrida den rivalitet och de dualiteter på vilken lärarut-
bildningens traditionalism anses vila. De diskursiva förskjutningarna är talande 
för vilken traditionalism staten vill göra upp med och med vilken ”lätthet” nya 
begreppsliga benämningar låter sig etableras. Att reformeringen av lärarutbild-
ningen väsentligen tar sin utgångspunkt i en diskursiv och performativt inriktad 
styrning är uppenbart. Vad som ska undvikas är att med språkliga benämningar 
bidra till en skärpning av en lärosätesintern kamp om utbildningens innehåll och 
resurser. AUO motiveras som jag ser det mer på identitetspolitisk än kunskaps-
teoretisk grund. 

 
Det är min avsikt att fördjupa de tolkningar som här görs i det vidare resone-
manget om anspråk på styrning och mening. I det närmaste ska villkoren för det 
professionella handlandets inriktning och autonomi behandlas med utgångspunkt 
från Högskoleverkets utvärderingar och utbildningssystemets omstrukturering. 



90 

De anspråk som identifierats som uttryck för en medborgarbildning och en 
marknadsorientering prövas också i det följande. Jag tar också med mig analysen 
av i vilka avseenden lärare är att förstå som autonoma och avser vidare fördjupa 
analysen av vad som i policy anges som rivaliteter och traditioner i lärarutbild-
ning. Att det finns en kognitiv tröghet i vad policytexterna reproducerar som en 
epistemologisk problematik för lärarutbildningen är då också något jag bär med 
mig i analys- och tolkningsarbetet.  
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6. Utvärderingsprogram och 
utbildningssystem  
Kapitlets analyser svarar mot frågor om vilka anspråk och vilken kritik som rik-
tas mot lärarutbildare och lärarutbildning och lägger en grund för i vilka dimen-
sioner de politiska anspråken uttrycker att lärarutbildare måste ompröva och 
omarbeta existerande praxis. I kapitlet analyseras den performativa styrning som 
sker genom utvärderingar av lärarutbildning.57 Genom att analysera Högskole-
verkets utvärderingsprogram i en bred mening anger jag i vilka dimensioner lä-
rarutbildning avser styras. Jag vill samtidigt betona att de anspråk på styrning 
som dominerar i Högskoleverkets utvärderingar uttalar sig om behovet av att lä-
rarutbildare tydliggör vad som är de centrala kunskapsområdena för AUO. Hög-
skoleverkets anspråk är kopplade till vad jag tar upp i nästa kapitel.  

Det kan noteras att två mer omfattande utvärderingar görs av lärarutbildning 
under 2004 och 2007 (Högskoleverket 2005b; 2005c; 2005d; 2008b).58 I det föl-
jande behöver jag också beakta hur Högskoleverkets beslut och rekommendatio-
ner till regering och lärosäten har stöd i vad som är de olika bedömargruppernas 
rekommendationer. I förekommande fall gör jag en åtskillnad beroende på om 
det är Högskoleverket eller den aktuella bedömargruppen som uttalar sig. Kort 
sagt är det så att då Högskoleverket tolkar delar av utvärderingarnas resultat kan 
myndigheten ha mer eller mindre tydligt stöd i vad bedömargrupperna anger (jfr 
Englund 2008; Franke & Ragnhild 2008; Lärarnas tidning 2008 nr. 18). 

Jag har inledningsvis sett mig nödgad att på ett mer schematiskt sätt orientera 
mig kring det s.k. Bolognasystemet och utbildningssystemets relevans i relation 
till studiens syfte. Bolognasystemet diskuteras inom ramen för att utgöra ett kva-
litetssäkringssystem. Särskilt betonas begreppen progression, learning outcomes 
och transparens på sätt som knyter an till lärarnas arbete med att tydliggöra pro-
gressionen både i AUO och i skolan.59 De politiska ställningstagandena kring 
Bolognaprocessen handlar om hur utbildning ska kvalitetssäkras och hur lärare 
tillskrivs betydelse för reformimplementering och för att konstituera fram-
gångsrika skolor och konkurrenskraft i högre utbildning. Anspråken aktualiserar 

––––––––– 
57 För Högskoleverkets utvärderingar finns tre syften formulerade. Utvärderingarna ska bidra till lä-

rosätenas egna kvalitetsutveckling, utgöra en kontroll av hur utbildningarna svara mot mål och be-
stämmelser i högskolelagen och högskoleförordningen samt bidra till att stärka inflytandet för stu-
denterna (prop. 1999/2000:28; jfr Högskoleverket 2002b; 2007b).  

58 2004 års utvärdering, som publiceras 2005, är inriktad på att belysa lärarutbildningens AUO och 
VFU. 2007 års utvärdering, som publiceras 2008, utgör en uppföljning av den tidigare utvärdering-
en. I den senare läggs också särskild vikt vid kunskapsområdena svenska, matematik, examina-
tionsformer, examensarbeten och forskningsanknytning av skäl som motiveras utifrån tidigare re-
sultat (jfr Högskoleverket 2007a).  

59 Inom Bolognasystemet definieras learning outcomes som: ”Statements of what a learner is ex-
pected to know, understand and/or be abel to do at the end of a period of learning” (Bologna Work-
ing Group on Qualification Framework 2005 s. 37f.). 
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frågan hur relationen mellan måluppfyllelse och meningsskapande kan hanteras 
professionellt. Jag tar min utgångspunkt i att anspråk på attraktivitet, jämförbar-
het, flexibilitet och anställningsbarhet utmanar den högre utbildningens kritiska 
uppgifter (jfr European University Association 2003). Som tidigare angetts ana-
lyseras hur konsekvenserna av lärarutbildningens Bolognaanpassning kritiseras 
och uppfattas som utmanande med utgångspunkt från lärosätenas remissyttran-
den.  

Utvärderingsprogram, kvalitetssäkring och lärarens betydelse 
Mot bakgrund av utvärderingsverksamhet under 2001-2006 gör Högskoleverket 
bedömningen att risken är överhängande för att kvaliteten i högre utbildning ur-
holkas.60 Lärarna i högre utbildning beskrivs av Högskoleverket som hårt belas-
tade. Den lärarledda undervisningen har liksom högskolelärares kompetensut-
veckling och forskning fått stå tillbaka. För att vända en negativ utveckling ställs 
krav på mer av profilering, samverkan och koncentration (jfr prop. 2004/05:162). 
Det ses nödvändigt att mer tydligt koppla resurstilldelningssystemet till kvali-
tetsbedömningarnas resultat (SOU 2007d). Med kraven på anställningsbarhet och 
att lärandemålen uppnås krävs mer av kvalitetsprövning och att lärosätena själva 
blir bättre på att prioritera. Högskoleverkets utgångspunkt är att lärosätena i hög-
re utsträckning måste ta ett antal obekväma beslut (Högskoleverket 2007b).61 

Läraren i fokus 

De externa utvärderingarnas betydelse är att styra och stödja lärare att svara upp 
mot de kvalitetskrav som ställs. Med Högskoleverkets sätt att tala är det kontinu-
erliga utvärderingar och kvalitetsbedömningar som konstituerar 
utbildningsorganisationen som lärande. Nämnda tal bidrar till att forma en 
särskild lärarpolicy. Vad som framträder är att utbildningsreformers genomslag i 
allt väsentligt är en fråga om lärares vilja och förmåga att fungera som 
verkställare. Läraren konstrueras som ”mer betydelsefull än kanske någonsin 
tidigare” (prop. 2006/07:1 s. 128). Att utbildningsreformer implementeras på 
tänkt sätt handlar också om hur utbildning som institutionaliserat system är 
beroende av allmänhetens förtroende (jfr dir. 2006). I olika internationella 
sammanhang (Eurydice 2004) uttrycks liknande utgångspunkter, dvs. som sätter 
läraren i fokus för den politiska styrningen. 

Om inte lärarna är aktivt engagerade i policy-formuleringen, och upplever en känsla av ”an-

svar” för reformen, kommer det förmodligen inte att bli några större förändringar till det 

bättre. Å andra sidan skulle reaktionära krafter inte kunna lägga in sitt veto mot utbildnings-

––––––––– 
60 Notervärt är att under perioden genomförs 1700 granskningar inom ämnes- och programutvärde-

ringarna, 150 examensrättsprövningar och cirka 200 kvalitetsarbetsbedömningar och temautvärde-
ringar. Granskningarna resulterar också i att cirka tio procent av samtliga utbildningar inom ämnes- 
och programutvärderingarna ifrågasätts (Högskoleverket 2006d; 2007b). 

61Högskoleverket påtalar att man nu följer de standards och procedurer som European Association 
for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) utarbetat för kvalitetssäkring (Högskoleverket 
2007b s. 70; jfr ENQA 2005). 
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reformer som bekräftats genom demokratiska politiska processer. I så fall riskerar man att 

förlora det stöd från allmänheten som utbildning så intensivt behöver. Det är svårt att hitta 

den rätta balansen, men öppen och pågående systematisk dialog och konsultation är grund-

läggande för processen (OECD 2005 s. 8).   

De återkommande kvalitetsutvärderingarna och åtgärderna för att kvalitetssäkra 
lärarutbildning motiveras av att ansvaret decentraliserats och i studier över sko-
lors effektivitet, där rankingplats i internationella undersökningar kommit att bli 
ett viktigt mått på effektivitet, accentueras lärarens betydelse som handlande sub-
jekt. Framgångsrika skolor och skolsystem (jfr Rothstein 2007; Luyten m.fl. 
2005) anses bl.a. utmärkas av följande tre faktorer: 

They get the right people to become teachers (the quality of an education system cannot ex-

eed the quality of its teachers). They develop these people into effective instructors (the only 

way to improve outcomes is to improve instruction). They put in place systems and targeted 

support to ensure that every child is abel to benefit from exellent instruction (the only way 

for the system to reach the highest performance is to raise the standard of every student) 

(McKinsey & Company 2007 s. 13). 

De sätt på vilket lärarens och det pedagogiska ledarskapets betydelse framträder 
pekar på vikten av att läraren är rätt person. Rätt person är en effektiv och enga-
gerad lärare som visar ett förtroende för samt en lojalitet mot den politiska styr-
ningen. Det är läraren och de olika systemen för feedback, snarare än en viss pe-
dagogik, som utgör de väsentliga faktorerna för att det skapas höga förväntningar 
och ett effektivt lärande. Den demokratiska legitimitetsgrunden för den externa 
utvärderingsverksamheten blir också en fråga om hur lärare generellt ska fås att 
förstå, vilja och kunna arbeta efter de riktlinjer och den kritik som formuleras.  

Kommunikation och delaktighet utgör samtidigt begrepp som framhålls då det 
är utvärderingarnas bidrag till lärares kompetensutveckling som betonas. Det är 
inte med någon falsk blygsamhet Högskoleverket t.ex. gör gällande att de egna 
utvärderingsprogrammen bidragit till ”en omfattande folkbildningsinsats” (Hög-
skoleverket 2007b s. 64). 

Learning outcomes och ett nytt system för kvalitetssäkring 

I Sorbonne- och Bolognadeklarationerna dras riktlinjerna upp för hur ett europe-
iskt område för högre utbildning (The European Higher Education Area, EHEA) 
ska etableras till år 2010. Som politiskt projekt ges Bolognasystemet ett antal so-
ciala, kulturella och ekonomiska funktioner. Högre utbildning ska bli mer fören-
lig och jämförbar på sätt som främjar rörlighet, anställningsbarhet och konkur-
renskraft.62 Inom utbildning betraktat i ett systemmässigt perspektiv framstår sär-
skilt kvalitetsbegreppet som centralt. Ansträngningarna ägnas frågor om kvali-
tetssäkring och hur utbildningssystemet har sin grund i ömsesidigt förtroende 
och acceptans. Att kvalitetssäkra kvalitetssäkringssystemen är en uppgift som 

––––––––– 
62Sorbonne Joint Declaration. Joint declaration om harmonisation of the architecture of the European 

higher education system, Paris, the Sorbonne, May 25 1998; The Bologna Declaration of 19 June 
1999. Joint declaration of the European Ministers of Education. 



94 

framställs som administrativ och teknisk till sin karaktär.63 
Kvalitetssäkringssystemets professionella och pedagogiska implikationer intar i 
den meningen en mer underordnad roll.64 

Anspråken som riktas mot den högre utbildningens interna kvalitetssäkring 
handlar om att lokala policys, standards och procedurer måste offentliggöras för 
att det ska utvecklas en kvalitetssäkringskultur (culture of quality assurance). 
Lärosäten och lärare måste kunna ställföreträda konsumenternas intressen (con-
sumer protection) och demonstrera att kvalitetsfrågor tas på allvar genom att 
bl.a. utarbeta learning outcomes för de olika utbildningsnivåerna (ENQA 2005 s. 
10 och appendix 8; SOU 2007d; prop. 2004/05:162).  

Att lägre utbildningsnivåer ger tillträde till högre betyder att skillnaderna av-
seende learning outcomes måste klargöras (Ds 2004). Det finns en kunskapsteo-
retisk dimension i denna styrning som handlar om att kunskapsbildning är något 
som inom de systemmässiga ramarna följer en viss ordning eller progression. 
Learning outcomes avser att på olika sätt svara mot arbetsmarknadens behov 
samt de individuella och de akademiska behoven. 

Degrees should have different define outcomes. First and second cycle degrees should have 

different orientations and various profile in order to accommodate a diversity of individual, 

academic and labour market needs (ENQA a.a. s. 4). 

Inom ramen för det systemrelaterade sker en förskjutning i styrningen mot mer 
av kontroll av resultatutfall (ex post). Lärarprofessionalitet konstitueras som en 
förmåga att ange konkreta och jämförbara lärandeutfall i förväg (ex ante). Det 
politiska styrningsanspråket som riktar sig till lärosäten och lärare är att i högre 
grad anstränga sig för att ange tydliga mål och kunskapskrav och att medvetan-
degöras om vikten av kvalitetssäkring. Att Bolognasystemet inte är att uppfatta 
som ett externt politiskt projekt framstår som väsentligt att framhålla för att den 
potentiellt konfliktfyllda relationen mellan internationell- och nationell politisk 
styrning och lärares professionella autonomi inte ska accentueras. Det är också 
den akademiska kvalitén som framhålls som drivkraften för Bolognasystemets 
utveckling. I sättet att tala har drivkraften sin grund i frivillighet, autonomi och 
en vilja till ett ökat samarbete. Med utbildningssystemet levereras ett löfte om en 
reell institutionell autonomi (real accountability) om bara lärare tar sitt profes-
sionella ansvar. Jag uppfattar det som att lärare i högre utbildning ges en bety-

––––––––– 
63 Sedan 2001 har den s.k. E4 gruppen (European Network for Quality Assurance in Higher Educa-

tion ENQA, European University Association EUA, European Students` Union ESIB och Europe-
an Association of Institutions in Higher Education EURASHE) en konsultativ roll i frågor om kva-
litén i högre utbildning (jfr Realising the European Higher Education Area. Communiquè of the 
Conference of Ministers responsible for Higher Education in Berlin 19 September 2003; 
http://www.eqar.eu/EQAR_Infodoc.pdf. 2008-04-07). 

64 Det kan noteras att inom ramen för en governance of education anges inte bara vad som förväntas 
på mer operativ nivå, diskussionen gäller också hur mål och resultat ska uppnås. Strävan att skapa 
transparens, jämförbarhet och konvergerande strategier uttrycks inom ramen för olika nätverk som 
t.ex. Tuning Educational Structures in Europe. Jfr Bologna Working Group on Qualification 
Framework 2005 s. 40f.;  http://www.tuning.unideusto.org/tuningeu/index.php?option=com_ 

   frontpage&Itemid=1. 2008-04-07. 
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dande roll för att etablera legitimiteten för utbildningssystemet, när väl de admi-
nistrativa grunderna är lagda.65 

På väg mot en tydligare kvalitetssäkring och kriteriebaserad kontroll 

Utvärderingen av lärarutbildningen under 2007 ingår i ett nytt nationellt kvali-
tetssäkringssystem som avser att ge lärosätena ett utökat ansvar.66 För att det lo-
kala kvalitetsarbetet ska stärkas uttrycks behovet att öka den externa kontrollen. 
Det är examensmålens formuleringar, learning outcomes, och externt formulera-
de kriterier som ska bli mer vägledande för granskning och kontroll (Högskole-
verket 2006d; 2007b).  

Granskningarna av lärosätenas kvalitetsarbete, som tidigare huvudsakligen varit inriktade 

mot utveckling, får nu också ett inslag av kontroll med fastlagda aspekter och bedömnings-

kriterier (Högskoleverket 2006d s. 18). 

Genom att ange vilka kvalitetsinnebörder och bedömningskriterier Högskolever-
ket fäster särskild vikt vid ska anspråken tydliggöras om vad lärosäten har att 
leva upp till. Det utlovade löftet om tydlighet och transparens är också skenbart 
kopplat till vad lärare i högre utbildning kan styra över. Till resultat kopplas 
nämligen sådant som tillförandet av resurser, nöjda studenter, möjligheten att få 
jobb efter utbildningen och arbetsgivarnas uppfattningar av utbildningen och om 
studenternas kunskaper (Högskoleverket 2006d s. 11). 

Det är utbildningsmyndighetens förtroende för det lokala kvalitetsarbetet som 
betonas liksom att de externa utvärderingarna på ett rättvisande sätt förmår att 
bedöma om kvalitetsarbetet håller mycket god, god, godtagbar eller icke godtag-
bar standard (Högskoleverket 2007b s. 82). Lärosätenas ansvar för att kvalitets-
säkra sin verksamhet förstärks av de externt formulerade kvalitetsaspekterna, kri-
terierna och de statistiska nyckeltalen. Styrbarhet blir något som i det systemrela-
terade perspektivet ska förstärkas av att resurstilldelningen i högre grad kopplas 
till kvalitetssäkringssystemet. Kraven på jämförbarhet, differentiering och en 
säkrare ranking mellan lärosäten och utbildningar motiveras av konkurrensen om 
studenter, de samhällsekonomiska resurserna och av behovet att skapa fram-
gångsrika forskningsmiljöer (exellence) (Högskoleverket 2006d; 2008c; SOU 
2007d; prop. 2004/05:162).  

För att åstadkomma ”rimliga överenskommelser om utformning av utvärde-
ringar” (Högskoleverket 2007b s. 74) talar Högskoleverket om en breddad med-
verkan. Vad som är rimliga överenskommelser står här i relation till hur me-
ningsfull, rättvisande och legitim utvärderingsverksamheten uppfattas av dem 
som utvärderas. För Högskoleverket som organisation handlar det vidare om att 

––––––––– 
65 European University Association 2007; The European Higher Education Area – Achiving the Goal. 

Communiquè of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Bergen, 
19-20 May 2005; London Communiquè. Towards the European Higher Education Area: respond-
ing to challenges in a globalised world, 18 may 2007. 

66 Det ska noteras att det nya kvalitetssäkringssystemet som aviseras för perioden 2007-2012 inte fullt 
ut gäller för utvärderingen av lärarutbildningen 2007. Examensbeskrivningens förändring enligt 
Bolognaanpassningen kan inte beaktas då utvärderingen i tid sträcker sig fram till utgången av juni 
2007 (Högskoleverket 2007a; 2006d; 2008b). 
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kvalificera sig som en kvalitetssäkringsorganisation inom ramen för det interna-
tionella samarbetet. 

I spänningsfältet mellan demokrati och effektivitet uttrycks anspråk på delak-
tighet, resurstilldelning och sanktionsmöjligheter. Mer standardiserade utvärde-
ringsformer svarar mot en styrning som avser att effektivisera, skapa starka mil-
jöer och marknadsanpassa högre utbildning. Utvärdering får funktionen att ut-
ifrån transparenta kvalitetsindikatorer tillhandahålla entydig information om ut-
bildningens kvalitet som en konsument- och varuupplysning. Anspråken på 
transparens som grund för systemmässig legitimitet kan bl.a. förstås leda i rikt-
ning mot en ökad dokumentstyrning och byråkratisering.  

Om utvärderingarna i framtiden ska utgöra grund för resurstilldelning kommer kraven på 

mätsäkerhet, trovärdighet och konsekvens i genomförande och bedömningar att ställas högre 

än i dag. Det innebär att inslagen av kvantitativa data kommer att behöva ökas ytterligare för 

att bättre balansera de kvalitativa bedömningarna. Detta ställer i sin tur ökade krav på lärosä-

tenas interna system för datahantering och dokumentation (Högskoleverket 2008a bilaga s. 

4). 

Högskoleverket gör sig också till företrädare för ett perspektiv inom vilket läro-
sätena uppmanas att ”tänka strategiskt för att maximera sina anslag” (Högskole-
verket 2008a bilaga s. 3). Diskursen om kvalitetssäkring accentuerar en styrning 
som jag menar har karaktär av government mer än governance (Hudson 2007). 
De systemrelaterade anspråken uttrycker sig i detta avseende om att det är lärosä-
tenas vilja att profilera sig som ska belönas. En förskjutning kan identifieras från 
bedömning av kvalitetsarbete till bedömning av kvaliten i utbildningens utfall. 
För lärarutbildning som ges på 27 lärosäten och med en gemensam examen in-
nebär styrningsanspråken som jag ser det en särskilt utmaning. 

Den alltmer ostyrbara lärarutbildningen 
Dåvarande socialdemokratiska regering har krav på att snabbt få ett antal aspek-
ter belysta av lärarutbildningsreformen från 2001. Någon diskussion mellan re-
geringen, Högskoleverket och lärosätena om eventuella problem med att tidiga-
relägga utvärderingen, från 2006 till 2004, uppges inte ha förts.67 Samtidigt be-
skriver bedömargruppen utvärderingsuppdraget som svårtgenomförbart eftersom 
lärarutbildningen befinner sig i en period av intensiv förändring och omprövning. 
Lärosätena och lärarutbildarna är som det uttrycks tvingade till ett pragmatiskt 
förhållningssätt.68 De politiska kraven på en snabb utvärdering sätts av bedömar-
gruppen i samband med att 2001 års reform rymmer ett antal mål- och värdekon-

––––––––– 
67 Högskoleverket 2005b; Utb. dep. regleringsbrev för budgetår 2004 avseende Högskoleverket, 

U2004/261. 
68 Förklaringen till det tidsmässigt prekära läget för lärosätena handlar om en långsam berednings-

process som gjort att lärosätena haft cirka två månader på sig att ta fram en utbildningsplan och 
kursplaner för de första kurserna. Vid tidpunkten var inte heller den nya examensordningen offent-
liggjord (Högskoleverket 2005b s. 43 och 105). Bedömargruppen från 2007 talar också om ”sviter” 
efter den snabbt genomdrivna lärarutbildningsreformen och uppmanar regeringen att ge ”ordentlig 
förberedelsetid” för den nu aktuella lärarutbildningsreformen (Högskoleverket 2008b s. 10).  
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flikter. Särskilt framhålls lärosätenas ökade frihet att ordna utbildningen som 
grund för den påskyndade processen.  

Lärarutbildningens påtalade dilemman sedan 1990-talets början (lärarutbildningen som ett 

av statens styrinstrument för skolan kontra den långt drivna lokala självständigheten inom 

högskolan; behovet av nationellt väl definierade lärarkompetenser kontra möjligheten för lä-

rosäten och studenter att relativt fritt få utforma utbildning och undervisning) har pockat på 

en snabb uppföljning (Högskoleverket 2005b s. 61). 

Sett i det angivna tidsperspektivet beskrivs 1990-talet som en lång förberedelse 
för lärarutbildningsreformeringen. Trögheten i förändringsarbetet föranleder be-
dömargruppen att tala om att den statliga styrningen fallerar (Högskoleverket 
2005d s. 42). Att lärosätenas frihet och ansvar har ökat anses ha minskat statens 
möjligheter att styra lärarutbildning. Bedömargruppens anspråk är att lärarut-
bildningens regelsystem måste förtydligas om utbildningen ska fungera som ett 
styrmedel för skolan. Den argumentativa utgångspunkten är att den professionel-
la autonomin för lärare inom lärarutbildningen är svagare än i annan utbildning 
och att det rimligen borde betyda att den politiska styrningen får större genom-
slag.  

Universitet och högskolor möter därför när det gäller lärarutbildning ett större politiskt styr-

intresse än när det gäller de flesta andra högskoleutbildningar. Denna delvis motsättningsful-

la situation kan skapa både tolkningssvårigheter och risk för att olika regelsystem kommer i 

strid med varandra. Universitet och högskolor förväntar sig att de skall hantera denna ut-

bildning inom sina ”vanliga” regelsystem, medan andra intressenter agerar (och förväntar 

sig att andra agerar) efter de regelsystem som styr dem (Högskoleverket 2005b s. 56). 

Lärarutbildningens ostyrbarhet har i resonemanget grund i en typ av institutionell 
förvirring (jfr Brunsson 2002). Enligt bedömargruppen har det skett en samman-
blandning mellan å ena sidan statens anspråk på att styra lärarutbildningen och 
därmed skolan och å andra sidan de styrideal som generellt råder i högre utbild-
ning. Styridealet är som det framhålls att lärarutbildare har ett stort mått av indi-
viduell autonomi och närmast gör som de själva vill (Högskoleverket 2005b s. 
90f.). 

Professionell autonomi eller lärarutbildningen som lärosätenas mest 
anarkistiska utbildning 

Bedömargruppen förespråkar en starkare politisk styrning i sin kritik mot lärar-
utbildare och mot 2001 års reform. Reformen anses på begränsat sätt tagit hän-
syn till de interna förhållandena inom lärarutbildningen. Lärarutbildningens in-
terna problematik karaktäriseras av en organisatorisk komplexitet som gör det 
svårt att hålla samman utbildningen. Att studenterna fått en ökad valfrihet bidrar 
till att de val som görs är mer intressestyrda än behovstyrda. Som en följd av val-
friheten är det därför svårt att identifiera någon tydlig progression i utbildningen 
(Högskoleverket 2005b s. 127). Sammantaget existerar den kritik och problema-
tik som uttrycks (jfr Högskoleverket a.a. s. 89) i ett spänningsfält som kan illu-
streras med utgångspunkt i tre dimensioner som gäller politisk styrning, indivi-
duell styrning och professionell autonomi.  
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Figur 6. Policykritikens spänningsfält 
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I perspektiv av styrning blir variationer inom lärarutbildning uttryck för att de 
centralt formulerade ambitionerna och regelverken inte följs. Variationerna för-
klaras med systemrelaterade fel och målkonflikter som anses inbyggda i lärarut-
bildningsreformen. Den frihet reformen erbjuder lärosätena anses på bristfälligt 
sätt förvaltats med utgångspunkt i högskolelagens och högskoleförordningens 
krav på kvalitet. Missförhållandena är väsentligen en konsekvens av att reform-
intentionerna inte rätt förståtts och/eller att lärosätena och lärarutbildarna uppvi-
sar en illojalitet mot statens behov av att styra lärarutbildning och skola. Lärarut-
bildningsreformen från 2001 har i det perspektiv som företräds starkt bidragit till 
att göra lärarutbildning till högskolans mest anarkistiska utbildning. Vad som 
slår undan benen för den politiska styrningen är en oprofessionalitet som manife-
steras i en lärosätesintern konkurrens som gör att utbildningen mer styrs av lä-
rarutbildares egenintresse och särintresse. I bedömargruppens argumentation är 
det väsentligen de enskilda lärarutbildarna som i slutänden styr vad lärarutbild-
ning blir (jfr Högskoleverket a.a. s. 97, 102 och 127). 

Att lärarutbildningsreformen skapat lärosätesinterna maktförskjutningar och 
omskapat maktbalanser anses vara en konsekvens av hur lärarutbildningen som 
hela högskolans angelägenhet engagerat nya grupper och därmed olika intressen. 
Det blir lärosätenas frihet som förklarar de innehållsliga oklarheterna inom 
AUO. Den ökade fragmenteringen bedömargruppen talar om blir s.a.s. en konse-
kvens av konkurrens och kamp om utbildningens innehåll och ekonomiska resur-
ser. Kritiken som bedömargruppen riktar mot lärarutbildarna är också att de 
lokalt tar alltför mycket hänsyn till befintliga kompetenser för att undvika att ut-
mana interna maktförhållanden (Högskoleverket a.a. s. 91). AUO framstår både 
som ostyrbart och som ett ansvarslöst och samtidigt konkurrensutsatt ingenmans-
land. I talet om lärarutbildningens problem mobiliserar AUO därför både kon-
kurrerande intressen och en konformism. 

Ostyrbarheten och det bristfälligt underbyggda utbildningsinnehållet i AUO 
låter sig här förklaras av lärares ansvarslöshet och bristande självkritik. Då AUO 
beskrivs som ett utbildningsområde som saknar vetenskaplig grund och lärarut-
bildare som är vetenskapligt kvalificerade blir förhållandena särskilt problema-
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tiska. De praktiska konsekvenserna framhålls resultera i att endast tio av AUOs 
totalt sextio poäng kan komma att behandla kunskaper som är centrala för lärar-
yrket. Enligt bedömargruppen har lärosätena och lärarutbildarna givit sig själva 
en frihet att fördela utbildningens delar på ett sätt som gör att ämnesstudier kan 
räknas som tvärvetenskapliga studier och delar av AUO kan räknas som exa-
mensarbete.  

Effekten verkar ha blivit att utrymmet för de tvärvetenskapliga ämnesstudierna har blivit lä-

rosätenas friutrymme, men få lärosäten har utvecklat tydliga strategier för hur detta utrymme 

skall användas för att förstärka utbildningen som helhet(…)Många lärosäten har givit sig 

själv en frihet att låta ”tvärvetenskap” betyda nästan vad som helst, ofta utan att ens diskute-

ra det (Högskoleverket a.a. s. 97). 

Att innebörden av tvärvetenskap och tvärvetenskapliga ämnesstudier är oklara 
bidrar enligt bedömargruppen till att fördjupa lärarutbildningens ”traditionella” 
revirgränser (Högskoleverket a.a. s. 97). Inom AUO pågår ett gränsarbete som 
gör det svårt för lärarutbildarna att se bortom de objekt de olika kunskapsområ-
dena och disciplinerna ställer upp. Att etablera AUO som ett meningsfullt sam-
arbetsområde låter sig inte göras med utgångspunkt från den rivalitet bedömar-
gruppen menar existerar mellan en pedagogisk, didaktisk, metodisk och ämnes-
teoretisk kompetens. Att den diskursiva kampen om lärarutbildningens ekono-
miska resurser utspelar sig längs dessa skiljelinjer gör att bedömargruppen ut-
trycker tvivel om AUO kan utgöra en gemensam professionell angelägenhet som 
har relevans och mening för samtliga lärarutbildare och lärarstudenter (jfr Hög-
skoleverket a.a. s. 94ff.). 

Det meningsfulla innehållet och vad AUO inte är 

I 2004 års utvärdering finns ett starkt fokus på vad AUO inte är. I mindre om-
fattning klargörs vad som faktiskt behandlas inom AUO. I ett historiskt perspek-
tiv söker bedömargruppen stöd för de slutsatser som görs om ostyrbarheten och 
därmed om att lärarutbildning inte förändras i tillräcklig omfattning.  

Som en stilla, avslutande, undran frågar vi oss vad som hände med genomförandet av 1977 

års högskolereform? Om den 2004 ännu inte genomförts torde den nuvarande lärarutbild-

ningsreformen behöva minst ett kvarts sekel för att få ett genomslag i ett då förmodligen re-

formerat skolsystem (Högskoleverket 2005d s. 42). 

Kritiken som riktas mot de lärarutbildare som är verksamma inom AUO är att de 
saknar en gemensam uppfattning av vilka de centrala kunskapsområdena är. Be-
dömargruppen tar själv ställning i frågan på ett sätt som inte har någon entydig 
täckning i reformbetänkandet och i propositionstexten (SOU 1999 s. 128; prop. 
1999/2000:135). Det finns skäl att framhålla att anspråken på att särskilt kun-
skapsområdena läs- och skrivutveckling, prov, betyg, bedömning och utvärde-
ring måste stärkas framförs med emfas av Högskoleverket (Högskoleverket 
2005b s. 6). Bedömargruppens anspråk på vad som utgör centrala kunskapsom-
råden refererar i mer oklar mening till ”de reformer som genomfördes under 90-
talet” (Högskoleverket 2005d s. 21). Motivet bakom vad som definieras som 
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centrala kunskapsinnehåll är hur mål- och resultatstyrningen ställer nya krav på 
lärares kompetens som tydligare förutsätter: 

Kunskaper kring läroplans- och målarbete (…) det lokala målarbetet kopplat till utvärdering 

och kvalitetsredovisning. Det nya betygssystemet innesluter särskilt utvecklingssamtal och 

kräver kunskap i att föra professionella samtal, samt kunskaper om bedömning och provkon-

struktion. Det är dessa, här summariskt noterade, förändringar lärarutbildningskommittén 

pekar på som motiv för att det skall finnas en för alla lärarutbildningar gemensam del (Hög-

skoleverket 2005d s. 12). 

Ett problem är att bedömargruppen på ett mindre övertygande sätt klargör vad 
AUO innehållsmässigt faktiskt utgörs av. Då det noteras brister inom samtliga 
undersökta kunskapsområden kvarstår frågan vad AUO består av.69  

Lärarutbildning som en funktionell yrkesutbildning har i det perspektiv som 
företräds att särskilt anpassa sig till en skolverksamhet ”där prov förekommer 
alltmer, och där betyg sätts som är avgörande för den enskilde elevens fortsatta 
skolgång” (Högskoleverket 2005d s. 41). Vad lärarutbildare och lärarutbildning 
måste styras till är att anpassa sig till de samhälleliga kraven och förväntningarna 
på särskilt dessa områden. Utbildningens och lärarutbildarens roll att bidra till 
samhällsförändring kan, som jag tolkar det, generellt tonas ner då det är den poli-
tiska debatten om brister i skola som framhålls. 

Antalet prov i skolan ökar, och den politiska debatten kring skolans kvalitet fokuserar 

mycket på provresultat. Undervisning i prov och kunskapsbedömning torde vara ett centralt 

moment i lärarutbildningen (Högskoleverket 2005d s. 30). 

En följd av utvärderingskritiken är att det fogas ett antal tillägg till examensord-
ningen. Med tilläggen förtydligas anspråken på läraren att ha fördjupade kunska-
per i läs- och skrivutveckling, matematikinlärning och förmågan att bedöma kun-
skapsutveckling samt att ha goda kunskaper i betygssättning (SFS 2005). Kriti-
ken får den konsekvensen att det är på det bedömningspraktiska området lärare 
företrädesvis måste professionaliseras. Övriga brister som utvärderingen noterar 
avseende t.ex. yrkesetik, forskning om lärande och utbildningshistoria (jfr Hög-
skoleverket 2005d s. 12) ger inga avtryck i examensordningens omskrivning. De 
politiska prioriteringarna blir kort sagt selektiva i relation till den totala kritik lä-
rarutbildningen får.70 

––––––––– 
69 De delar som undersöks om studenterna fått undervisning i är etik i läraryrket, forskning i lärande, 

utvärdering, utbildningshistoria, prov- och kunskapsbedömning, internationella studier (t.ex. PISA 
och TIMSS), den politiska styrningen av skolan samt läs- och skrivutveckling. För att utröna vad 
studenterna får undervisning om görs en enkätundersökning som riktar sig till studenter. Med hjälp 
av kursplaner försöker man också kartlägga vilken angelägenhetsgrad läs- och skrivutveckling har 
inom AUO (Högskoleverket 2005d s. 12, 21 och 43; Högskoleverket 2005b s. 65). 

70 Tholin (2006) påtalar att systemet kring betyg och betygskriterier är oklart och att ansvaret för om-
rådet varit flytande. Tholin menar också att ”det finns anledning att reflektera över det märkliga 
spel som pågick när lärarutbildningen fick agera slagpåse för brister i betygssättningen.” Tholin a.a. 
s. 185). Att lärarutbildning hamnade i skottgluggen var enligt Tholin en följd av Högskoleverkets 
utvärdering av lärarutbildningen 2004 och av de förändringar som därefter gjorts i examensord-
ningen. 
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Att pragmatiskt hantera tolkningsfrihet och långsam förändringstakt 

En konsekvens av Högskoleverkets (2008b) kritik är att examensrätten för 10 av 
de 27 lärosätena ifrågasätts (Högskoleverket a.a. s. 6). Åtgärden avser bl.a. att 
styra i riktning mot att andelen disputerade lärare inom utbildningen ökar. Andra 
skäl för att ifrågasätta examensrätten är att kravnivåerna i AUO är låga och att 
AUO bristfälligt behandlar de centrala kunskapsområdena. Den professionella 
kärnan i utbildningen lider enligt utvärderingen från 2007 alltjämt av lärarutbil-
dares bristande samsyn och en långsam förändringstakt. Bedömargruppen fram-
håller att mycket i utbildningen också utvecklats till det bättre. Att utbildningen 
successivt blivit ”hela lärosätets angelägenhet” (Högskoleverket a.a. s. 27) och 
att studenternas valfrihet reducerats betonas särskilt. Högskoleverkets ifrågasät-
tande av examensrätten, för närmare hälften av lärosätena, ter sig därför anmärk-
ningsvärd i relation till vad bedömargruppen ger uttryck för (jfr. Lärarnas tidning 
2008 nr. 18; Englund 2008). 

I perspektiv av styrning bedöms nu också de förtydliganden som gjorts i exa-
mensordningen i alltför hög grad vara föremål för olika tolkningar. Med ut-
gångspunkt i lärosätenas tolkningsmöjligheter ifrågasätter bedömargruppen de 
tvärvetenskapliga ämnesstudierna inom AUO. Måluppfyllelsen för det tvärveten-
skapliga innehållet har inte heller kunnat granskas, p.g.a. lärosätenas bristande 
redovisningar och motiveringar (Högskoleverket a.a s. 29). 

Gränsdragningen mellan tvärvetenskapliga ämnesstudier och övriga moment inom det all-

männa utbildningsområdet har vid flertalet lärosäten blivit alltmer oklar(…)Ur formell syn-

vinkel finner bedömargruppen detta anmärkningsvärt, samtidigt tycks det spegla en erfaren-

het inom lärarutbildningen att denna uppläggning av utbildningen inte är ändamålsenlig 

(Högskoleverket a.a. s. 29). 

Förslaget att låta begreppet tvärvetenskap utgå är pragmatiskt utifrån att de tvär-
vetenskapliga ämnesstudierna anses svåra eller rent av omöjliga att utvärdera. 
Förslaget skärper spänningsfältet mellan professionell autonomi, förstått som lä-
rarutbildares anspråk på att utifrån generella och tolkningsbara skrivningar hand-
la professionellt, och de anspråk utvärderingarna ställer på mätsäkerhet, likvär-
dighet och jämförbarhet.  

I perspektiv av utvärderbarhet framstår det som ett misslyckat politiskt styr-
ningsförsök att ange den centrala kunskapsbasen som tvärvetenskapliga ämnes-
studier. Det är också med en förstärkt kvalitetssäkring och mer konkreta kurspla-
ner kravnivåerna och gränserna för vad som ska tillåtas variera ska styras upp. 
Den politiska styrningens inriktning är att definiera kvalitén och progressionen i 
AUO så att lärarutbildares tolkningsutrymme begränsas. Diskursen anger att va-
riationer och mångfald har ett begränsat värde. För att kunna kombinera ansprå-
ken på likvärdighet och att lärarutbildning i dess nuvarande form är svår att göra 
meningsfull för alla studenter, måste utbildningen differentieras mer 
innehållsmässigt. 
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Professionellt handlande och forskningsanknytning som diskurs i lärarut-
bildning 

Både inom skola och lärarutbildning finns vad bedömargruppen i 2004 års utvär-
dering anger som en instrumentell och obearbetad syn på relationen mellan prak-
tisk och teoretisk kunskap (Högskoleverket 2005b s. 114). I talet om relationen 
mellan teori och praktik framställs denna som sammansatt och komplicerad. Den 
slutsats bedömargruppen drar är att det i skola och lärarutbildning inte finns nå-
gon klar uppfattning om vad lärarprofessionalitet är och hur professionalitet över 
huvud taget kan utvecklas. Anspråket som riktas mot lärare från bedömargrup-
pen går samtidigt ut på att de ska kunna fungera som utvecklingsagenter och där-
för måste ”frigöra sig från de sätt att handla och tolka som finns i skolan” (Hög-
skoleverket a.a. s. 113). Lärarutbildaren ska då inte förvänta sig att det finns någ-
ra tydliga ”linjer och orsakssammanhang mellan praktisk kunskap och teoretiska 
kunskap eller mellan teoretisk kunskap och praktisk kunskap, alltså en slags in-
strumentalism” (Högskoleverket a.a. s. 114.).  

Som professionellt handlande utvecklingsagenter är det genom reflektion lära-
ren förväntas tänka utanför de givna ramarna. Att forskningsanknyta lärarutbild-
ningen handlar om att utveckla en reflektionsbas som en nödvändighet för att lä-
rare ska ”bli delaktiga i skolans eget utvecklingsarbete” (Högskoleverket 2005b 
s. 133). Vad reflektionsbasen substantiellt består av utvecklas inte, bedömar-
gruppen är istället tveksam till om ambitionerna med forskningsanknytning 
”över huvud taget kan bli uppfyllda” (Högskoleverket a.a. s. 134). Andelen odis-
puterade lärare utgör i kombination med låga kravnivåer något också Högskole-
verket ser som ”mycket oroande” (Högskoleverket a.a. s. 19) för lärarutbildning 
generellt och för AUO specifikt.71  

Bedömargruppen är också kritisk till att frågan om vad lärare ska reflektera 
över som reflektionsbas inte längre hanteras inom disciplinerna. Att frågor som 
handlar om forskningsanknytning och utbildningens vetenskapliga grund byrå-
kratiserats förklaras av att de övertagits av det s.k. särskilda beslutsorganet. 
Oklara beslutsbefogenheter och att lojaliteterna är delade bland det särskilda be-
slutsorganets ledamöter gör att legitimiteten sviktar för de uppfattningar och in-
tressen som där företräds. Bedömargruppens uppfattning är att lärarutbildningens 
traditionella uppdelning har förstärkts med den nya interna beslutsorganisationen 
(Högskoleverket a.a. s. 119; jfr Högskoleverket 2002a). Att AUO under reform-
arbetet framställts som en för lärarutbildare och lärosäten gemensam angelägen-
het, utan att några disciplinära grunder angetts, konstituerar den anförda grund-
problematiken (jfr Högskoleverket 2007d). 

 Då problematik tas upp i en av de tematiska studierna är det angeläget att lä-
rarutbildningen inte forskningsanknyts på vilka grunder som helst. Anspråket 
som riktas mot lärosätena är att ”nå en ökad samsyn i frågan om vad som är rele-
vant forskning för blivande lärare” (Högskoleverket 2006b s. 61). En utveckling 
av utbildningsvetenskap anges t.ex. som en nödvändighet. Lärarutbildningens 

––––––––– 
71 Bedömargruppen påtalar också att majoriteten av lärarutbildarna är adjunkter och att andelen lekto-

rer och professorer som deltar i undervisning totalt utgör trettio procent (Högskoleverket 2005b s. 
84f.). 
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forskningsanknytning framställs också som en dominerande diskurs som står 
oberoende vilka de konkreta villkoren för forskningsanknytning faktiskt är.  

Sammantaget ser vi hur lärarnas resonemang speglar de argument som förs fram i den of-

fentliga debatten om utbildning och forskning. Forskningsanknytning och vetenskaplig 

grund är en i högsta grad levande problematik och i denna mening finns således en strävan 

efter att låta utbildningspolitiska ideal bestämma den akademiska undervisningens praktik 

(Högskoleverket 2006b s. 36). 

I perspektiv av styrning och mening tydliggörs ett spänningsfält mellan forsk-
ningsanknytningens instrumentella och kvalificerade innebörder. I relation till 
bl.a. studenternas examensarbeten framträder spänningsfältet i termer av frihet 
och styrning. Styrning mot enhetlighet och mätbarhet ställs i kontrast mot stu-
denternas delaktighet i kvalificerade och vetenskapligt inriktade samtal. Vad som 
också uttrycks är en kritisk reflektion över den performativa styrning Högskole-
verkets utvärderingar utgör.  

Vi har också kunnat iaktta en delvis annan uppfattning som snarare än att fastslå mer entydi-

ga kriterier handlar om att öka möjligheten till en professionell dialog om examensarbetet. 

Som vi ser det handlar det om relationen mellan styrning och frihet för såväl studenter som 

lärare. Vad vi tycker oss kunna urskilja är en process som går i riktning mot en högre grad 

av enhetlighet, och den kan äventyra den vetenskapliga friheten för både studenter, handle-

dare och examinatorer. Detta kräver en diskussion om balansen mellan styrning och frihet. 

Det finns anledning att i detta sammanhang resa frågan om Högskoleverkets granskningar 

också bidrar till en ökad grad av enhetliggörande (Högskoleverket 2006c s. 55). 

Den professionella utmaningen för lärarutbildningen framträder utifrån 2007 års 
utvärdering mindre som en fråga om att knyta an forskning till utbildningen. Det 
handlar nu istället om att få utbildningen att baseras på forskning. Begreppet 
forskningsanknytning anges som olyckligt och bör därför ”utmönstras ur voka-
bulären” (Högskoleverket 2008b s. 23). I väntan på mer resurser till forskning 
handlar det för lärosätenas ledning och för ämnesinstitutionerna om att ta ett 
större lokalt ansvar för att våga göra de nödvändiga prioriteringarna (Högskole-
verket a.a. s. 32). Lärarutbildningen ska styras i riktning mot att bli ”både mer 
akademisk och professionsinriktad – samtidigt” (Högskoleverket a.a. s. 23). Be-
dömargruppens uppfattning är också den att beprövad erfarenhet ”ofta tagits som 
intäkt för att lärarerfarenhet är ett alternativ till vetenskaplig kompetens” (Hög-
skoleverket a.a. s. 23). Om erfarenhet talas det i termer av att denna nu måste 
prövas för att kunna bedömas relevant i relation till de etiska principer och krite-
rier som gäller inom de verksamhetsområden där erfarenheten ska brukas.  

Anspråket som riktas till lärarutbildaren är att ständigt kvalificera sig. Kvalifi-
ceringen handlar om vetenskaplig meritering och om en kontinuerlig uppdatering 
eller prövning av de praktiska kunnandet i relation till skolans utveckling. An-
språket riktar sig främst till adjunkter i lärarutbildning, även om det är oklart om 
det också gäller lektorer och professorer. De normativa ideal som konstituerar 
den relevanta lärarutbildarkompetensen utgörs därmed av en kombination av ve-
tenskaplighet och beprövad erfarenhet där: 
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Den vetenskapligt kompetente läraren också har en egen beprövad erfarenhet som lärare i 

det allmänna skolsystemet (Högskoleverket 2008b s. 24). 

Lärarutbildningens bedömningspraktik och den påstådda kravlösheten  

Utgångspunkten då Högskoleverket efterfrågar mer diskussion om betygskriteri-
er och kravnivåer är att det utgör ett generellt problem att examinationerna ”näs-
tan aldrig blir föremål för diskussioner om mätsäkerhet och relevans” (Högsko-
leverket 2006a s. 5). Lärarutbildare anges sakna en kvalitetsmedvetenhet som i 
kombination med de ekonomiska incitamenten, att godkänna istället för att un-
derkänna för att inte förlora ekonomiskt på underkända studenter, urholkar kvali-
tetskraven. Bilden av en kravlös lärarutbildning är också vad som förmedlas.  

Kravnivån uppfattas som låg, framför allt inom allmänna utbildningsområdet. Det visar sig i 

en av utvärderingens särskilda studier att studenterna vid två tredjedelar av lärosätena ägnar 

mindre än 30 timmar per vecka åt studier samt att examinationen i många fall är så utformad 

att den ger möjlighet att ”glida igenom”. Studenterna säger t.ex. att man inte behöver köpa 

särskilt många böcker och att det kan räcka med att läsa baksidestexten för att bli godkänd 

(Högskoleverket 2005b s. 12).  

I diskussionen om att kraven måste höjas och att betygskriterierna måste bli mer 
transparenta görs uttryckliga hänvisningar till de krav Bolognasystemet ställer 
upp. Det handlar då om gränsdragningar mellan de olika utbildningsnivåerna. 
Anspråket som riktas till lärarutbildare är att stärka reliabiliteten i de examina-
tioner som görs. För AUO framhålls särskilt behovet av mer ”traditionella ten-
tamina”. där ”raka och enkla frågor” (Högskoleverket 2006a s. 61) ställs som 
tydligare examinerar mot faktakunskaper, begrepp och teorier. I argumentationen 
konstitueras lärarutbildaren som styrd av både en traditionalism och 
instrumentalitet. 

Den kritik som riktats mot lärarutbildningen om brister i krav och lättheten att ”glida ige-

nom” har ännu inte fått någon konsekvens på sättet att bedriva examination (AUO-blocket). 

Till synes komplicerade uppgifter ska redovisas på 2-3 sidor, ett förfarande som rymmer ett 

flertal problem när det gäller bedömningen. Kvaliteten i examinationen har ingen plats i da-

gens examinationsförfarande. Man gör som man alltid har gjort och noterar inte de fel som 

kan föreligga (Högskoleverket a.a. s. 59f.). 

Det empiriska underlagen för de påståenden som här görs kan samtidigt inte be-
skrivas som annat än mycket svaga.72 Det är också med hänvisning till Bologna-
systemet och till debatten i media, om lärarutbildningens bristfälliga kunskaps-
kontroll och felaktiga innehållsliga inriktning, som påståenden om kravlöshet 
framförs (Högskoleverket 2007b s. 87f.; DN-debatt 20061128; Franke & Nitzler 
2008 s. 71).  

––––––––– 
72 Studien bygger på analys av examinationsuppgifter, tentamensresultat och intervjuer. Studien är för 

lärarutbildningens del avgränsad till lärarhögskolan i Stockholm, där som det uttrycks någon eller 
några lärare och studenter som läster AUO intervjuas under hösten 2005 och våren 2006 (Högsko-
leverket 2006a s.  7ff. och 29). 
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Den nya examensordningen som trädde i kraft den 1 juli 2007 innebär att de längre utbild-

ningarna numera är placerade på avancerad nivå. Detta ställer högre krav på lärarkompetens 

i form av antalet disputerade och lärare med minst docentkompetens som bedriver forskning 

inom för programmet relevanta områden. Jämfört med före reformen ställs i lärarutbildning 

betydligt högre krav på examensarbetena och därigenom på handledarkapacitet och hand-

ledningskompetens. Knappast någon reflektion över detta går att finna i de självvärderingar 

som lärosätena lämnade in våren 2007 (Högskoleverket 2008b s. 13). 

Den diskursiva styrning som utövas genom det upprepade talet om kravlöshet 
har, vilket påtalas i utvärderingen från 2007, lett till att antalet examinationer 
ökat men att kravnivåerna knappast gjort det. Diskursen framhåller att det är 
gruppuppgifter och kollektiva examinationer av olika slag som konstituerar ut-
bildningens låga kravnivåer. Lärarutbildningens bedömningspraktik anges också 
behöva bli mer individuell (Högskoleverket 2008b s. 53f.). Kritiken mot krav-
löshet i AUO gäller inte för lärarutbildning på distans.73 Att distansutbildningen 
är mer behovsstyrd, erbjuder mindre valfrihet och har en annan studentsamman-
sättning gör att utbildningen beskrivs som en ”skrivarkultur” (Högskoleverket 
2007c s. 36). Här är det som det uttrycks ”svårare för enskilda att glida igenom” 
(Högskoleverket a.a. s. 34).  

Den (o)problematiska Bolognaanpassningen av 
lärarutbildning 
Bolognaanpassningen har angetts som särskilt problematisk för lärarutbildning-
en. Det är utbildningens varierande omfattning och olika inriktningar som i kom-
bination med den gemensamma examensordningen har komplicerat frågan 
(utb.dep. promemoria 20070329 och remissammanställning 20070322; prop. 
2004/05:162). Bolognasystemet har också framställts som hade det mindre inne-
hållsliga konsekvenser för utbildningen (prop. 2006/07:107). I lärosätenas re-
missyttranden uttrycks också en kritik mot att frågan om Bolognaanpassningen 
avpolitiserats och inte utreds grundligt. Flertalet lärosäten är kritiska till hur det 
administrativa systemmässiga tenderar att teknifiera frågor som framläggs vara 
av kunskapsteoretisk och pedagogisk karaktär. 

Vad lärosätena yttrar sig om är ett förslag där lärare som utbildas mot försko-
la, förskoleklass, fritidshem, grundskolans tidigare år samt inom modersmål och 
yrkesämnen får en examen på grundnivå.74 I förslaget finns också en frivillighet 
för dem som utbildas mot grundskolans tidigare år att få en examen på motsva-
rande avancerad nivå. Lärosätena är kritiska till grunderna för de skillnader som 
anförs. För avancerade nivån krävs exempelvis att: 

––––––––– 
73 Då utbildningen på distans utvärderas under 2006 erbjuds det korta programmet (60 poäng) vid nio 

lärosäten och det långa (140/180 poäng) vid åtta lärosäten. Det ska noteras att examensordningen 
för de båda typerna av lärarutbildning är den samma (Högskoleverket 2007c). 

74 Vad som föreslås är att för en lärarexamen på avancerad nivå krävs en poängomfattning på minst 
240 högskolepoäng där 60 poäng läses på avancerad nivå. Lärarexamen på grundnivå motsvarar en 
omfattning på 180 och 210 högskolepoäng och på avancerad nivå 240, 270, 300 eller 330 högsko-
lepoäng (SFS 1992; 1993; utb.dep. promemoria 20070329).  
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Studenten skall – visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematise-

ra och reflektera över både egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat 

för att därigenom bidra till utveckling av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen 

inom ämnen eller ämnesområden (utb.dep. promemoria 20070329). 

På avancerad nivå ska studenterna enligt förslaget till ny examensordning också 
visa mycket god kunskap i betygssättning och i att analysera och bedöma elevers 
kunskapsutveckling. Med hänvisning till examensordningens tillägg från 2005 
ska lärarstudenter som utbildas för grundskolan och gymnasieskolan särskilt ha 
kunskaper i att analysera, bedöma och värdera lärande och utveckling. Det är lä-
rarens förmåga att betygssätta elevers prestationer som särskilt betonas. För lära-
re i förskolan används på motsvarande sätt begreppen analysera och dokumente-
ra. I förslaget till ny examensordning ges också målformuleringarna en mer aktiv 
innebörd. Att studenterna ska visa kunskaper och färdigheter blir analogt med att 
det är learning outcomes som formuleras. Termen undervisning och vad som är 
lärares kunskaper i relation till undervisning betonas. I den gällande examens-
ordningen sägs att lärarstudenter ska ha de kunskaper och de färdigheter som be-
hövs för att förverkliga målen, i det föreliggande förslaget är ordalydelsen att 
studenterna ska visa kunskaper och färdigheter som krävs för att målen ska för-
verkligas för de olika skolformerna.75 I den av utbildningsdepartementet före-
slagna examensordningen är det kort sagt mer fokus på lärarens betydelse liksom 
på undervisning, bedömning och dokumentation.  

Det politiska talet om lärarutbildningens Bolognanpassning 

Av remissammanställningen från utbildningsdepartementet framgår att:  

I stort sett samtliga remissinstanser ställer sig positiva till den övergripande inriktningen att 

lärarexamen blir en del av den nya utbildnings- och examensstrukturen och därmed anpassas 

till Bolognaprocessen (utb.dep. promemoria 20070329, bilaga remissammanställning s. 2.). 

Även om lärosätena inte explicit kommenterar vad som politiskt framhålls som 
nödvändiga steg mot ett ökat internationellt samarbete är de inte okritiska till 
förslagets konsekvenser. I lärosätenas kritik inryms nämligen perspektiv på vad 
som är lärarprofessionalitet, utbildningens vetenskapliga bas och lärarprofessio-
nens kunskapsbas som kontrasteras vad som nu föreslås. I det politiska talet ges 
emellertid Bolognaanpassningen av lärarutbildningen liten betydelse. Föränd-
ringarna av mer genomgripande betydelse aviseras komma med den vid tillfället 
pågående lärarutbildningsutredningen (prop. 2006/07:107 s. 35). Den föreståen-
de anpassningen ska därför inte ”behöva medföra större förändringar i utbild-
ningens innehåll eller uppläggning” (utb.dep. promemoria 20070329 s. 3).  

Utbildningsdepartementet kommenterar lärosätenas kritik genom att framhålla 
att den tydliga progressionen lärosätena efterfrågar är något som ankommer på 
lärosätena att själva klargöra. Staten ser det inte som sin roll att ange vilka kra-
ven är som ska uppfyllas för en examen på avancerad nivå. Retoriskt är det en 

––––––––– 
75 Utb. dep., promemoria 20070329 med bilaga om förslag till reviderad examensbeskrivning för lä-

rarexamen. 
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professionell uppgift att konkretisera de olika kravnivåerna och bedöma progres-
sionen utifrån utbildningen som helhet och inte enbart utifrån ”en addering av 
progression inom enskilda ämnen” (utb.dep. promemoria 20070329 s. 4). Från 
politiskt håll handlar progression om hur utbildningens sammansättning av kur-
ser tar sikte på de förväntade lärandeutfallen (outcomes). 

Det professionella handlandet måste styras i riktning mot att nödvändiga 
gränssättningar och skillnader tydliggörs. Den statligt sanktionerade uppfattning-
en av vad som konstituerar lärarprofessionalitet handlar om lärares förmåga att 
ange progression på olika nivåer som learning outcomes. Det framhålls också 
väsentligt att lärarutbildning på grundnivån inte framstår som en mindre attraktiv 
utbildning. Examensnivåerna fyller samtidigt olika behov i relationen mellan an-
ställningsbarhet och akademisk inriktning. En utbildning på grundnivå blir näm-
ligen attraktiv främst genom att vara marknadsorienterad.  

Det är även framöver viktigt att värna utbildning som i det nya systemet kommer att utgöra 

utbildning på grundnivå som ett attraktivt alternativ som leder till arbete. Anställningsbarhe-

ten för studenten efter avslutade studier skall vara mycket central vid planering av utbild-

ningen (utb.dep. promemoria 20070329 s. 2).  

Lärosätenas kritik 

Vad som nu föreslås är att lärarutbildning ska ges på grundnivå respektive avan-
cerad nivå för olika kategorier av lärare. En icke sammanhållen lärarutbildning är 
för lärosätena samtidigt uttryck för bristande politiska ambitioner. De negativa 
konsekvenserna som understryks gäller för vetenskapligheten, lärarprofessionens 
kunskapsbas och för rekryteringen till yrket. En delning ges innebörden av en 
deprofessionalisering medan en sammanhållen utbildning på avancerad nivå ut-
trycker ett professionaliseringssträvande. Vad lärosätena menar står på spel är 
utbildningens förmåga att bidra till att studenterna utvecklar en kunskapsbas som 
förstärker lärares professionella autonomi. Kritiken har en liknande argumentativ 
grund som den Högskoleverket ger lärarutbildningen, med den skillnaden att lä-
rosätena företräder lärarutbildningens möjligheter med utgångspunkt i 2001 års 
reform.  

Lärosätena betonar att förutsättningarna för ett kvalificerat kvalitetsarbete är 
att det skapas arbetsro för lärarutbildare. Den politiska styrningen anses också 
brista i sina långsiktiga konsekvensanalyser på ett sätt som äventyrar kvalitetssä-
kerheten. Vad som efterfrågas är mer grundläggande utredningar och att Bolog-
naanpassningen får anstå lärarutbildningsutredningen och konsekvenserna av 
förändringarna i betygsfrågan som aviserats.76  

I ljuset av lärosätenas utvecklingsarbete, föranlett av Högskoleverkets utvär-
dering 2004 och den självvärdering som görs inför 2007 års utvärdering, är det 
lärarprofessionaliteten och lärarutbildningens kvalitet som nu riskeras till följd 
av en administrativ överbelastning. I argumentationen gör sig lärosätena till lä-

––––––––– 
76 Örebro universitet Dnr CF 15-30/2007; Göteborgs universitet Dnr 11 194/07; Högskolan Dalarna 

Dnr DUC 2007/86/10; Karlstads universitet Dnr C 2007/24; Mälardalens högskola Dnr CF38-
54/07. 
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rarstudenternas ställföreträdare. Långsiktigt hållbara spelregler handlar om att 
inte äventyra rättsäkerheten och studenternas möjligheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden efter avklarad utbildning. Omstruktureringen bedöms på dessa 
grunder som oklar, motsägelsefull och ogenomtänkt. Vad som betonas är att det 
politiska beslutsfattandet är forcerat på ett sätt som tvingar fram pragmatiska 
lösningar och en ökad osäkerhet bland lärare. 

Förslaget skapar en oklarhet kring såväl utbildningens organisation och innehåll som lärar-

yrket och lärarens uppdrag (Högskolan Skövde dnr HS 2007/33-70 s. 1).  

Anställningsbarhet, utmanad vetenskaplighet och deprofessionalisering 

Då lärosätena tar upp lärares anställningsbarhet knyts frågan till att lärare genom 
utbildningen måste kvalificera sig för att vara verksamma inom och mellan flera 
skolformer. En flexibel utbildning i relation till skolsystemet är ett anspråk på 
betydelsen av mer generella lärarkompetenser och på en sammanhållen lärarut-
bildning. Med lite olika betoning är anställningsbarhet också en fråga om att ut-
bildningen måste blir mer och inte mindre högskolemässig och akademisk.77 

Anspråken på flexibilitet, anställningsbarhet och forskarutbildningsbehörighet 
har den nationella arbets- och utbildningsmarknaden som referenspunkt och in-
går i en argumentation för mer resurser till utbildningen och till relevant forsk-
ning. En samlad utbildning på avancerad nivå är då något som stå sig bättre i den 
internationella konkurrensen.78 

Sverige har alltmer svårt att hävda sin ställning som ledande kunskapsnation, något som kan 

få svåra konsekvenser för både konkurrensmöjligheter och välstånd. Forskningen visar tyd-

ligt att förmågan att lära är störst under förskoletiden, medan forskningens kunskap om de 

tidiga inlärningsprocesserna är begränsad. Utrymmet för grundforskning om tidigt lärande 

och kunskapsutveckling måste därför öka. Att då, genom administrativa beslut, utesluta spe-

cifika lärargrupper från att delta i denna forskning kommer att motverka detta (Uppsala uni-

versitet Dnr UFV 2007/90 s. 1). 

Skälet till att i stort samtliga lärosäten är kritiska till lärarutbildningens uppdel-
ning har att göra med konsekvenserna för de lärare och forskare som har en verk-
samhetsinriktning mot de tidiga skolåren.79 Motiven för att lärarutbildningen all-
tid bör leda till lärarexamen på avancerad nivå handlar både om de politiska kra-
ven som ställs på lärare och de vetenskapliga kraven som ställs på högre utbild-

––––––––– 
77 Växjö universitet dnr 52/2007-80; jfr Stockholms universitet dnr SU 302-0118-07; Umeå universi-

tet dnr 600-198-07; Gymnastik- och idrottshögskolan dnr 05-52/07; Högskolan i Jönköping dnr HJ 
07/009-9.1.0. 

78 Lärarmobiliteten anses generellt inte särskilt utbredd varken i form av studentutbyte eller som lära-
res rörlighet på en internationell arbetsmarknad (prop. 2004/05:162 s. 50; Sayer 2006).  

79 Av de 27 lärosätesyttrandena är 22 kritiska till att studenter med inriktning mot förskola, förskole-
klass och fritidshem ska få en utbildning motsvarande vad som stipuleras för grundnivån. Att det 
finns lärosätesinterna meningsskiljaktigheter i frågan om uppdelningen i nivåer nämns explicit i 
remissvaren från två universitet. I Gymnastik- och idrottshögskolans yttrande ses den föreslagna 
uppdelningen inte som problematisk (dnr 05-52/07). Lunds universitet uppfattar uppdelningen som 
positiv på ”grundval av utbildningens omfattning och fördjupning” (dnr STU 2007/95 s. 1). 
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ning. Lärosätena efterfrågar också vilka de vetenskapligt hållbara argumenten är 
för att inte all lärarutbildning hör hemma på avancerad nivå. Med få undantag 
ger lärosätena uttryck för en offensiv hållning, där den avancerade nivån utgör 
ett professionaliseringssträvande i kontrast till en politisk styrning som brister i 
ambitionerna för lärarutbildning. Att den politiska styrningen öppnar för en fri-
villighet och individualisering anses leda till en deprofessionalisering.  

Det valbara alternativet, där en examen kan väljas på grundläggande eller avancerad nivå, 

lägger stort ansvar på enskilda individer. I andra sammanhang avgör stat och kommun det 

kompetensbehov en statlig/kommunal verksamhet ställer (Högskolan i Gävle Dnr 16-56/0 s. 

1). 

Genom att framhålla de statliga ambitionerna kring vetenskapligheten som lågt 
ställda får lärosätenas kritik en särskild retorisk kraft. Delningen av utbildningen 
både utmanar och strider mot lagens krav på att all högre utbildning ska ha ve-
tenskaplig grund. Vad lärosätena och lärarutbildarna själva kritiseras för, i termer 
av valfrihet, bristande kravnivåer och instrumentalism, är vad reformen ses leda 
till eftersom den: 

Signalerar ett avsteg från Högskolelagen. I högskolelagen anges att all högre utbildning skall 

vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Mot den bakgrunden bör all lärarutbild-

ning vara likvärdig, eftersom det inte finns några vetenskapliga argument som kan anföras 

för olika långa lärarutbildningar men med tanke på konsekvenserna finns det skäl att förorda 

att all lärarutbildning skall leda till examen på avancerad nivå. En rad inomvetenskapliga ar-

gument stöder ett sådant ställningstagande men inga stöder en tudelning (Högskolan Kristi-

anstad Dnr 90/4 –07 s. 2). 

I samma remissyttrande som ovan anförs att lärares ”kvalificerade förhållnings-
sätt” nu riskeras. Detta förhållningssätt betyder ”en välintegrerad professionell 
hållning till yrkesverksamheten” (a.a. s. 3). Att delningen av lärarutbildningen 
avpolitiserats, dvs. att utbildningsdepartementet menar att beslutet inte får några 
vittgående konsekvenser, repolitiseras som en fråga om lärares möjligheter till 
professionell kunskapsutveckling. Den statligt sanktionerade synen på läraren 
anses ge en bild av läraren som verkställare och förvaltare, då det politiska an-
språket istället borde vara att lärarna:  

Efter avslutade studier skall ha beredskap att inte enbart förvalta yrkesrollen, de skall också 

vara med och utveckla den (Högskolan i Borås Dnr 047-07-70 s. 1). 

Reformens normativa konsekvenser artikuleras också inom ramen för ett mång-
falds- och jämställdhetsperspektiv. Vad lärarutbildningens delning aktualiserar 
gäller lärares makt, status och yrkesidentitet. De yngre barnen och eleverna har 
som det uttrycks rätt att få möta en kvalificerad pedagogisk personal. Uppfatt-
ningen att "korta barn endast behöver lärare med kort utbildning och att långa 
barn behöver lärare med lång utbildning" tillbakavisas som en föråldrad uppfatt-
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ning.80 I termer av status och yrkesidentitet etableras en mindre kvalificerad ka-
tegori av lärare som företrädesvis utgörs av kvinnor. Med reformen förstärks en 
”kvinnodominans bland lärare mot yngre åldrar” på ett sätt som anses skapa ”ett 
A- och ett B-lag” av lärare.81  

Detta förslag, med ett valbart alternativ enbart för tidigarelärare inriktade mot grundskolan, 

har som grund ekonomiska överväganden om vad lärarutbildning får kosta. Det är kortsiktigt 

tänkt och inte försvarbart ur en jämställdhetsaspekt. Förslaget täcker inte heller de behov på 

kompetent skolpersonal som framtidens kunskapssamhälle ställer(…)Sverige har för flera 

europeiska länder varit ett föredöme för all slags förskoleverksamhet. Med den föreslagna 

examensordningen riskeras de landvinningar som gjorts. Lärare inriktade mot förskolan 

kommer i förslaget inte att vara kvalificerade för att söka forskarutbildning. Detta fördjupar 

ytterligare de maktstrukturer med en manlig dominans som behärskar skolvärld och högsko-

levärld (Högskolan i Gävle Dnr 16-56/0 s. 1f.). 

Med lärarutbildningens delning sker vad som beskrivs som en brytning med en 
traditionellt konsensusinriktad skol- och utbildningspolitik. Breda utbildningspo-
litiska uppgörelser kopplas samman med en tradition av högt ställda pedagogiska 
ambitioner. Vad som kommer till uttryck är en misstro mot uppriktigheten i de 
politiskt uttalade ambitionerna med utbildning och forskning i allmänhet och 
med lärarutbildning och skola i synnerhet. 

En grundpelare i den förnyade lärarutbildningen är att all lärarexamen oavsett längd är 

forskningsförberedande. Det lämnade förslaget innebär att en förändring genomförs utan att 

föregås av en bred parlamentarisk utredning, något som eftersträvats i svensk skolpolitik se-

dan reformerna av skolan startade på 1940-talet (Mälardalens högskola Dnr CF38-54/07 s. 

1). 

Den klyvning av lärarkåren som blir resultatet av förslaget riskerar dessutom att få menliga 

konsekvenser för dess yrkesstatus, med en påtaglig devalvering av förskole- och fritidslärar-

nas status. Detta förefaller gå rakt emot de signaler som regeringen givit tecken av i den hit-

tills förda skolpolitiken (Södertörns högskola Dnr U2007/272/UH s. 2). 

En kunskapsbas för alla  

Flera av lärosätena uppfattar att förslaget till ny examensordning uttrycker ett 
”förmedlingspedagogiskt” perspektiv som utmanar möjligheten till kvalificerade 
pedagogiska samtal.82 I argumentationen ställs kraven på mer ämnesstudier (back 
to basics) för den avancerade nivån i kontrast till att vad lärarutbildningen behö-
ver är en bättre integrering mellan ämnesstudierna och de studier som sker inom 
AUO. Att framhålla AUO som lärarutbildningens sammanhållande del blir vik-

––––––––– 
80 Södertörns högskola dnr U2007/272/UH s. 2. Liknande uppfattningar att det inte finns något sam-

band mellan ålder på elever och komplexiteten i lärares yrkesverksamhet framförs av Örebro uni-
versitet Dnr CF 15-30/2007 s. 2. 

81 Mittuniversitetet Dnr MIUN 2007/95. Citaten är i tur och ordning tagan från s. 1 och 2 
82 Flertalet lärosäten menar t.ex. att det i förslaget vanligt förekommande termen inlärning måste by-

tas ut till lärande.  
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tigt i en argumentation för ett integrerat innehåll och därmed för att mer ämnes-
kunskaper svarar dåligt mot de krav som ställs på en avancerad nivå. 

För att klara dessa krav är det uppenbart att det inte räcker med mer ämneskunskaper. Det är 

snarare utbildningsvetenskapliga kunskaper som efterfrågas – fast integrerade inom det äm-

nesområde man avser att undervisa inom. Detta innebär ökade krav på en integrering av det 

allmänna utbildningsområdet med ämnesstudier inom lärarprogrammet (Lärarhögskolan i 

Stockholm Dnr 12-54/07 s. 2). 

Den lärarutbildningstradition som innebär att en lärarexamen för gymnasieskolan och 

grundskolans senare år kräver betydligt mera omfattande ämnesstudier än en examen för 

förskolan och grundskolans tidigare år bygger på ett förmedlingspedagogiskt syn-

sätt(…)Detta leder lätt till en trivialisering av undervisningen och det pedagogiska samtalet 

(Högskolan Dalarna Dnr DUC 2007/86/10 s. 2f.). 

Mot ett förmedlingspedagogiskt synsätt kontrasteras lärares förmåga att på 
kommunikativa grunder göra professionella överväganden. Några lärosäten tar 
här också stöd i policytexter då de argumenterar för vikten av att lärare utvecklar 
en kommunikativ kompetens. Nämnda kompetens blir en förutsättning för att lä-
rarstudenter ska utveckla en gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande. 
För lärarutbildningens meningsfulla utformning handlar det om att lärarutbildare 
och olika kategorier av lärarstudenter kan mötas för att i diskussion utveckla en 
gemensam kunskapsbas. Det är därför viktigt att: 

Lärare med olika inriktningar redan under utbildningen får möjlighet till gemensamma dis-

kussioner om vad kunskap, utveckling och lärande är i olika skolformer. Det finns en klar 

risk att en uppdelning av lärarexamen på olika nivåer kan förhindra sådana gemensamma 

diskussioner (Linköpings universitet Dnr LiU 97/07 –10 s. 1). 

Konsekvenserna av den politiska styrningen blir här att lärares kunskaper konsti-
tueras på mer additativa och summativa grunder. Lärare ses därigenom också bli 
mer lättstyrda. Det finns ett kunskapsteoretiskt anspråk i argumentationen, vilket 
riktar sig till den politiska styrningen att ta ett större ansvar för att skapa förut-
sättningar för att lärare ska utveckla en integrerad kunskapsbas. Ensidiga sats-
ningar på ämnesteoretiska studier är då inte vad som stärker kvalitén i lärarut-
bildning. I sättet att tala är lärarutbildning som helhet något mer sammansatt och 
komplext än utbildningens olika delar var för sig. I det integrerande perspektivet 
ges lärarprofessionalitet en kritisk funktion. Det är utifrån en gemensam fram-
diskuterad grund lärare på ett bättre sätt ska förmås stå emot yttre påverkan om 
krav på förändringar av yrkesverksamheten. En examen på avancerad nivå bety-
der då att alla blivande lärare: 

På bättre sätt skall kunna värdera och ta ställning till flödet av information och pedagogiska 

modevågor genom ett annorlunda förhållningssätt till läraryrket (Högskolan i Kristianstad 

Dnr 90/4-07 s. 3). 

Väl att märka är också här att lärosätena själva fått motta kritik för att inte ha kla-
rat av att behandla de för lärare centrala kunskapsområdena på mer integrativa 
sätt. Några av lärosätena påtalar också att lärarutbildningens innehåll, och där-
med vad som är att förstå som en relevant kunskapsbas för lärare, är något oklart. 
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Vad som är en för alla lärare relevant kunskapsbas beror på vilka innebörder som 
läggs i examensordningens användning av termerna ämne, ämnesområde, skol-
ämne och universitetsämne.83  

Lärosätena gör också anspråk på att inneha en autonomi att få utforma AUO 
tvärvetenskapligt. Tvärvetenskapen uppfattas inte heller explicit som politiskt 
reglerad av poängangivelser. I de fall lärosätena framför behov av mer likvärdig-
het, enhetlighet och jämförbarhet i lärarutbildning är det samtidigt AUO som av-
ses.84 Att lärarutbildningens övriga delar på något motsvarande sätt skulle vara i 
behov av enhetlighet och jämförbarhet tas inte upp i något av yttrandena. 

Anspråk på tydliggjord progression 

Att utbildningsdepartementet väljer att framhålla hur lärosätena efterfrågar tydli-
gare målbeskrivningar i examensordningen kan tolkas på flera sätt. (utb.dep. 
promemoria 20070329 s. 4). Det är som jag tolkar det knappast så att lärosätena 
efterfrågar en tydlighet som reducerar tolkningsutrymmet och lärarutbildares 
professionella autonomi. Lärosätenas anspråk på lärarutbildningens likvärdighet 
ingår snarare i ett tal om att de politiska ambitionerna kring vetenskapligheten 
ska vara likvärdiga. Att lärosätena talar om otydliga mål kan därför tolkas som 
ett motkrav till staten att tydliggöra sina ambitioner, genom att ge bättre under-
byggda skäl för en uppdelning av lärarutbildningen (jfr prop. 2006/07:107 s. 
33f.). 

Både den politiska styrningens och lärosätenas anspråk på en tydliggjord pro-
gression rymmer som jag ser det en tredelad problematik. För det första handlar 
det om vilka de centrala kunskapsområdena och lärarkompetenserna är och hur 
de kan klargöras och legitimeras som giltiga. Lärosätena har relativt lite att säga i 
denna frågan. Vad som kommer till uttryck är en kritik mot att begreppet hållbar 
utveckling inte nämns i examensbeskrivningen och att jämställdhetsbegreppet 
måste förtydligas. Några lärosäten efterfrågar också mer explicita mål gällande 
internationalisering, mångfald och mångkultur. Målen för kunskapsområdena 
läs- och skrivutveckling och för matematik samt betyg, bedömning och doku-
mentation borde enligt lärosätena gälla alla lärare. Argumentet är s.a.s. i analogi 
med anspråket på att all lärarutbildning ska ges på avancerad nivå.  

För det andra gäller progressionen formuleringen av kravnivåer och hur pro-
gression ska kunna säkerställas. Här är några lärosäten kritiska till de språkliga 
distinktioner som görs. Kravnivåerna uppfattas formulerade på mer instrumentel-
la än substantiella grunder. Då skillnaden mellan grundnivå och avancerad nivå 
framställs med benämningar som förmåga respektive fördjupad förmåga anses 
det mer vara utbildningens längd än utbildningens mål och innehåll som blir av-

––––––––– 
83 För att bättre korrespondera med hur andra examensbeskrivningar uttrycker sig föreslås t.ex. att 

terminologin borde vara ”huvudsakligt område” eller ”huvudområde” (Umeå universitet Dnr 600-
198-07 s. 3). 

84 Lärarhögskolan i Stockholm Dnr 12-54/07; Högskolan Halmstad Dnr 70-2007-133; Gymnastik- 
och idrottshögskolan Dnr U2007/272/UH; Södertörns högskola Dnr U2007/272/UH; Växjö univer-
sitet Dnr 52/2007-80. 
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görande för nivåplaceringen.85 Även den ”repetitiva användningen” av verbet 
visa uppfattas ge en mer ”statisk bild av lärandet”.86 Några lärosäten är kritiska 
till om learning outcomes verkligen förmår klargöra innebörderna av de kunska-
per och kompetenser som krävs i yrkeslivet. För lärosätena är det samtidigt att 
förstå som problematiskt att argumentera för en tydligare åtskillnad i kravnivåer-
na, dvs. det blir problematiskt att tala om differentiering och samtidigt hävda att 
yrkeskomplexitet inte skiljer sig åt mellan olika kategorier av lärare. 

För det tredje framträder en organisatorisk problematik. Det är inte givet vil-
ken av lärarutbildningens olika utbildningsdelar som svarar mot ett visst innehåll 
och en viss kravnivå. Denna problematik kommer till uttryck i spänningsfältet 
mellan vilken relativ betydelse som ges ämnesteoretiska studier respektive integ-
rerade kunskaper och kunskapsbaser. Genom att lärosätena till väsentlig del före-
träder 2001 års lärarutbildningsreform gör man anspråk på att lärarutbildningens 
utformning är en produkt av en successiv anpassning till samhällets förändringar.  

Universitetet tycker det är olyckligt att förslaget till examensordning i det här avseendet i 

stora stycken innebär en återgång till en lärarkårsstruktur som dominerade den svenska sko-

lan under första halvan av 1900-talet men som i takt med samhällsförändringarna sedan 

gradvis har omskapats till det som kom att bli 2001 års lärarutbildningsreform (Örebro uni-

versitet Dnr CF 15-30/2007 s. 2). 

Delningen av lärarutbildningen utgör här en tillbakagång till en mer föråldrad 
ordning. Vad lärosätena med få undantag ger uttryck för är också en intern sam-
manhållning kring de ambitioner en sammanhållen lärarutbildning anses för-
bundna med.87  

Learning outcomes i praktiken  

Det är inte bara svårt för lärosätena utan också för lärarutbildarna att ange på vil-
ka grunder en viss del av utbildningen ska bedömas som mer kvalificerad eller 
avancerad. Jag ska belysa problematiken med utgångspunkt från det empiriska 
materialet från lärarutbildarnas utvecklingsarbete. Jag menar att i resonemanget 
nedan om learning outcomes aktualiseras en särskild professionell utmaning i ett 
spänningsfält mellan styrning och mening.  

Möjligheten att göra kunskapsinnehållet mätbart som learning outcomes upp-
fattas i ledningsgruppen för AUO som en professionellt krävande, grannlaga och 
delvis riskfylld uppgift. Att moment i utbildningen tas bort, för att det inte finns 
några säkra sätt att bedöma och mäta lärandeutfallet, uppfattas t.ex. som en 
risk.88 Att skriva lärandemål definieras samtidigt som en professionell uppgift 
vilken lärarna menar att de har att gemensamt försöka bringa klarhet i, utan att 

––––––––– 
85 Göteborgs universitet Dnr G 11 194/07; Högskolan Skövde dnr HS 2007/33-70. 
86 Mittuniversitetet Dnr MIUN 2007/95 s. 3. 
87 Det finns, vilket också tagits upp i kapitel 4, skäl att anta att bakom lärosätenas försvar av lärarut-

bildningens utformning existerar sannolikt motsättningsfyllda interna uppfattningar.  
88 Ingen av lärarna säger sig ha någon egen erfarenhet av att detta ännu har skett. Betygssättning i en-

lighet med en sjugradig skala är också något som framställs som ytterligt komplext utan att någon 
av lärarna ännu har någon erfarenheter av nämnda skala.  
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positionera sig ”och försöka övertyga varandra” om vad som är rätt och fel. Då 
Bolognaanpassningen står för dörren är det som en av lärarutbildarna vidare ut-
trycker det ”lika bra att vi redan nu börja arbetar med verben”.89 Att formulera 
lärandemål som går att examinera framstår då också som en alltmer väsentlig del 
av lärarutbildarnas professionella handlande.  

- Det finns direktiv som är gjorda i anslutning till Bolognaprocessen.  

- Vi ska tänka på att det inte blir för mycket kunskapsförmedlingskänsla utan att det blir lite 

mer kunskapsbildningskänsla.  

- Begrepp som förståelse och reflektera måste väl få användas men det är ju väldigt svårt att 

mäta.  

- När vi pratar Bologna då ska det ju skrivas. Ja det ska ju examineras och examinationsfor-

mer har vi ju inte hunnit prata om överhuvudtaget.  

- Vi tolkade enligt Bologna att vi skulle leverera ett antal verb som gäller både kunskap, be-

prövad erfarenhet och färdigheter. Vi skrev att man skulle tillämpa någonting. Men jag vet 

inte vilket som är rätt sätt.  

- Hade inte du en verblista?  

- Jo jag har en rapport som är skriven om hur man formulerar mål och det blir ju väldigt pre-

cis vad det är man ska visa upp.  

- Det blir lättare att mäta.  

- Ja det blir det.  

- Både AUO förändringarna och Bologna triggar igång kursplaneändringar också för inrikt-

ningarna.90 

I samtalet framträder en problematik kopplad till hur progression kan formuleras, 
vad som är lärandeobjektet, hur exakt ett förväntat lärandeutfall kan uttryckas 
och med vilka termer de normrelaterade nivåskillnaderna i kunskap kan formule-
ras. Relationen mellan styrning och mening tydliggörs som en fråga om vad som 
tillgängliggörs som mer instrumentella, komplexa och kommunikativa dimen-
sioner av kunskapsutveckling.  

- Det måste skrivas så det visar på en progression, att det är en introduktion, utveckling och 

fördjupning.  

- Detta med grundläggande insikt det är ett svårt ord.  

- Ja vad är insikt?  

- Insikt är ju en hög nivå.  

- Vad säger ni ska vi byta ut ordet insikt till att studenten fått inblick, kan de få mycket mer 

här?  

- Inblick det blir väldigt torrt.  

- Det är just det, men grundläggande inblick det är svårare.  

- Är det ett snävt kunskapsbegrepp i relation till olika objekt vi menar eller har det en mer 

vetenskaplig betydelse? Jag tycker det är viktigt att beröra vetenskapsteoretiska resonemang 

men vad är det vi menar?  

- Alltså studenterna de ska kunna visa upp någonting.  

––––––––– 
89 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-21.  
90 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-12. 
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- Ja det ska examineras.  

- Ja men hur examinerar man insikt?  

- Det är svårt det här.  

- Ha kännedom om.  

- Vi får inte förföras av att det blir en variation i språket, då används uttryck som inte är så 

lyckade. Det estetiska får vika sig för att det måste vara mer exakt. Om det är grundläggande 

kunskaper det handlar om får det väl upprepas. Det är ju bättre än grundläggande insikter för 

det låter ju fullständigt paradoxalt.  

- Behöver det vara grundläggande kan det inte vara kunskaper då? Hur mäter man grund-

läggande kunskaper och hur mäter man kunskaper? Jag ser en nivåskillnad här.  

- Vilket är mest då?  

- Begreppet grundläggande måste vi i alla fall ha när det gäller läs och skriv.  

- Kan man ha mer än grundläggande kunskaper i en första kurs i lärarutbildning?  

- Alltså finns det något område där studenten ska diskutera, problematisera och ha förståelse 

för. Där man vädrar lite mer och kräver mer förståelse. Där det inte är så förmedlande, då 

kanske kunskaperiet är målet.91 

I resonemangen ovan försöker lärarutbildarna komma fram till vad de kan leva 
upp till, stå för och företräda som innebörder i de diskuterade termerna. De i 
kursplanerna formulerade learning outcomes framstår som bindande kontrakt 
mellan utbildningen, lärarna och studenterna. Det handlar då bl.a. om att inte ut-
lova för mycket. Det är i detta perspektiv också möjligt att se hur en grund-
läggande problematik gäller vilka kunskapsuppfattningar lärarutbildarna omsluts 
av inom ramen för ett spänningsfält mellan förmedling och bildning. I den anför-
da distinktionen mellan kunskapsförmedling och kunskapsbildning framträder 
det mätbara och det svårmätbara. Anspråken på att learning outcomes ska ut-
trycka något preciserat och snävare, där det bättre kan skiljas ut från det sämre, 
kontrasteras mot vad som anses svårt att mäta och ange som nivåskillnader. Jag 
tolkar det som att styrbarhet här handlar om mätbarhet, tillämpbarhet och färdig-
heter i relation till mer avgränsade examinerbara lärandeobjekt. Meningsskapan-
de blir en fråga om vilken praktik studenter kan få bli del av i termer av diskus-
sion, kritisk reflektion och problematisering. Det är också den sistnämnda prak-
tiken som utmanas av de systemmässiga anspråken. 

Fortlöpande summering: utvärderingsprogrammen och 
utbildningssystemets villkor 
De förändrade villkoren för det professionella handlandet som betonas i policy-
texterna tar sin utgångspunkt i att kvaliteten i högre utbildning är på väg att ur-
holkas. Då konkurrensen om studenterna och de ekonomiska resurserna förstärks 
handlar det för lärosätena om att i högre grad tänka strategiskt för att maximera 
det egna ekonomiska utfallet. Utbildningssystemen framhålls i allt högre grad 
vara beroende av allmänhetens stöd liksom den politiska styrningen är beroende 
av lärares lojalitet.  

––––––––– 
91 Samtal i ledningsgruppen 2006-05-23. 
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För lärarutbildning framhålls villkoren för det professionella handlandet som 
strukturerade av en otydlighet istället för tydlighet i den politiska styrningen. Det 
råder enligt Högskoleverket och bedömargrupperna en intern konkurrens istället 
för en samordning bland lärarutbildare och det är studenters intresseval mer än 
arbetsmarknadens behov som styr. Ostyrbarheten i utbildningen formuleras som 
en konsekvens av lärarutbildares instrumentalism, traditionalism, kravlöshet och 
interna konkurrens. Jag har samtidigt visat att de empiriska grunder på vilka den-
na kritik framförs kan ifrågasättas. 

Då det är utbildningens interna rivalitet och organisatoriska komplexitet som 
framhålls förstås denna i ett spänningsfält mellan pedagogisk, didaktisk, meto-
disk och ämnesteoretisk kompetens. Utbildningens oklara vetenskaplig grund ut-
gör en väsentlig del av den anförda grundproblematiken och den begreppsliga 
hybriden tvärvetenskapliga ämnesstudier manifesterar på ett sätt vad den fram-
hållna problematiken består av. Lärarutbildning som hela högskolans angelägen-
het har i det av Högskoleverket anförda perspektivet bidragit till att göra utbild-
ningen anarkistisk. Reformintentionerna, om att överskrida lärarutbildningens 
traditionella uppdelningar, har inte infriats utan närmast förstärkts och det s.k. 
särskilda beslutsorganet anses har tagit makten från ämnesdisciplinerna över lä-
rarutbildningens utformning och innehåll. Utvärderingarna bidrar på de här 
grunderna till att reproducera en tematik om lärarutbildningens bristande praktis-
ka och vetenskapliga/akademiska inriktning som tar sin utgångspunkt i relatio-
nen mellan teori och praktik.92 

…och anspråk 
De anspråk på styrning som riktas mot lärare i högre utbildning handlar, i analo-
gi med de förändrade villkoren för det professionella handlandet, om att uppvisa 
ett engagemang och en lojalitet för lagens krav och de krav som ställs på profile-
ring, samverkan och koncentration. Läraren måste ompröva och omarbeta existe-
rande praxis så att det utvecklas en kvalitetssäkringskultur som tillvaratar studen-
ternas intressen, vilken väsentligen ges innebörden av att utbilda för anställ-
ningsbarhet. Läraren ska formulera mål, arbeta och utvärdera mot konkreta 
lärande- och resultatutfall, vilket är ett arbete som inbegriper att postulera en 
kunskapsprogression som anger gränserna mellan olika kunskaps- och examens-
nivåer. För lärarutbildare handlar det särskilt om att inse att den professionella 
autonomin är begränsad och att anstränga sig för att minska valfriheten inom ut-
bildningen. Uppgiften för den nationella och lokala politiska styrningen är att 
genom större tydlighet begränsa lärarutbildares tolkningsutrymme ytterligare. De 
anspråk som riktas mot lärarutbildaren fokuserar särskilt på att han/hon måste 
ompröva sitt professionella handlande i relation till bedömning och dokumenta-
tion. Lärarutbildaren måste ställa högre kunskapskrav, genom att bl.a. individua-
lisera examinationerna och skapa en större mätsäkerhet. Att bedömningsprakti-

––––––––– 
92 Utvärderingarna kan i en mening förstås reproducera vad som i olika studier behandlats som lärar-

utbildningens olika paradigm, ideologier, orienteringar, traditioner och praktiker (Andersson 1995: 
Carlgren 1992; 1997; Falk 1999; Jedemark 2007).  
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ken måste professionaliseras är ett anspråk på en anpassning till mål- och resul-
tatstyrningen och till vad som i den politiska debatten anges om vikten av kvali-
tetssäkring, bedömning, betyg och prov i skolan och i lärarutbildning.  

AUOs problem koncentreras till att kunskapsområdena betyg, bedömning, ut-
värdering samt läs- och skrivutveckling behandlas bristfälligt. Att det är lärares 
kunskaper i betyg- och bedömningsfrågor som generellt måste förstärkas är nå-
got som understryks i samtliga utvärderingar. Högskoleverkets utvärderingar och 
de efterföljande förändringarna i examensordningen fokuserar kort sagt på beho-
vet av en bedömningspraktisk professionalisering för lärare både i lärarutbild-
ning och skola. Som jag tolkar finns det med utgångspunkt i lärarutbildningsre-
formen inget självklart i att det är just dessa områden som ska betonas. Den poli-
tiska selektiviteten kan förstås som uttryck för en utbildningspolitisk agenda, där 
kravlösheten i lärarutbildningen kontrasteras mot effektivitet, konkurrens och 
ökade krav på prestation inom ramen för en marknadsorienterad diskurs. 

Mot lärarutbildningen riktas också anspråk på att se över sin rekryteringspoli-
cy. Fler disputerade lärare måste bli verksamma i utbildningen och det måste gö-
ras kontinuerliga prövningar av lärarutbildares praktiska kunnande för att kun-
skapen ska kunna bedömas som relevant. Den politiska styrningens uppgift är i 
detta sammanhang att tydligare klargöra vad som är centrala kunskapsområden 
och en relevant forskningsbas för utbildningen. I uppgiften ligger att föreslå hur 
lärarutbildningen kan göras mer meningsfull. Med detta menas främst att utbild-
ningen blir mer differentierad och effektiv i relation till måluppfyllelsen och ar-
betsmarknadens behov. 

Frågan jag ställer mig mot bakgrund av Högskoleverkets utvärderingar är om 
det är rimligt att förvänta sig att lärarutbildningsreformen kan få något genom-
slag på den tid som går innan utbildningen utvärderas. Värdet av den genomlys-
ning som sker av kvalitén i högre utbildning är enligt Högskoleverket att de bris-
ter som påtalas faktiskt åtgärdas (Högskoleverket 2007b s. 86ff.). En väsentlig 
effekt av utvärderingarna av lärarutbildning är att de initierar mer utvärdering, 
väcker en relativt stor medial uppmärksamhet och ger motiv för en ny lärarut-
bildningsutredning (dir. 2007; SOU 2008b). Utvärderingsverksamhetens funk-
tion av att skapa mediadebatt med betydelse för den politiska styrningens inrikt-
ning ska för lärarutbildningens del inte underskattas. Vad som kan omprövas på 
grundval av utvärderingsresultat och vad som hinner omprövas, innan det är dags 
för nästa genomlysning eller reform, är däremot något som överskattas. 

Från utveckling till kontroll 

Förskjutningarna i spänningsfältet mellan utvärderingars betydelse för utveckling 
och kontroll ingår i en omstrukturering mot mer av systemmässig kontroll och 
kvalitetssäkring. De styrningsanspråk utvärderingar ställer förstärks genom löf-
ten och sanktioner kopplade till resurstilldelning. Jag menar att utvecklingsten-
densen här tydligt går mot mer centraliserad kontroll och standardisering (go-
vernment). Utvärdering och kvalitetssäkring blir något som tydligt handlar om 
effektiv styrning där en dominerande diskurs anför vikten av att högre utbildning 
ekonomiseras. Den större konkurrensen i utförandeledet måste s.a.s. backas upp 
av ett system för nationell och internationell transparens och jämförbarhet. Rela-
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tionen mellan staten och den högre utbildningen förstärks på ett mer kontraktsin-
riktat sätt. I ett systemmässigt perspektiv svarar de externa utvärderingarna på 
frågan om kontrakten uppfyllts.93 De politiska anspråken på lärosätena blir att i 
större omfattning tillhandahålla information om prestationer.  

Min tolkning är att de pedagogiska implikationerna av dessa anspråk är brist-
fälligt belysta utifrån mer kritiska frågor om vad som blir omprövningsbart och 
meningsfullt på grundval av vad de externa utvärderingarna och den systemrela-
terade organiseringen för kvalitetssäkring förmår belysa. Med de politiska an-
språken på kontroll, transparens och mätsäkerhet vidhänger knappast något som 
skulle kunna betecknas som en pedagogisk konsekvensanalys. De politiska styr-
ningsanspråken handlar istället om att det finns en kausalitet mellan insatser, mål 
och resultat som är giltig på aggregerade nivåer. Denna utgångspunkt möter ock-
så ett begränsat kritiskt ifrågasättande i de policytexter jag analyserar. De profes-
sionella riskerna med en förstärkt dokumentstyrning i kölvattnet av utvärde-
ringsverksamheten är en byråkratisering och deprofessionalisering. Detta är ock-
så vad lärosätena anför i sina remissvar. 

I figuren nedan sammanfattas utfallet av analysen av de anspråksförskjutning-
ar som identifierats inom ramen för de utvärderingsprogram och de systemmäs-
siga aspekterna på utbildning som lärosätena uttrycker motanspråk och kritik i 
relation till. Jag menar att särskilt några förskjutningar tydliggörs genom analy-
sen av vad lärosätena ger uttryck för. Anspråken och kritiken tolkas här som 
konsekvenser för läraryrkets professionalisering och deprofessionalisering i 
spänningsfältet mellan anspråk på förståelseorientering och utveckling i kontrast 
till den politiska styrningens anspråk på mål- och resultatorientering och kon-
troll. 

I utvecklingen mot mer kontroll läggs mindre vikt vid lärosäteskontextuella 
faktorer. Genom styrningen mot på förhand definierade kvalitetsindikatorer (out-
comes) förstärks också utvärderingssystemens normativa innebörder (Pollitt & 
Bouckaert 2004). Legitimiteten för den externa utvärderingsverksamheten är i 
grunden beroende av att uppfattas som meningsfull, och tillit och förtroende är 
något som måste verka i båda riktningarna. Om de asymmetriska relationerna 
mellan den som utvärderar och den som blir utvärderad inte kan minimeras, ge-
nom delaktighet och öppenhet i en diskussion med lärosäten och lärare, är det 
inte svårt att föreställa sig hur ett strategiskt och opportunistiskt agerande för-
stärks från båda hållen. Jag har också visat hur det från politiskt håll görs en sär-
skild selektion då lärarutbildningens problem formuleras.  

––––––––– 
93 Den förskjutning som sker har likheter med vad som på andra offentliga politikområden benämnts 

som olika typer av beställar-utförarmodeller. Den idémässiga grunden för nämnda modeller har an-
getts vara en seperation mellan politik och produktion, att skapa konkurrens, affärsmässighet samt 
en ny roll för politiker (SOU 1993).  
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Figur 7. Från utveckling till kontroll och från professionalisering till deprofes-
sionalisering 
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lar sanktioner) 

 
Legitimitetsaspekten är som jag ser det kritisk i utvärderingarna av lärarutbild-
ningen av det skälet att den framförda kritiken väsentligen har lärarutbildarna 
som adressat. Att nå acceptans (working agreement) för utvärdering och kvali-
tetssäkring är samtidigt en fråga om att finna en rimlig balans i relationen mellan 
den högre utbildningens marknadsanpassning, statens kontrollbehov och den 
professionella autonomin. Att blunda för spänningsfältets ekonomiska, politiska 
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och professionella laddning blir detsamma som att inte inse att utvärderingsverk-
samhetens och kvalitetssäkringssystemens svagaste länk handlar om menings-
fullhet. Det är som jag tolkar det ett bristfälligt hänsynstagande till meningsfull-
het som faktor i utbildning som gör utvärderingsprogrammen och de systemrela-
terade aspekterna av utbildning, om inte explosiva, så i vart fall kontraprodukti-
va. 

Lärosätena ställer också en produktiv styrning, vilken framställs som en tradi-
tionellt konsensusorienterad utbildningspolitik som skapar arbetsro, långsiktighet 
och rättssäkerhet, mot en kontraproduktiv styrning, som anses konfliktorienterad 
forcerad, visionslös och motstridig. Lärarutbildningens delning, med avseende på 
införandet av två examensnivåer, blir i de spänningsfält som framträder uttryck 
för en politik som inte längre framhåller mer och bättre utbildning som svar på 
de anspråk som samhället ställer på bl.a. lärare (Alvesson 1999). I lärosätenas 
motargumentation är det reform- och utvärderingstrycket som tvingar fram ett 
mer pragmatiskt och rättsosäkert handlande. Den administrativa arbetsbördan 
som genereras bidrar så som lärosätena framför det till att trivialisera och in-
strumentalisera snarare än kvalificera det interna kvalitetsarbetet.  

Lärosätena ger i sin kritik mot lärarutbildningens delning en motbild till den 
kritik man själva fått motta. Särskilt uttrycks motbilden i form av en offensiv 
hållning som försvarar vetenskapligheten i en sammanhållen lärarutbildning mot 
en ”förmedlingspedagogisk” eller instrumentell utveckling. Lärosätena företräder 
med få undantag en professionsintern sammanhållning som handlar om att lärar-
yrket rymmer en komplexitet som från politiskt håll borde rendera högre veten-
skapliga ambitioner. Vilka resursmässiga förutsättningar lärosätena och lärarut-
bildarna har för att svara mot de ambitioner som man själva företräder tas emel-
lertid i liten omfattning upp i remissvaren.  

Vad som utmanas och undergrävs med lärarutbildningens delning är lärares 
samlade möjligheter att utifrån gemensamma utgångspunkter utgöra en motkraft 
till de externa anspråken på förändring. Professionaliseringen handlar här om lä-
rares förmåga att fungera mer autonomt i utvecklingen av yrkespraktiken. Insla-
gen av frivillighet och individualisering bidrar då tvärtom till en splittring som 
reducerar lärarnas professionella autonomi. Argumentationslinjerna ramas be-
greppsmässigt in av anspråk på professionalisering och av risker för deprofessio-
nalisering. Delningen av utbildningen reaktualiserar också ett antal kontroversi-
ella frågor som gäller professionsinterna skillnader kring yrkesidentitet, makt, 
status och kön. En deprofessionalisering ses särskilt drabba kvinnor som utbildar 
sig på grundnivå och den forskning som har förskolan och de tidigare skolåren 
som inriktning.  

Kring examensordningens förtydligade krav och lärarutbildarnas uppgift att 
formulera learning outcomes uttrycks också ett spänningsfält mellan det admi-
nistrativa och det kunskapsbaserade. Några lärosäten är kritiska till möjligheten 
att formulera yrkeskompetens i termer av learning outcomes. Att formulera och 
utvärdera mot mål, på de sätt som Bolognasystemet anger, är samtidigt något 
många av lärosäten inte explicit diskuterar. Möjligen uppfattas inte Bolognasy-
stemet ställa några anspråk som avviker från vad lärare i högre utbildning gene-
rellt är vana vid då det gäller progression och att olika kurser hakar i varandra. 
Vad som likväl framträder i det nämnda spänningsfältet kan ytterst förstås handla 
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om lärarutbildningens och skolans kunskapsförmedlande och kritiskt medbor-
garbildande funktioner. I sättet att tala handlar det för lärosätena om att säkerstäl-
la lärarutbildningen som en kommunikativ arena där studenter möts för att ut-
veckla en gemensam kunskapsbas. Lärarutbildningens kommunikativa inrikt-
ning, som en förutsättning för att utveckla en professionell autonomi, kontraste-
ras då också mot hur specialisering och individualisering anses medföra mer lätt-
styrda lärare. Vi har också sett att då lärarutbildarna arbetar med learning outco-
mes framträder ett spänningsfält mellan en mätsäker kunskapsförmedling och en 
svårmätbar kunskapsbildning med implikationer för vilken pedagogisk praktik 
studenter kan få bli del av under sin utbildning.  
 
Som konklusioner av de analyser som gjorts tar jag för det kommande resone-
manget med mig vad som framträder som en tydligare utfallstyrning. I det föl-
jande beaktas också hur en ekonomisering, differentiering samt en accentuerad 
dokumentstyrning har konsekvenser för lärarutbildare och lärare i deras utveck-
lingsarbete. Kritiken som Högskoleverket riktar mot lärarutbildare för att agera 
traditionellt och instrumentellt inom ramen för en intern rivalitet är också något 
jag tar med mig i analys- och tolkningsarbetet. Vad som framträtt som problema-
tiskt i relation till begreppet tvärvetenskapliga ämnesstudier kommer också att 
fördjupas. För mina följande analyser, närmast av lärarutbildarnas utvecklingsar-
bete, tar jag också med mig vad lärosätena i sina remissyttranden uttrycker om 
vikten av att blivande lärare utvecklar en gemensam och mer integrerad kun-
skapsbas och yrkesidentitet. 
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7. Lärarutbildning: kritik, förändring och 
interna spänningsfält 

- Så fort lärare själva råkar illa ut tror de att de är indragna i något riktigt loserprojekt. Pro-

fessionsutbildningarna har stor betydelse och kostar mycket. Alla har alltid synpunkter på 

skolan och sjukvård för vi är så berörda. (Intervju lärare) 

I utvecklingsarbetet inom lärarutbildningen ställs anspråk från den lokala styr-
ningen på samarbete och samordning i den ledningsgrupp som har ett ansvar för 
att utveckla AUO.94 Utifrån Högskoleverkets kritik och utifrån examensordning-
ens förtydliganden riktas anspråk på lärarutbildningen och lärarutbildare att sär-
skilt vissa kunskapsområden ska få ta större plats. I analysen beaktas hur dessa 
anspråk har betydelse för att etablera ett internt spänningsfält i lärarutbildning. 
Jag analyserar vilka möjligheter lärarutbildarna har att diskutera och besluta med 
utgångspunkt från sin professionella autonomi och vad som fungerar strukture-
rande för utvecklingsarbetets kommunikativa villkor. Jag försöker förstå hur ut-
vecklingsarbetets inriktning på olika sätt befäster, utmanar och förändrar upp-
fattningar om vad som utgör ett professionellt handlande. Jag tar upp vilka kun-
skapsområden, kunskapsinnehåll och begrepp det är som diskuteras i lednings-
gruppen och försöker förstå vad lärarutbildarna är eniga respektive oeniga om. 
Utvecklingsarbetet sätts i perspektiv av det förändringstryck lärarutbildarna upp-
fattar riktas mot lärarutbildning. I det lokala agerandet runt lärarutbildningens 
Bolognaanpassning och i den självvärdering som upprättas inför Högskolever-
kets utvärdering under 2007 tydliggörs några innehållsliga skiljelinjer och strate-
gier för att svara upp mot de externa anspråken.  

Anspråk på progression och konsistens 
Sedan lärarutbildningsreformen från 2001 har ett kontinuerligt utvecklingsarbete 
pågått på det aktuella lärosätet. Att arbetet nu intensifierats sätts i samband med 
Högskoleverkets utvärderingar från 2004 och vad som därefter på lokal nivå på-
talats som ett behov av att utveckla och förbättra AUO. Lärarutbildningsrefor-
men och utvecklingen av den förnyade lärarutbildningen beskrivs som nyckfull 
och som forcerad i betydelsen av att vara oförutsägbar för lärarutbildarna. Att det 
brister i samordningen och kommunikationen inom utbildningen utgör också en 
väsentlig förklaringsfaktor då flertalet av lärarutbildarna i ledningsgruppen be-
tecknar utbildningen som fragmenterad. Erfarenheterna av att arbeta proaktivt 
med AUO är begränsad och det pragmatiska förhållningssätt som lärosätena 
tvingades till, enligt Högskoleverkets bedömargrupp (2005b), bekräftas av de lä-

––––––––– 
94 Med den lokala nivån och den lokala styrningen av lärarutbildning avser lärarna det s.k. särskilda 

beslutsorganet och dess administrativa avdelning.  
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rarutbildare som under stark tidspress var med om att utarbeta lärarutbildningen 
efter 2001.  

- Det var ju bråttom som vanligt även 2001. När termin ett arbetades fram hoppades vi att 

termin två och tre skulle ta vid där och att de skulle fråga oss om vad vi hade gjort eller åt-

minstone ta reda på det. Men det blev ju aldrig några, ja det blev för få gemensamma möten. 

Nu (syftar här på det utvecklingsarbete som här analyseras min anm.) var intentionen att vi 

verkligen skulle mötas, respektive kursansvariga och andra involverade för att kunna väva 

de röda trådarna, varpen och inslagen redan från början. (Intervju lärare)  

Det utvecklingsarbete lärarutbildare nu står inför har till skillnad från hur det var 
2001 ett tydligare utfall att förhålla sig till. Med Högskoleverkets kritik och de 
efterföljande förändringarna i examensordningen sitter lärarna med vad som bl.a. 
betecknas som ”facit på hand” över utbildningens problem.95 Intentionen är att 
lärarutbildarna ska mötas för att under mindre hektiska förhållanden lägga en 
mer genomtänkt grund för AUOs innehåll och utformning.  

Problemet som definierar ledningsgruppens uppgift konstitueras av Högsko-
leverkets kritik mot AUO för att brista i konsistens och progression. Begreppen 
ramar diskursivt in problemet med vad som uppfattas som ett fragmenterat AUO. 
För att undvika bakläxa i form av utvärderingskritik har lärarutbildarna särskilt 
att beakta de rekommendationer och förslag Högskoleverket (2005c) riktat till 
det aktuella lärosätet. Lärarutbildarna uppfattar att anspråken som ställs på dem 
också anges av det särskilda beslutsorganet som ”begär en fullständig helhetssyn 
på kurserna” och en överblick av de synergieffekter som stödjer en progression 
och konsistens.96 Den professionella uppgiften är att definiera vad som samman-
binder utbildningens innehåll förstått som ”röda trådar”.97 Hur utbildningens 
olika innehåll hakar i varandra, och vad det kräver i form av ett mer koordinerat 
handlande bland lärarutbildarna utgör den övergripande problematik som det lo-
kala utvecklingsarbetet formuleras kring.  

- Det fanns ett absolut krav på oss från det särskilda beslutsorganet och från instruktionerna 

för lärarutbildning, att det ska vara progression i utbildningen. Det skulle inte vara att först 

gör vi det sen gör vi det. Jag uppfattade att om vi inte fixar det får vi bakläxa. Då blir det 

allvarligt och vi får igen det i utvärderingarna. Det var en instruktion som vi var tvingade av. 

(Intervju lärare) 

Att bringa klarhet i vilka de centrala kunskapsområdena är, hur de introduceras, 
bygger på varandra och fördjupas, inom ramen för AUO som en helhet, är något 
lärarutbildarna har att hantera. Det handlar om att klargöra och legitimera vissa 
kunskapsområden som väsentliga för att organisatoriskt förmå understödja möj-
ligheten till progression.98 Förutsättningarna att svara upp mot dessa anspråk ses 

––––––––– 
95 Citatet från intervju med lärare. 
96 Citatet från intervju med lärare. 
97 Se appendix över de ”röda trådar” som formulerats i ett arbetsdokument för AUO. 
98Utvecklingsarbetets inriktning betyder att i mindre omfattning diskuteras kravnivåer och vad som 

utgör en normrelaterad bedömning av utbildningens kvalitet. Även om lärarutbildningens examina-
tionsformer och bedömningspraktik inte är en fråga som primärt behandlas i ledningsgruppen aktu-
aliserar, som vi tidigare sett, Bolognasystemet hur lärarna måste uttrycka sig om målen i kurspla-
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samtidigt som starkt begränsade. Skälen handlar, trots de initiala intentionerna 
om att få arbeta under mindre hektiska förhållanden, om de rådande tidsramarna 
och vad lärarna menar är en oförmåga i gruppen att förstå varandra. På grundval 
av vad lärarna ger uttryck för tar argumentationen i gruppen nämligen inte sin 
utgångspunkt ”utifrån att skapa en bra lärarutbildning, utan utifrån att hävda våra 
institutioners intressen”.99 De intressen lärarutbildarna här talar om är av både 
ekonomisk och ämnesmässig karaktär.  

Suboptimering och politisering 
I den lokala styrningen definieras lärarutbildningens och särskilt AUOs proble-
matik med utgångspunkt från att det råder en innehållsträngsel. Trängseln i AUO 
ses som accentuerad av att ett nytt innehåll tillkommit efter Högskoleverkets kri-
tik och omskrivningarna i lärarutbildningens examensordning. I en situation när 
något nytt tillkommer ska i det anförda sättet att tala något gammalt tas bort. 

Ett övergripande problem har varit att nytt innehåll tillkommit genom examensordningen 

2005 (kunskap om betydelsen av läs- och skrivinlärning och om matematikens betydelse för 

elevers kunskapsutveckling, dokumentation av elevers lärande och utveckling, motverkande 

av diskriminering och kränkande behandling). Därigenom måste annat innehåll från tidigare 

AUO-kurser få mindre plats och poängfördelningen mellan deltagande institutioner diskute-

ras. Gruppen (ledningsgruppen för AUO min anm.) har beslutat att till särskilda beslutsor-

ganet överlämna två förslag för beslutsorganet att ta ställning till. Särskilda beslutsorganet 

beslutar att ge för respektive AUO-kurs ansvarig institution i uppdrag att till nästa 

sammanträde presentera förslag till a) kursplan med innehållslig motivering b) poäng-

fördelning mellan medverkande institutioner. Förslaget ska förankras i Ledningsgrup-

pen för AUO (Särskilda beslutsorganets protokoll 2006-03-29). 

Ledningsgruppens arbete kommer på dessa grunder att utspela sig inom ramen 
för ett antal potentiella intressekonflikter. Från den lokala ledningens sida fram-
hålls, som ett sätt att försöka tona ner intressemotsättningarna, att det är ett över-
gripande värde i sig att lärarutbildningen är hela universitetets angelägenhet och 
organiseras flerinstitutionellt. Utvecklingsarbetet betecknas också som ett ”noll-
summespel” där deltagarna i ledningsgruppen uppmanas arbeta ”pragmatiskt” 
för att ”suboptimera”.100  

Mot bakgrund av kritiken mot lärarutbildningens AUO handlar det tydligt om 
att nu kunna visa handlingskraft. Ledningsgruppens uppgift blir att nå fram till 
en acceptabel lösning för AUO och upprätthålla bilden av lärarutbildningen som 
en gemensam angelägenhet. Kritiska frågor om vilka beslut det är som tas och 
under vilka tidsmässiga förutsättningar detta sker kan då också underordnas. Att 
ledningsgruppen ges i uppgift att ange förslag på poängfördelningen mellan de 
inblandade institutionerna bidrar till att den lärosätesinterna konkurrensen om lä-

                                                                                                                                         
nerna. Orsaken till att bedömningspraktiken har en mer undanskymd roll i utvecklingsarbetet är 
bl.a. att betygssättning väsentligen ligger som innehåll i inriktningskurserna. 

99 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-24. 
100 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-11. Citaten i texten är från den interna styrningens represen-

tant.  
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rarutbildningens resurser koncentreras till ledningsgruppens arbete. Det ska ock-
så visa sig svårt att nå en överenskommelse om innehållet och poängfördelning-
en då ledningsgruppen inte accepterar uppmaningen till suboptimering.101 Som 
det framgår av det längre citatet ovan lämnas två förslag till det särskilda be-
slutsorganet. Den politisering som uppkommer kan ses som en följd av den eko-
nomiska funktionslogiken i lärarutbildningen. Frågor som gäller resurser blir 
också styrande över de innehållsliga diskussionerna. 

Lärarutbildarna beskriver både det särskilda beslutsorganet, institutionerna 
och indirekt sig själva, som mer intresserade av lärarutbildningens ekonomiska 
resurser, än av ett fördjupat samarbete som inriktar sig på att utveckla utbild-
ningen kvalitativt. Utvecklingsarbetet aktualiserar vad som beskrivs som ett 
värstascenario där varje institution sköter sitt och den nödvändiga samordningen 
och helhetsansvaret uteblir.102 Från den lokala styrningens horisont motiveras 
också ansvarsdelegering till ledningsgruppen med att det särskilda beslutsorganet 
som organisatorisk konstellation är mer politiserat än ledningsgruppen. 

- Det är inte lättare för oss om vi får en, två, tre förslag att ta ställning till. Det är ju som att 

börja arbetet på nytt under ett tvåtimmarsmöte. Det går liksom inte. Det är ännu värre om 

det kommer till särskilda beslutsorganet då blir det bara en slags intressediskussion. Jag tror 

att man ska ha den goda innehållsliga diskussionen, alltså professionsdiskussionen.103  

Ett professionellt dilemma framträder i relation till att lärarutbildarna saknar en 
arena där de kan diskutera AUO och lärarutbildning utan att ett mer strategiskt 
handlande får övertag (Habermas 1998a). Att det särskilda beslutsorganet inte 
har möjlighet att tillräckligt kvalificerat hantera frågan om AUOs innehåll och 
resursfördelning är något som tydligt framställs. Lärarutbildarna framställer att 
det särskilda beslutsorganets representanter består av ”folk som försvarar sina re-
spektive ämnesområden trots att deras uppdrag är universitetsövergripande.”104 
Detta förhållande tydliggörs bl.a. av att representanterna i olika omgångar reser-
verar sig mot de beslut som tas. I reservationerna framträder mönstret att vad 
som tillmäts betydelse i AUO är de kunskapsområden som det särskilda besluts-
organets representanter genom sina institutionstillhörigheter företräder.105 Med 
lärarutbildarnas ord är det till syvende och sist ”pengar och politik” som styr.106 
Förhållandet gör att det också i ledningsgruppen blir svårt att se hur argumentens 
kraft om utbildningens meningsfulla utformning ska få genomslag. 

Internt köpslående under oklar ledning 
Mot bakgrund av politiseringen framhåller lärarutbildarna att det mandat som gi-
vits ledningsgruppen varit oklart. Att föra tillbaka frågan om de ekonomiska ra-
marna, till det särskilda beslutsorganet, motiveras med att ledningsgruppen inte 

––––––––– 
101 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-11. 
102 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-11. 
103 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-11. Citaten från den interna styrningens representant. 
104 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-21. 
105 Särskilda beslutsorganets protokoll 2005-11-10; 2006-01-01; 2006-05-29; 2006-06-14. 
106 Intervju lärare. 
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har någon jurisdiktion för att ta ett arbetsgivaransvar. Gruppens uppfattning är att 
man fått ansvar att fatta beslut som har konsekvenser både för den egna och kol-
legors fortsatta anställning inom lärarutbildning. Lärarutbildarna resonerar på 
dessa grunder om hur de ska kunna undvika att ta ställning om AUO som en re-
sursfråga och istället löpande göra upp internt genom att ”köpa poäng” av var-
andra.107 Vad som blir tydligt är att lärarutbildarna ställs inför en etisk problema-
tik där de har ett gemensamt intresse av att kunna bevaka och hantera de admi-
nistrativa och personella konsekvenserna av utvecklingssarbetet.  

 - Snart så måste det här tjänstetillsättas och i det läget får vi helt enkelt vara schyssta mot 

varandra. Om vi har en övertalig här som kan detta då måste vi använda det på något klokt 

sätt helt enkelt. Vi får inte se till att våra arbetskamrater hamnar snett bara för att vi tillsam-

mans med särskilda beslutsorganet har svårt att hantera den här situationen. Det tycker jag 

att vi kan ha som en slags hederskodex oss emellan. 

- Vissa av oss är också studierektorsansvariga och det handlar ju om att planera tjänster och 

se till att man har personal för framtiden. För andra handlar det om den egna tjänsten. Ska 

jag ha någonting att göra till hösten över huvud taget?108  

Till väsentlig del upptas också arbetet med frågor som gäller svårigheten att pla-
nera för bemanningen inom AUO. Det är möjligt att tolka hur det interna bero-
endet i gruppen också konstitueras av att samtliga medverkande är lärarutbildare. 
Lärarna är i den meningen beroende av varandra i de olika vardagliga samman-
hang som existerar utanför ledningsgruppen. Beroendet framgår av hur lärarna 
som lärarutbildare kontinuerligt är indragna i mer eller mindre nära samarbeten 
kring olika delar av utbildningens praktiska genomförande.109 

Om att ensam få företräda 

Även om utbildningen betecknas som fragmenterad ser lärarna i ledningsgruppen 
sig som de som är ”någorlunda insatta i helheten” och som mer ”kompetenta än 
särskilda beslutsorganet” att fatta beslut om AUO.110 Ett särskilt dilemma fram-
träder genom att lärarutbildarna uppfattar att de inte kan förlita sig på att någon 
utanför gruppen ska ha kompetens för att kunna bistå dem i deras arbete. För lä-
rarutbildarna finns på dessa grunder en rad praktiskt tvingande skäl att försöka 
komma till någon typ av överenskommelse (working agreements).  

- Vi märkte ju när vi pratade med särskilda beslutsorganet att det fanns ju ingen som satt nå-

gonstans och hade koll på hur det skulle vara. Vi blev rätt ensamma. Och det var ju ett 

slagsmål på adjunkternas nivå och det är alltid problematiskt i en hierarki som det här är. För 

man får ju alltid försvara sig uppåt på något vis. Och vi ville inte förstöra det samarbetet vi 

ändå hade. Ju längre det gick desto försiktigare blev vi med att skandalisera varandra. Vi in-

––––––––– 
107 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-21. 
108 Samtal i ledningsgruppen 2006-05-23. 
109 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-05; 2006-04-11; 2006-04-20. 
110 Citaten från samtal i ledningsgruppen 2006-04-05; 2006-04-21.  
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såg att vi har ju faktiskt bara varandra. Bryter det ihop så kommer vi inte att klara det. Vi var 

väldigt beroende av varandra och tiden. Fy fan vad vi jobbade i slutet. (Intervju lärare) 

Med lite olika emfas framhålls hur institutionerna och den vetenskapliga led-
ningen visar ett svalt intresse för lärarutbildningen och för gruppens arbete. Jag 
tolkar att flertalet lärarutbildare uttrycker en generell önskan om att t.ex. prefek-
ter, forskare och professorer mer aktivt skulle delta i diskussionen om lärarut-
bildningens innehåll. Genom sin belägenhet av att vara rätt ensamma sätts lärar-
utbildarna i en särskild position. De får företräda en utbildning som de har an-
ledning framhålla att de inte själva står som arkitekter för, men som de samtidigt 
hålls som ansvariga för. De måste som det uttrycks kunna försvara sig uppåt 
samtidigt som deras möjlighet att tala utifrån en akademisk position är liten. Lä-
rarutbildarna befinner sig i en ställföreträdande position, där de står i stället för 
det särskilda beslutsorganet, vilket de uppfattar problematiskt. I lärarutbildarnas 
argumentation finns också en inriktning mot att de företräder olika perspektiv 
och disciplinära grunder och därför har svårt för att gemensamt företräda AUOs 
innehåll.  

Då det är den egna mer underordnade positionen som framhålls blir samtidigt 
de varierande professionella utgångspunkterna inom gruppen mindre tydliga. Lä-
rarutbildarna är då kritiska till att de som har möjligheten att tala till försvar för 
lärarutbildningen, utifrån en mer upphöjd position, väljer att inte göra det. 

- Vi tyckte det var synd att ingen bråkade mer och försvarade lärarutbildningen från en bätt-

re position. Om vi gör det blir det som de närmast sörjande. Den ende som bråkade var N.N. 

men han är ju marginaliserad där uppe i norra Norrland. Det var synd att ingen av de stora 

gubbarna och tanterna pratade, dom har ju liksom ändå stöttat upp det här receptet. (Intervju 

lärare) 

- Det finns ingen ledning på institutionen som driver lärarutbildningsfrågor, relationen mel-

lan forskare och professorer och de som arbetar med studenterna är väldigt svag. För kvali-

tén skulle det vara önskvärt att vi tillsammans diskuterade utvecklingen av lärarutbildningen 

mer. Olika grupper lever som det nu är sina egna liv. (Intervju lärare) 

- Vi saknade den vetenskapliga ledningen oerhört mycket. Man kan tycka att jag som en 

sketen adjunkt liksom, ja gästadjunkt till på köpet, ska jag sitta och förhandla om vilka kun-

skapsområden som är centrala för pedagogiken och vad studenten ska ha med sig? (Intervju 

lärare) 

I termer av att det inom lärarutbildning sker ett internt köpslående under oklar 
ledning påtalar lärarutbildarna brister i länken mellan beslut, ansvar och verk-
ställning. De ser knappast hur de under stark tidspress ska förmå utforma en pro-
gression och konsistens som ska kunna försvaras uppåt och i relation till andra 
parallellt existerande grupperingar. Ledningsgruppens autonomi är i detta avse-
ende klart reducerad av hur gruppen är organisationsberoende. 

Även om lärarutbildarna inte accepterar en suboptimering befinner de sig i en 
position av att behöva ställföreträda det särskilda beslutsorganets anspråk på 
handlingskraft och pragmatiskt handlande. Då kampen om utbildningens resurser 
görs till en huvudsak blir det en högst tveksam drivkraft för att föra utvecklings-
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arbetet framåt. Lärarutbildarna vill som jag ser det kunna företräda lärarutbild-
ningen på mer kvalificerade och disciplinära grunder. Då de har krav på sig att 
snabbt komma fram till ett förslag, trots ouppklarade motsättningar i gruppen, 
reduceras möjligheten för att formulera hållbara argument och se utvecklingsar-
betets innebörder i ett vidare perspektiv.  

- Att vi ska sitta här och hålla på med budgivning, jag tycker att det är förnedrande.  

- Det tycker jag också men det är ju tidspressen som gör det oanständigt.111 

Sett i det perspektiv som lärarutbildarna ger uttryck för framstår meningsfullhe-
ten i det genomförda utvecklingsarbetet som högst begränsad. I termer av makt 
och kontroll framträder autonomin i gruppen som en fråga om hur oberoende in-
stitutionerna och därmed lärarutbildare kan vara av varandra. Hur de är beroende 
av varandra i det vardagliga arbetet blir en fråga som i stridens hetta kan inta en 
mer underordnad betydelse. Att inte samtliga lärarutbildare kan uppfatta att det 
är rimliga kompromisser som uppnåtts blir något som också får hanteras retro-
spektivt, som en social kostnad. 

- Dom är fortfarande arga på oss och det lär dom nog vara rätt länge. Dom tyckte att vi upp-

förde oss oetiskt tror jag, att vi drev på för mycket liksom och kapade åt oss på deras be-

kostnad och det är möjligt att vi gjorde men jag uppfattar det inte precis så. Sen är det lite 

grann hur vana folk är att argumentera för sin sak. 

- Det är ju inte roligt om det blir en pyrrhusseger att det kostar för mycket på något sätt. (In-

tervju lärare)112 

Det hör naturligtvis till saken att det yttersta avgörandet om AUO inte sker i led-
ningsgruppen, utan på grundval av de maktförhållanden som finns i det särskilda 
beslutsorganet, där frågan till slut kommer att avgöras genom omröstning. 

Kritik mot den interna styrningen av lärarutbildning 

Den lokala styrningen som utövas av det särskilda beslutsorganet och dess admi-
nistrativa avdelning får motta stark kritik från deltagarna i ledningsgruppen. 
Styrningen kritiseras för att vara partisk, byråkratisk och oklar till sina innebör-
der. Det saknas, som en lärare uttrycker det nedan, visioner för vad man vill med 
lärarutbildningen. Den bristande legitimiteten för den lokala styrningen sam-
manhänger med uppfattningen att styrningen av lärarutbildningen kommit att by-
råkratiseras och distanseras från den praktiska verksamhet lärarna befinner sig i. 

- Det finns fortfarande en inställning på institutionerna, i alla fall på vår institution, att man 

är lite ett offer för särskilda beslutsorganets beslut eller den administrativa avdelningens in-

tressen. Det är en styrning som ibland är svårförstålig och ibland tror vi att den bygger på 

dålig kunskap och ibland tror vi att den bygger på vilja till maktutövning. Det är svårt att 

uppfatta att man har en idé som handlar om utveckling och kvalitet, ja det är faktiskt sant. 

––––––––– 
111 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-21. 
112 I den här intervjun deltar två lärare. 
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Jag upplever det som en ren administrativ enhet där det inte förs några idédiskussioner om 

att nu ska det satsas på lärarutbildningen och hur vi alla ska fås med i det. (Intervju lärare) 

Lärarutbildarna framträder här i en aspekt av att vara utlämnade till en godtyck-
lighet där de måste företräda något som beslutas, och från olika håll motarbetas, 
på oklara grunder. Samtliga lärarutbildare framställer inte sig som ”offer” men 
som mer eller mindre indragna i ett internt maktspel, där en ”dysfunktionell styr-
ning” gör det problematiskt att handla professionellt.113 

Den bristande kommunikationen mellan ledningsgruppen och det särskilda 
beslutsorganet utgör också en problematik som upptar en väsentlig del av vad 
som diskuteras i gruppen. Viljeinriktningen i protokollen från det särskilda be-
slutsorganet betecknas t.ex. som svår att tolka. Möjligheten att framföra syn-
punkter och kräva förtydliganden under arbetets gång beskrivs som kringskurna 
av att lärarutbildarna inte vet vad som beslutats och av att protokollen dröjer.  

- Ska gruppen möjligen kräva att vi får en direkt justering av vissa punkter för att veta vad 

där står? 

- Vilka påtryckningsmedel finns för att få fram protokollen? Det är anmärkningsvärt att det 

ska ta så lång tid, det måste ju finnas väldigt speciella skäl till det.  

- Ja i princip kan vi ju inte ta hänsyn till vad som beslutats. Men det är vi ju ändå skyldiga 

att göra.  

- Det verkar bero på att väldigt många ska ha tillgång till protokollet.  

- Att man vill styra innehållet i protokollet, det måste ju vara det som är skälet.  

- Ja formuleringarna eller vad det nu är.  

- Man har en känsla av att de inte vet vad de bestämde så att de sedan måste bestämma vad 

det var dom bestämde. Alla tolkar det på sitt sätt.  

- Ja men så har det ju varit hela tiden från särskilda beslutsorganet. 

- Jag tycker att ditt förslag är bra. Vi kan föra fram det att vi vill ha direkt justering av de pa-

ragrafer som rör AUO. Vi har så kort om tid på oss och för att få en rimlig arbetssituation.  

- Vi kan ju ha den uppfattningen men kan vi kräva det, blir inte det bara ett slag i luften?114 

Att arbetssituationen i ledningsgruppen kännetecknas av en tilltagande frustra-
tion och bristande legitimitet för det särskilda beslutsorganet gör att uppfattning-
arna pendlar mellan anspråk på att ”vi kan välja att äga frågan själva”, till att lä-
rare betonar att den interna styrningens representanter måste kunna ställas till 
svars.115 Att ledningsgruppen är starkt beroende av den specifika organisatoriska 
utformningen, där de bl.a. ser sig tvungna att invänta protokoll, gör att den pro-
fessionella autonomin kan tolkas som svag. Att lärarutbildarna befinner sig i en 
riskabel position handlar om att någon tydlig beslutsgrund att diskutera utifrån 
anses saknas. Oklarheterna i den lokala styrningen bidrar på sitt sätt till att öppna 
för en argumentation i gruppen av lärarutbildare som tar sin utgångspunkt i mer 
partikulära intressen. Det finns m.a.o. inget i den lokala styrningen som uppfattas 
som inriktat på att begränsa ett mer strategiskt inriktat handlande. Tvärtom för-
stås egenintressen och särintressen som styrande på alla nivåer.  

––––––––– 
113 Citatet från intervju med lärare. 
114 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-20. 
115 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-04; 2006-05-23.  
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- Jag har ingen aning om hur förankrat arbetet var på hemmaplan. Jag tänker att de som kom 

till mötena var enskilda bärare som fick driva sin linje på egen hand. (Intervju lärare)  

Att det inbördes i gruppen råder oklarheter om huruvida det är lärarutbildarnas 
enskilda uppfattningar som uttrycks eller om det sker med uppbackning från de 
olika institutionerna skapar en stämning av misstänksamhet. I argumentationen 
blir det på dessa grunder viktigt att klargöra de mer tekniska handlingsreglerna, 
vad som utgör ramarna för verksamheten och vilka mer instrumentella faktorer 
lärarutbildarna har att förhålla sig till.116  

Lärarutbildarna uttrycker också anspråk på att en ”neutral” tjänstemannastyr-
ning måste förstärkas för att det övergripande beslutsfattandet kring lärarutbild-
ning ska fungera. Den ”neutrala” tjänstemannen ska inte ha egna ”visioner” och 
vara ”imperiebyggare” på det sätt som nu uppfattas gälla.117 

- I den här situationen hade det varit bra om någon tjänsteman utan egna intressen hade kun-

nat formulera några förslag. Vi hade kunnat undvika det här experimentet som vi var med 

om. Man kanske skulle ta hälften av representanterna ifrån ett annat lärosäte. (Intervju lära-

re)  

Det går att tolka hur lärarutbildarna ser att den professionella autonomin skulle 
stärkas av att en mer uttalad beställar-utförarmodell infördes i lärarutbildning.118 
Vad som framhålls är att det professionella handlandet skulle stärkas om de själ-
va slapp bli indragna i ett förhandlande som gäller formulerandet av lärarutbild-
ningens mer övergripande policy och resursfördelning. En beställar-
utförarmodell skulle då ge institutionerna en tydligare legitimitet och autonom 
handlingskraft samt bidra till en avpolitisering som skulle göra lärarutbildarna 
mindre organisationsberoende. 

- N.N. (den lokala styrningens representant min anm.) har ju också sagt att han skulle vilja 

ha en beställar-utförarmodell. Att få ihop en beställning och lägga ut den på institutionerna 

så är det slutsnackat sen liksom. Kan ni inte leverera så går jag någon annanstans och köper 

det. (Intervju lärare)  

Argumentets kraft eller att samverka sig till döds 

Att den lokala styrningen framhålls som oklar kan tolkas ingå som en del av ett 
mer strategiskt inriktat handlande också i ledningsgruppen. Tolkningsutrymmet i 
det särskilda beslutsorganets protokoll anges t.ex. som mer eller mindre stort be-
roende på hur det uppfattas tala för eller emot de intressen lärarutbildarna före-
träder. I gruppen etableras på dessa grunder en misstro kring de anspråk och 
tolkningar som görs. Misstron begränsar möjligheten att etablera en mer kom-
munikativt inriktad samordning. Lärarutbildarna beskriver med lite olika emfas 
också sitt arbete som ofokuserat och ineffektivt. 

––––––––– 
116 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-05. 
117 Citaten från intervju med lärare. 
118 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-05; 2006-04-20. 
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- Alla fick fritt utrymme att säga vad dom ville när dom ville. Diskussionen om innehållet 

blev disparata, självklarheter och sådant som redan var överspelat kom att dominera. Det vi 

kom fram till det var egentligen inte speciellt mycket, det hade vi kunnat fixa på en efter-

middag. (Intervju lärare) 

- Ingen av de medverkande var ju mottaglig för att lyssna på de andras argument. (Intervju 

lärare)  

- Nu sitter vi i akademin och ska vara öppna för förändringar och ta del av varandras syn-

punkter och vilja utvecklas. Det märker jag att det inte riktigt funkar utan det blir ett revir-

hävdande. Och det här är ju inte bara i den här gruppen, så är det ju på vart enda möte, i alla 

fall av beslutskaraktär. (Intervju lärare) 

- Det är så mycket pengar i den här lärarutbildningen så det styr för mycket hur man försva-

rar sitt innehåll, hur man vill trycka in just sitt innehåll. (Intervju lärare) 

En mer öppen, fri och kritisk omprövning av AUO kan här också framställas 
som en defensiv och riskfylld strategi. Får en ”social konformitet” och en alltför 
”stark kompromissvilja” styra riskerar lärarutbildarna och institutionerna förlora 
sin position i AUO. I sättet att tala handlar det om att inte ”samverka sig till 
döds” genom att acceptera ”urvattnade”, och för det egna vidkommandet, riskab-
la kompromisser.119 Med en beslutsteoretisk terminologi finns ett spänningsfält 
och val som lärarna och det särskilda beslutsorganet måste göra mellan förhand-
ling och kompromiss respektive konflikt och votering (jfr Lewin 1996). Lärarut-
bildarna har också olika uppfattningar av vilken strategi som är mest framgångs-
rik på kort och på lång sikt. Att förhandla i syfte att försöka komma överens kan 
också formuleras som liktydigt med en strävan efter att etablera ett okritiskt kon-
sensus om hur världen ser ut och ska uppfattas.  

- Detta med förankring skulle det innebära att vi var ense då? Då hade det varit dödfött från 

början. Man blir inte ense i en sådan här miljö. Det är lite av poängen att vi här inte ska vara 

ense om hur världen ser ut och ska uppfattas. Man kan inte förvänta sig att vi ska komma 

överens helt och hållet om vad som är viktigast i en lärarutbildning, vi är ju inte ens överens 

inom ämnena. (Intervju lärare) 

Att ett beslut om AUOs utformning ska förankras genom en enighet i lednings-
gruppen ses här inte bara som något orealistiskt utan också som något mindre 
meningsfullt och eftersträvansvärt.  

Votering begärd! 

Som tidigare nämnts lämnar ledningsgruppen två förslag till det särskilda be-
slutsorganet att besluta om. I ett av förslagen får ämnesområdena humaniora och 
matematik en ökad andel poäng. Förslaget har en argumentativ grund i att det 
svarar mot ”de nya kraven på alla lärarstudenters rätt till kunskap om betydelsen 
av läs-, skriv- och matematikinlärning”. I det andra förslaget, som ger ämnesom-

––––––––– 
119 Citaten från intervju med lärare. 
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rådena samhällsvetenskap och pedagogik fler poäng, framhålls att det svarar mot 
en satsning ”på tvärvetenskap och samarbete mellan institutionerna”.120 

Det särskilda beslutsorganet tar i en första beslutsomgång, efter votering, 
ställning för det förstnämnda förslaget. Beslutet rivs sedan upp då det bedöms ha 
fattats på formellt felaktiga grunder. I en andra beslutsomgång vinner med en 
rösts övervikt det förslag som tidigare röstats ned.121  

I diskussionen inför det andra beslutet framhålls i det särskilda beslutsorganet 
hur det tidigare nedröstade förslaget bättre tillgodoser ett integrativt synsätt.122 
Vad som framförs är att förslaget bättre beaktar en helhetssyn på det komplexa 
samhället. Anspråket är att AUO måste bli mer tematiskt orienterat utifrån en 
förstärkt samverkan mellan institutionerna. I sättet att tala är lärarutbildningen 
och särskilt AUO hela universitetets angelägenhet och lärarutbildning ska då 
först och främst förstås vara en yrkesutbildning. Lärarutbildning som profes-
sionsutbildning ställer krav på en lärarprofil, som betyder att studenterna under 
hela utbildningen måste kunna uppfatta att de är på väg in i ett yrke. Institutio-
nernas sammantagna kompetensområde svarar då mot att lärarutbildning blir mer 
yrkespraktiskt orienterad och begreppet tvärvetenskap och samverkan blir sär-
skilt styrande. Mindre vikt läggs i argumentationen vid examensordningens 
omskrivningar. I stället framhålls att en praktisk pedagogisk och samhällsveten-
skaplig inriktning förmår behandla samma företeelse ur olika perspektiv. I mot-
argumentationen till förslaget framhålls ”det nya uppdraget” och de förtydligan-
den utbildningsdepartementet gjort i examensordningen. En tydligare språk- och 
naturvetenskaplig samt matematisk ämnesprofilering framförs ha stöd i den sam-
lade kritiken mot lärarutbildning. Vad som också framhålls är att studenterna får 
för lite naturvetenskap och att efterfrågan på lärare som är naturvetare bristfälligt 
tillgodoses i skolan. Att lärare måste bli professionella i en mer renodlad ämnes-
disciplinär mening tar sin argumentativa utgångspunkt i vad studenterna gene-
rellt anses sakna och därför behöver mer kunskap om. Problemet är då bl.a. att 
lärarstudenter generellt anses vara samhällsvetare mer än naturvetare.  

Min tolkning är att i argumentationen för en helhetssyn på det komplexa sam-
hället konstitueras det professionella handlandet som ways of knowing i kontrast 
till vad en matematisk, språk- och naturvetenskaplig orientering ses betyda som 
states of knowledge i AUO (Bernstein 2000; 2003). Beslutshanteringen i det sär-
skilda organet skapar också en tilltagande uppgivenhet och frustration hos lärar-
utbildarna i ledningsgruppen. Trovärdigheten i påståendena att lärarutbildning är 
en gemensam angelägenhet, präglad av ett tvärinstitutionellt ledarskap ifråga-
sätts.123 Lärarutbildarna ser beslutshanteringen som uttryck för att ett mer för-
täckt strategiskt handlande vunnit ett ökat inflytande i lärarutbildning sedan re-
formen 2001.124 Ska det ha någon mer fördjupad betydelse att tala om lärarut-

––––––––– 
120 Citaten från särskilda beslutsorganets protokoll 2006-05-29. 
121 De formella felaktigheterna anges bestå av att en suppleant utan rösträtt vid beslutetstillfället ersatt 

en frånvarande extern ledamot. Särskilda beslutsorganets protokoll 2006-05-29. 
122 Den argumentation jag här refererar och citerar förs om inget annat anges på det särskilda besluts-

organets sammanträde 2006-06-14. 
123 Särskilda beslutsorganets protokoll 2006-11-01; 2007-02-27. 
124 Samtal i ledningsgruppen 2006-05-31; Intervju med lärare. 
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bildning som en gemensam angelägenhet uppfattas detta anspråk behöva vidgas 
till att inte bara gälla AUO.  

- Ser man till hela processen att det är bara vissa saker som verkställs. Då är de det här mant-

rat att lärarutbildningen ska vara hela universitetets angelägenhet. Vilket konkret betyder att 

allmänna utbildningsområdet ska vara hela universitetets angelägenhet. (Intervju lärare)   

Det professionella innehållet som lösa eller röda trådar  
En styrande uppmaning för ledningsgruppens arbete gäller hur kunskap och ve-
tande kan ordnas genom att lärarutbildarna samordnar AUO-kursernas innehåll 
på ett bättre sätt. Den professionella uppgiften består av att försöka bringa klar-
het i frågan om i vilken ordning ett visst innehåll ska introduceras för att sedan 
fördjupas. Lärarutbildarnas anspråk på vad som utgör ett professionellt handlan-
de framträder i ljuset av frågor om kunskapsinnehållet i sig, i vilka perspektiv 
innehållet ska förstås och hur innehåll och perspektiv kan eller inte kan stödja 
varandra integrativt. Som professionella aktörer måste lärarutbildarna kunna un-
derstödja en ständigt framåtskridande meningsfull tillägnelse av kunskap. Att 
förmå komma till klarhet i dessa frågor, inom ramen för ledningsgruppens arbe-
te, uppfattas som vi sett problematiskt.  

- Problemen vi ser i Högskoleverkets utvärdering, att dom säger det är otätt, glappar och 

spretar det förstärks med de arbetsmetoder vi nu har.  

- Svårigheten är att se fortsättningen in i varandras AUO delar. Jag tror det är viktigt att vi 

här bortser från institutionerna. 

- När vi ser till utvärderingarna är det viktigt att vi inte bara tittar på i vilken ordning något 

kommer, utan att vi tänker kring innehållet.125  

Utifrån att AUO uppfattas fragmenterat koncentrerar sig lärarutbildarna delvis på 
att försöka skapa en styrning utifrån vad som betecknas som ett antal ”röda trå-
dar”. Förstått som kunskapsområden menar lärarutbildarna att de ”röda trådarna” 
ska löpa som spår genom AUOs samtliga delkurser. I arbetet med innehållfrå-
gorna är det följande områden som tas upp i ett s.k. spårdokument.  
 

� Kommunikation, IKT och lärande 

� Vetenskapligt förhållningssätt och metod 

� Värdegrund, specialpedagogik, social stratifiering 

� Styrdokument, dokumentation, bedömning 

� Kunskap och lärande 

� Professionsutveckling, didaktik, VFU 

� Frågor som ska besvaras av kursen126 

––––––––– 
125 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-11. 
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Vilken reell betydelse lärarutbildarna lägger vid nämnda spårdokument och kun-
skapsområde varierar. Det råder också högst delade meningar om vad som är do-
kumentets upprinnelse och legitimitet. 

Särskilt kring vissa kunskapsområden och innehåll blir det tydligt att lärarut-
bildarna talar för och företräder olika intressen. Konkurrensen om innehållet 
framträder särskilt i en argumentation för matematik, datalogi och mediatekno-
logi. Och vidare, för svenskämnet, retorik, akademiskt skrivande och hållbar ut-
veckling samt för värdegrund, demokrati, klass, genus, etnicitet, mediekunskap, 
kränkande behandling och ungdomskulturer. Anspråken tar väsentligen sina ut-
gångspunkter i gränsdragningen mellan en matematisk, språk- och naturveten-
skaplig orientering och en pedagogisk och samhällsvetenskaplig orientering. I 
vilka disciplinära och tvärvetenskapliga perspektiv ett innehåll ska förstås blir 
föremål för diskussion, särskilt när det gäller kunskapsområdena hållbar utveck-
ling, läs- och skrivinlärning och IKT. För hållbar utveckling ställs ett biologiskt 
inriktat perspektiv mot ett samhällsvetenskapligt och interkulturellt perspektiv. 
För läs- och skrivinlärning ställs på motsvarande sätt ett språkvetenskapligt per-
spektiv mot ett specialpedagogiskt. IKT framträder både i ett tekniskt perspektiv 
och i ett utbildningsorienterat perspektiv. Konkret kan det handla om varför stu-
denterna under sin utbildning ska använda sig av en digital portfolio och hur nya 
medier kan ha betydelse för den kränkande behandling som sker i skolan.127  

Vad lärarutbildarna både anför och ifrågasätter är också att det ligger någon-
ting nytt i att det nu särskilt skulle handla om att skapa progression i utbildning-
en. Utvecklingsarbetets inriktning uppfattas utifrån att det nu skapas ett kvalita-
tivt förändrat AUO respektive att det i realiteten handlar om att stuva om i ett re-
dan mer givet innehåll. Utvecklingsarbetet inrymmer i det här avseendet både en 
innehållslig och en teknisk och organisatorisk dimension.  

- Vi kan vara säkra på att revideringen leder till en bättre lärarutbildning. Nu tänker vi i spår 

och i progressionstermer det är ju ett väldigt framsteg.  

- Hoppas kan vi men jag är inte övertygad om det. Det är inget nytt i förhållande till hur vi 

tidigare arbetat i kursen. Det blir inte bättre per automatik för att vi flyttar om i kurserna och 

röda trådar har funnits tidigare. Vi har väl inte heller tidigare famlat runt i mörker.128 

Att utbildningsinnehållet ska förändras aktualiserar ett antal frågor om vad det i 
så fall betyder som anspråk på samverkan mellan lärarutbildarna och institutio-
nerna. Att skapa ett AUO som inte utgörs av ett antal lösa trådar är ett anspråk 
som aktualiserar betydelsen av att bortse från det egen- och gruppintresse som 
anses kopplat till de företrädda institutionstillhörigheterna. Det finns också en 
skiljelinje i argumentationen som handlar om det meningsfulla med att ett visst 

                                                                                                                                         
126 Se appendix över ”röda trådar” i AUO. IKT är den försvenskade förkortning av engelskans ICT 

som står för Information and Communication Technology. 
127 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-24; 2006-05-17; 2006-05-23; 2006-05-31; 2006-09-29; 2006-

10-20. 
128 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-21. 
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AUO-innehåll behandlas koncentrerat och sammanhängande respektive sprids ut 
över AUOs samtliga delkurser.  

Oenighet om progression i perspektiv av tvärvetenskap 

I gruppens diskussion utspelas en diskursiv kamp om att få ange hur stark eller 
svag relationen bör vara mellan kunskapsinnehållet och de olika disciplinerna. 
Kontrollen över och möjligheten att styra vilken kunskap som tillgängliggörs 
framträder som oenigheter om progression i perspektiv av anspråk på tvärveten-
skap. Tvärvetenskaplighet är ett anspråk på samverkan som utgår från en upp-
fattning om hur kursinnehållet ska ordnas på sätt som motverkar att det blir 
fragmenterat och motsättningsfyllt. En ämnesdisciplinär utgångspunkt är samti-
digt att kursinnehåll på flera punkter inte kan integreras, då lärarutbildarna för att 
kunna handla professionellt måste ägna sig åt en disciplinär fördjupning vilket 
motverkas av en tvärvetenskaplig samverkan. Att utforma AUO tematiskt utgör i 
sistnämnda mening inte någon garanti för konsistens och progression utan ses 
också det leda i riktning mot fragmentering.  

- Vad är det vi egentligen är oense om?  

- Det är synen på två saker åtminstone. Det är hur utbildningen ska börja och hur de röda 

trådarna sedan ska löpa. Hur vi ser på tvärvetenskap hänger ihop med denna fråga. Hur in-

nehållet är tematiskt och hur olika ämnen bidrar eller om det är ämnena som ställs först.  

- Jag ser det som att det är mer resurserna vi träter om, att det handlar om viktningen av re-

surser.  

- Det är också viktning av mål. Förstår jag ert förslag så får ett nytt examensmål, alltså det 

här med läs- och skrivinlärningens betydelse och matematiken hela 3 poäng. På ett odefinie-

rat sätt sker det på bekostnad av någonting annat. De som jobbar med kränkande behandling 

kanske tycker att de borde ha 5 poäng eftersom det inte är roligt att bli kränkt som elev. Med 

detta resonemanget går det alltid att ställa sig i en grop och tycka att det är just det här som 

räddar världen. Men finns det inte fördelar med att studera detta tvärvetenskapligt? Att stu-

dera det utifrån olika perspektiv skulle ge ett mervärde. Tänkte vi så kunde vi få till progres-

sionstanken. Men jag tycker inte vi har haft den typen av innehållsliga diskussioner.129 

Den diskursiva upprepningen i policy och den diskurs som utvecklingsarbetet 
omsluts av, att den professionella uppgiften består i att stärka progressionen och 
konsistensen i AUO, förmår på ett begränsat sätt påverka diskussionen att handla 
om innehållsfrågor. På vilka grunder en lärarsamverkan och ett mer disciplinärt 
eller tvärvetenskapligt behandlat innehåll skulle förmå bidra till ett mervärde 
klargörs därför också på ett begränsat sätt.  

––––––––– 
129 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-21.  
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Professionell autonomi vs att tala genom tredje part  

Trots den bristande legitimitet lärarutbildarna uttrycker för den lokala styrningen 
hänvisar de inte sällan till de regler och direktiv som det särskilda beslutsorganet 
ställt upp för AUO. Att tala med hänvisning till vad tredje part beslutat eller ut-
tryckt också i någon utvärdering är inte ovanligt. Det kan handla om vad Skol-
verket, Högskoleverket och studenter gett uttryck för. Det kan också handla om 
något en lärarutbildare hört någon uttrycka i det särskilda beslutsorganet. Talet 
kan tolkas utifrån att lärarutbildarna försöker framträda som företrädare för något 
större än ett snävt institutions- eller egenintresse. I argumentationen för eller 
emot ett visst innehåll blir det som en av lärarutbildarna uttrycker det samtidigt 
viktigt att ”lyfta den kritik som kan gynna en själv”.130 I samtalen fokuseras ock-
så detaljer som uppfattas som bristfälligt sanktionerade och som motsägelsefulla 
p.g.a. politiseringen i det särskilda beslutsorganet. Vad lärarutbildarna på det här 
sättet framlägger inför varandra kan också avfärdas som vore de medvetna fel-
tolkningar som tjänar de egna intressena. Den typ av kommunikationsstörning 
som framträder har sin grund i att de påstådda sakförhållandena inte uppfattas 
som möjliga att rättfärdiggöra inom ramen för gruppens egen diskussion. Hän-
visningar till vad som har beslutslegitimitet accentuerar snarast förhållandet att 
lärarutbildarna inte uppfattar att de själva har något reellt inflytande över styr-
ningen av lärarutbildningen. 

Lärarutbildarna framstår, genom sina selektiva företrädarskap, som strategiska 
inför varandra. Sättet på vilket de framhåller sig som styrda utgör då en del i en 
argumentation för ett visst perspektiv på AUOs innehåll. Det kan handla om an-
språk på att AUO måste bli mer professionsinriktat eller att ett visst perspektiv 
ska finnas med i samtliga kursplaner. Uppfattningen att t.ex. naturvetenskapen 
ska få ett större utrymme i AUO kan ifrågasättas utifrån den kritik studenter ger 
uttryck åt i en utvärdering av en kurs som behandlar hållbar utveckling.131  

- Det här med hållbar utveckling det har inte fått särskilt goda utvärderingar av studenterna. 

Man ska ju inte tala i egen sak men det gör ju ni. Att det läggs så stor vikt vid hållbar ut-

veckling i en professionsutbildning och i AUO. Alltså om vi lyssnar på vad studenterna sä-

ger så är det för mycket av det innehållet.  

- Sociologin inom hållbar utveckling den blev ju bara en liten ö.  

- Men vi gör inte på samma sätt nu. I kursen står det hur man hanterar livräddning, astma 

och allergi.  

- Det blir för många nivåer i dokumenten. I går pratade vi om kritisk och demokratisk kom-

petens och idag handlar det om livräddning.132 

Andra exempel på hur diskussionen handlar om olika perspektiv framträder då 
lärarna diskuterar IKT. Efter Högskoleverkets utvärdering påtalas att det tagits 
lokala beslut om att det tydligt ska framgå hur IKT utgör en integrerad del av lä-
rarutbildningen. Bl.a. uppges det lokala beslutet handla om att studenterna ska 

––––––––– 
130 Citatet från intervju med lärare. 
131 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-05; 2006-04-11; 2006-04-12; Särskilda beslutsorganets proto-

koll 2005-11-10.  
132 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-11. 
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dokumentera vad de gör i s.k. digitala portfolios. Krav på portfolios kan samti-
digt tillbakavisas i ledningsgruppen som en lokal misstolkning och som ett beslut 
som knappast har stöd i Högskoleverkets kritik mot lärarutbildningen.133  

Vad diskussionen väsentligen handlar om är hur det saknas klargjorda grunder 
för hur olika innehåll och begrepp finner sin väg in i lärarutbildning. Det kan gäl-
la begrepp som mångfald, genus och demokratisk kompetens. Lärarutbildarna är 
kritiska till det sätt på vilket olika förhållanden kommer att styra, utan att de själ-
va kan motivera varför i relation till bl.a. studenter. 

- När ni säljer in digital portfolio i kurs ett vad säger ni då? Varför ska man ha en digital 

portfolio?  

- Tanken är att vi ska arbeta vidare med CV-utvecklingen.  

- Ja men det kan väl inte vara det enda skälet. Det måste väl finnas bättre argument?  

- Ja, ja men jag jobbar inte med det.  

- Ibland skrivs det bara in som om Gud hade bestämt det men det finns inga argument. Det 

är ju svårt att sätta in det i en kurs utifrån hemsnickrade motiveringar. Det känns mycket 

som vi håller på att kontrollera studenterna genom att kolla vad dom har i sin portfolio. Det 

är ju så det uppfattas. Vi måste diskutera det och inte bara slänga in det som ett begrepp. 

- Det är som med mångfald. 

- Jag tycker inte heller att genus alltid är en jättevettig kategori och om det är det så är det ju 

bra att veta varför.134 

Lärarutbildarnas professionella autonomi framstår som svag i ljuset av hur de är 
beroende av de lokala styrintressena och till vad som för tillfället står på en dag-
ordning de själva inte har något inflytande över, och som därutöver uppfattas 
som mer reaktiv än proaktiv. Lärarutbildarna ser sig tvingade att rätta sig efter en 
nyckfull och detaljinriktad lokal styrning som bidrar till att de får företräda något 
som de inte själva förstår grunderna till och som de därför har svårt att argumen-
tera för. Särskilt tydligt blir förhållandet då lärarutbildarna refererar till vad som 
har beslutslegitimitet och lagstöd.  

- Det fanns inget förhandlingsutrymme, det skulle vara digital portfolio det hade vi fått i 

uppdrag. (Intervju lärare) 

- När det kommer till lärarutbildning så faller allt sådant om att autonomin är stor och att 

man styr och ställer över kurser. Då kan man aldrig vara riktigt säker på någonting, man 

känner aldrig någon trygghet. Istället blir man beroende av att det fattats beslut om t.ex. First 

Class och digitala portfolios. (Intervju lärare) 

- Kan man lyfta in genus, klass och etnicitet som tunga poster i kursen så kan man också lyf-

ta in hållbar utveckling som en tung post. Genus, klass och etnicitet, ja eller jämställdhet, det 

ligger väl på en lagnivå, men annars det handlar ju om allas lika rättigheter men det är ju en 

tolkningsfråga. Men för hållbar utveckling finns det faktisk stöd på lagnivå. (Intervju lärare) 

––––––––– 
133 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-20; 2006-04-24; 2006-10-20; Särskilda beslutsorganets proto-

koll 2005-10-05. 
134 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-24. 
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Från den lokala ledningens sida anförs också utvärderingar, gjorda av Högskole-
verket och lärarnas fackliga organisationer, som ”entydigt” påstås visar att AUO 
utgör lärarutbildningens problem.135 I ledningsgruppen kan denna uppfattning 
samtidigt tillbakavisas med utgångspunkt från att utvärderingarna genomförts 
innan studenterna genomgått hela utbildningen. Studenter är som det bl.a. hävdas 
ofta ”nöjda” med AUO ”mot slutet av sin utbildning”.136 Kritiken mot AUO kan 
både förklaras och tillbakavisas som en konsekvens av att det är lättare att kriti-
sera de mer komplicerade områdena i lärarutbildning. AUO som ett kunskaps-
område som behandlar ”värdegrunds- och demokratifrågor” framställs som sär-
skilt svårt att utvärdera. I argumentationen knyts demokratiska ambitioner till 
AUO liksom ett professionellt handlande som uppfattas gälla det lärargemen-
samma. Vad en av lärarutbildarna på dessa grunder ser sig ha att motverka är en 
individualism och en alltför hårt driven specialisering som kopplas till ett ”utan-
tillärande” och en ”förmedlingspedagogik”.137  

- Ibland kan jag tänka så här att AUO är inte politiskt korrekt i dag. Det ska vara individen 

och man ska inte inordna sig i någon, alltså detta med public good och private good. Dom 

här gemensamma tankarna och en gemensam värdegrund, alltså det finns sådana krafter. Det 

kanske är för att jag personligen tycker att det här med tillsammans, att se till en helhet, är 

viktigt istället för att gå spikrakt in i ämnena. (Intervju lärare)  

För några av lärarutbildarna framträder en tydlig autenticitetsproblematik mellan 
hur man själv diskuterar och hur man karaktäriserar relationen till studenterna i 
AUO med utgångspunkt i s.k. deliberativa samtal. Men anspråk på AUO som 
något av lärarutbildningens gemensamma demokratiska grund kan också tillba-
kavisas med utgångspunkt i att innebörderna i demokratibegreppet är oklara lik-
som ansvaret för vagt formulerade mål. 

- Begreppen var så luddigt formulerade, det stod t.ex. demokratifrågor, vad är det? Vem kan 

ansvara för det och på vilket sätt? (Intervju lärare) 

Att framställa sin professionella autonomi som begränsad, och sig själv som 
styrd av vad externa auktoriteter beslutar och av vad studenter tycker, ingår till 
del i vad jag menar är en konstruktion av sig själv som en serviceutförande tjäns-
teperson. De ”myndighetsinstruktioner” och ”tvingande instruktioner” som riktas 
mot lärarutbildning gör lärarna mindre autonoma, i relation till vad akademiker 
”traditionellt” och ”normalt” är vana vid då de utformar utbildningars innehåll.138 

- Vi som arbetar som lärare här har ju styrdokument på två nivåer att ta hänsyn till, alltså 

både högskolelag och förordningstexter och skolans styrdokument. På det sättet är vi ju 

dubbelstyrda. (Intervju lärare) 

Som professionella aktörer har lärarutbildarna i det anförda sättet att tala att 
verkställa vad andra beslutat om. Särskilt tydligt blir detta om det som ska verk-

––––––––– 
135 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-11. Citatet från den interna styrningens representant. 
136 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-11. 
137 Citaten från intervju med lärare. 
138 Citaten från intervju med lärare. 
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ställas samtidigt svarar mot den kompetens lärarutbildarna menar att de själva 
besitter. Med den utgångspunkten görs selektiva urval och alternativa tolkningar 
av vad som styr lärarutbildning som stöd för de innehållsliga intressen som före-
träds.  

- Nu har vi ju haft några som har varit väldigt intresserade av det här med betyg och bedöm-

ning mycket beroende på att det finns ett eget personligt intresse för frågorna. Så att mycket 

beror fortfarande på individers personliga intresse och drivkrafter. (Intervju Lärare). 

- Det blev för mycket att göra kärnkraftverk i papp och den typen av mer traditionella didak-

tiska uppgifter med naturvetenskap och sophantering och sådant. Vi tyckte det var gammal-

modigt och det kunde inte bindas ihop med de andra delarna. (Intervju lärare) 

- Hellre ha en lärare som kan tala elever till rätta än skriva dem till rätta. Det behövs en 

kommunikativ kompetens. Det hävdas ju att det behövs ämneskunskap och pedagogik och 

det kan jag ställa upp på men hela AUO har ju i dagsläget mindre pedagogik än biblioteks-

utbildningen. Lärare behöver mer snarare än mindre pedagogik. (Intervju lärare) 

- Studenterna måste ha med sig en del begrepp om energi och förstå växthuseffekten och det 

kan man inte begripa om man inte har någon form av atomärt tänkande. Man måste tänka 

kolatomers kretslopp för att förstå varför halterna ökar och varför det ena bränslet är bättre 

än det andra. Det tar jag som självklart att en lärare har med sig eftersom det är ett krav för 

att få godkänt i naturvetenskapliga ämnen i grundskolan. (Intervju lärare) 

Utifrån de olika tolkningar och anspråk som framförs tillbakavisar, ifrågasätter 
och kritiserar lärarutbildarna både innehållet och varandra. De är i den meningen 
mer inriktade på att övertala varandra än att de försöker övertyga varandra. Den 
professionella autonomin stärks, som jag tolkar det, knappast av den argumenta-
tiva inriktning i utvecklingsarbetet. 

Till försvar och till kritik av AUO 

På vilka sätt AUO-innehållet kan stödjas integrativt, komplementärt eller inte 
alls är möjligt att tolka utifrån ett antal argumentationslinjer. Något schematiskt 
framträder ett antal argument som uttryck för ett försvar och en kritik av AUOs 
innehåll och form. Som uttryck för olika regulativa diskurser framställs olika in-
nebörder av hur man ska vara som lärare och vad som är möjligt att pedagogisera 
(Bernstein 2000). 

Professionsinternt handlar försvaret och kritiken mot AUO om en intern 
gränssättning och maktfördelning (Gieryn 1983). Anspråk på lärarsamverkan re-
spektive ett mer enhetligt och likvärdigt AUO kommer till uttryck i ett spän-
ningsfält mellan lärosätenas autonomi och önskan om en tydligare statlig styr-
ning. I relation till figurens (se nästa sida) olika fält ges det uttryck för att särskilt 
vissa institutioner dominerar i kraft av att ha ingått en allians med varandra i sitt 
försvar av AUO. De lärare och institutioner som får gehör för sina anspråk, på 
vad som är den rätta innebörden i tvärvetenskapligheten, får i perspektiv av lä-
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rosätets autonomi ett stort inflytande över AUO. Andra institutioner har som det 
bl.a. uttrycks inte ”släppts in” och därför kommit att marginaliseras.139  

 
Figur 8. Anspråk inom ramen för ett försvar och en kritik av AUO som innehåll 
och form 
 Försvar Kritik 

Innehåll 

Mer tvärvetenskap & integration 
(utveckla professionsessensen & 
lärares gemensamma kunskaps-
bas) 

Mer ämnesinriktning & mind-
re lärargemensamt (lärarskick-
lighet som egenskap &  
talang) 

Form 
Mer lärarsamverkan & autonomi 
för lärosätena att utforma AUO 

Brist på enhetligt, likvärdigt & 
tydlig nationell styrning av 
AUO 

 
Till saken hör att institutionerna enligt lärarutbildarna resursmässigt också bidrar 
olika mycket för att lärarutbildare ska kunna delta i de utvecklingsarbeten som 
sker. Vad lärarutbildarna påtalar är också att den tid de själva avsätter för att del-
ta i ledningsgruppen är den samma och därför på ett ojämnt sätt står i relation till 
hur stor del institutionerna är inblandade i AUO.140 Det är kort sagt så att före-
trädarskapet (Eriksson 2003; 2007) för lärarutbildning uppfattas som ojämnt för-
delat mellan lärare och institutioner.  

- Det var ju de många och stora mot de små. Det har jag ju känt hela tiden i utvecklingen av 

lärarutbildningen och framför allt AUO. Det är två starka institutioner som nästan har mo-

nopolställning och även i den här gruppen blev det ju så. Dom slår sig dessutom ihop och 

har ett väldigt starkt samarbete med varandra. Det som upplevs som nytt har svårare för att 

slå igenom. Det finns någon sorts reaktionär grundinställning att det ska vara som det alltid 

har varit. Vi som inte har en långvarig erfarenhet av att vara med i lärarutbildningen har ju 

rätt lite att komma med och det blir ett rätt starkt motstånd. (Intervju lärare) 

De institutioner som dominerar utgör i sättet att tala lärarutbildningens ”traditio-
nalister”. De som vill ha men inte får något större inflytande, utgör på motsva-
rande sätt lärarutbildningens ”förnyare”.141 På dessa grunder sker vad som vidare 
betecknas som en reproduktion snarare än förnyelse av lärarutbildning. Den rå-
dande normen i AUO understödjer i det här sättet att tala en tradering av tradi-
tionella och föråldrade erfarenheter. Behovet av förändring och förnyelse kon-
trasteras mot alliansbildning, anciennitetsregler och mer reaktionära hållningar. 
Problemet för AUO framhålls vara att den samlade lärarkompetensen på lärosätet 
bristfälligt tillvaratas.  

Utifrån de asymmetriska maktförhållandena, där lärarutbildare menar att de 
inte får företräda lärarutbildningen eller uppfattar sig som den svagare företräda-
ren, är utvecklingsarbetet förbundet med olika risker. Att samarbeta utan att en 
resursutjämning sker riskerar leda till att de som redan anses dominera stärker 

––––––––– 
139 Citaten från intervju med lärare. 
140 Intervju lärare. 
141 Citaten från intervju med lärare. 
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sina ställningar ytterligare. Inte heller de lärarutbildare som talar om vikten av en 
stärkt lärarsamverkan vill, som tidigare nämnts, ”samverka sig till döds”.142 På 
dessa grunder kommer inte lärarutbildarna närmare ett svar på frågan om det 
finns någon mer samlad lärarkompetens som s.a.s lägger den innehållsmässiga 
grunden för AUO.143 

Tror lärarutbildarna inte att det är möjligt att få gehör för sina uppfattningar 
ligger det också närmare till hands att tala för en tydligare nationell styrning, och 
ett på nationell basis mer enhetligt och likvärdigt utformat AUO. Att klargöra 
vad som utgör AUOs basinnehåll blir då inte heller en uppgift som ska hanteras 
professionellt av lärarutbildare.  

- Antingen så är det så att man gör en nationell satsning som talar om att de här momenten 

ska finnas med över hela landet. Då spelar det ingen roll var du läser för någonstans. Unge-

fär som en civilingenjörsutbildning där man har gemensamma möten och kommer överens 

om att det finns ett basinnehåll som måste vara med annars är du inte civilingenjör. Vi har 

inte den diskussionen vad jag kan förstå när det gäller AUO. Det skiljer på varje lärosäte el-

ler är väldig spretigt på många lärosäten. (Intervju lärare) 

Att professionsessensen och lärares gemensamma kunskapsbas är otydlig kan 
också framställas som ett problem - eller inte. Jag tolkar också lärarutbildarnas 
resonemang utifrån att lärarskicklighet är något som uppfattas som ett mer eller 
mindre relevant utbildningsinnehåll. Kompetensen kring undervisning och läran-
de framstår som något som mer eller mindre kan läras. Till bilden hör att lärarut-
bildningen anses sakna ett tydligt huvudämne och att lärarkompetens kan förstås 
som relaterat till individuella egenskaper och talanger. En av lärarutbildarna ut-
trycker det som att: 

- I lärarutbildningen är det till och med så att det finns de som jobbar med lärarutbildning 

som har en syn att det räcker med ämneskunskap och sen är resten talang. (Intervju lärare) 

Det är också beroende på vad i utbildningssystemet läraren har tänkt sig att arbe-
ta som studenten konstrueras som i mer eller mindre behov av en pedagogisk och 
didaktisk kompetens. I sättet att tala om hur lärarutbildaren ställföreträder stu-
denterna framhålls studenternas krav på en effektiv utbildning (value for the mo-
ney) och en effektiv utbildning ser då olika ut för en blivande förskollärare och 
gymnasielärare. Kritiken mot AUO för att brista i sin behandling av de centrala 
kunskapsområdena gör tillsammans med kritiken mot skolans bristande målupp-
fyllelse, att lärarutbildningens legitimitet blir till en fråga om en mer effektiv dif-
ferentiering.  

 - Jag tror gymnasielärare, grundskollärare och förskollärare har olika behov och det är en 

investering de här människorna gör. De tar studielån i åratal och då ska vi vara effektiva 

med deras tid och inte hålla oss för allmänna. (Intervju lärare) 

I ett nostalgiskt inriktad sätt att tala uppger också några av lärarutbildarna att lä-
rarutbildning akademiserats på ett sätt som dåligt svarar mot de praktiska förhål-

––––––––– 
142 Intervju lärare. 
143 Samtal i ledningsgruppen 2006-04-24. 
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landen lärare har att hantera. På dessa grunder formuleras anspråk på att lärarut-
bildaren själv måste ha erfarenhet från att ha arbetat i skolan. Varför detta är vä-
sentligt blir en fråga om hur lärarutbildaren kan identifiera sig med och vara lojal 
mot uppfattningen att lärarutbildning är en professionsutbildning. 

- Själva skol- och förskoleverksamheten har kommit lite på undantag. Vår institution skiljer 

sig på en punkt från andra. Vi har många personer med egen lärarerfarenhet och det gör att 

vi försöker hävda det som mer har att göra med den pedagogiska praktiken. Om jag kommer 

in i lärarutbildningen som samhällsvetare och sociolog då har jag inte samma lojalitet eller 

ens identitet med mig in i lärarutbildning. (Intervju lärare) 

I sättet att tala görs här distinktioner mellan lärarutbildare som sökt sig till lärar-
utbildning av intresse och lärarutbildare som är ”kommenderade” till en utbild-
ning som på den egna institutionen tillskrivs låg status. Åtskillnaden pekar ut den 
andre som i grunden ointresserad av lärarutbildningen i sig och som mer intres-
serad av utbildningens ekonomiska resurser. Vissa lärarutbildare framställs som 
mer lärarutbildare än andra eftersom de har ”en kompetens och ett genuint intres-
se av att ligga i framkant inom de kunskapsområden som behandlas inom lärar-
utbildning”. Läraryrket är som det då uttrycks starkt ”knutet till vem jag är som 
person” och det blir viktigt att lärarutbildningens pedagogiska praktik ger stu-
denterna möjlighet att ”reflektera över sina reflektioner”. Vilket är något som 
kontrasteras mot en alltför ämnes- och effektivitetsinriktad utbildning.144  

Spänningsfältet mellan lärarutbildningens vi och dom tydliggörs då lärarutbil-
darnas professionella identiteter uttrycks i skärningspunkten mellan AUO som en 
akademisk respektive professionsorienterad del av lärarutbildning. Lärarutbil-
darna måste samtidigt kunna företräda utbildningen både på disciplinära grunder 
och på grunder där de kan framhålla sig som ”allmän lärare” och inte som ”äm-
nesgalningar”.  

- I mitt ämne finns ju de som är klara ämnesmänniskor och de som är klara lärarlärare. Jag 

själv är en klar lärarlärare, aldrig sak före person vilket kan reta gallfeber på mina kollegor. 

Vi är inte alls lika i det.  

- Själv kallar jag mig allmän lärare.  

- Jag tror att nästa alla som sysslar med lärarutbildning är lärarlärare, ingen är fullständig 

ämnesgalning för då skulle de inte vara där. (Intervju lärare) 

Förändringstrycket mot lärarutbildning 
På lärosätet är det cirka femton enskilda lärarutbildare, inklusive grupper av lä-
rarutbildare, som lämnar skriftliga yttranden kring förslaget på ny examensord-
ning då lärarutbildningen Bolognaanpassas. Att det är relativt få som engageras 
kan delvis förklaras med att den reella remisstiden är anmärkningsvärt kort, näm-

––––––––– 
144 Citaten från intervju med lärare.  
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ligen fem dagar.145 Då det politiska beslutet tas, för att börja gälla från 1 juli 
2007, konstaterar det särskilda beslutsorganet att ”regeringsbeslutet innebär ett 
tidsmässigt tvingande faktum” och att det nu gäller att ”forma styrkorna” för hur 
beslutet ska genomföras ”rent konkret”.146 

De skriftliga inlagorna jag refererar och citerar nedan utgör alltså ett lokalt 
formulerat underlag för lärosätets samlade remissyttrande. Att inlagorna saknar 
datering och diarienummer gör det svårt att på ett tillfredsställande sätt ange käl-
lorna. Av skäl som har att göra med konfidentialitet anger jag inte diarienummer 
för det aktuella remissvar som lärosätet lämnar som sitt samlade yttrande. 

AUO, autonomin och en mer mottagaranpassad utbildning 

Med argumentet att lärarutbildningen måste kunna utformas på ett genomtänkt 
sätt och kunna marknadsföras effektivt betonas att lärarutbildarna behöver mer 
tid på sig än vad som nu föreslås. Lärosätets autonomi handlar vidare om att ut-
bildningen ska bli ”mottagaranpassad”. Vad mottagaranpassningen betyder, som 
en anpassning till studenters önskemål eller marknadens behov, utvecklas inte i 
yttrandet. I det här refererade yttrandet framhålls vidare vikten av att stärka 
språkämnenas betydelse och plats i lärarutbildningen, vilket motiveras med exa-
mensordningens förtydligade skrivningar om läs- och skrivutvecklingens bety-
delse. Språkämnena och examensarbetets betydelse diskuteras särskilt i relation 
till den del av lärarutbildning som ska genomföras på avancerad nivå och det är 
vikten av att lärarstudenter blir forskarutbildningsbehöriga som framhålls.  

I ett perspektiv där progression handlar om att gå från det mer allmänna till 
det mer specifika ges AUO en särskild innebörd. 

- AUO ser jag mer som breddstudier. Det är väldigt mycket som ska in här, allt från akade-

miskt skrivande till livräddning, det känns naturligt om det låg på grundnivå alltihop. Det är 

först på D-nivå i ämnet man kan säga att studenterna har kommit upp på en avancerad nivå. 

På en förskollärarutbildning har man aldrig kunnat ta ut en magisterexamen tidigare så var-

för skulle det gå nu. Jag ser inte problemet i en professionsutbildning. (Intervju lärare) 

Ett differentierat AUO betyder att utrymme ges åt ämnesfördjupning. Det fram-
ställs i det skriftliga yttrandet som ett problem att lärarutbildningens ”lokala lös-
ningar” är en konsekvens av en förhandling och kamp om resurser mellan olika 
intressen. En möjlig realisering av ovan nämnda mottagaranpassning kan förstås 
kopplad till en strävan att göra lärarutbildare och institutionerna mer oberoende 
av det lokala förhandlingsspelet kring AUO. Det är på det lokala planet innebör-
den av vad som föreslås får sin konkreta utformning. Under förutsättning att ”de 
lokala lösningarna inte lägger hinder i vägen” anses Bolognaanpassning innebära 
ett antal positiva förändringar för ämnenas betydelse i lärarutbildning. Det finns 
som det vidare uttrycks i den skriftliga inlagan mer av ”logistiska svårigheter”, 

––––––––– 
145 Lärosätet mottar remissunderlaget från utbildningsdepartementet den 16 januari. Först den 29 ja-

nuari sänds underlaget till strax över hundra personer med uppmaningen att inkomma med syn-
punkter senast sjätte februari. Lärosätet lämnar sedan sitt yttrande den 12 februari. Särskilda be-
slutsorganet remissyttrande och protokoll 2007-01-31.  

146 Meddelande från den interna styrningens representant 2007-04-04. 
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än vad det saknas välgrundade argument för att stärka ämnesfördjupningen i lä-
rarutbildning. I yttrandena påtalas också att lärares värderingsförmåga och för-
hållningssätt inte är något som går att ”mäta”. Av nämnda skäl anses målbe-
skrivningarna i examensordningen, vilka behandlar lärarstudenters självkänne-
dom och empatiska förmåga, som ”otydliga” och ”olämpliga”. Det framställs 
som ”orimligt att mäta huruvida studenten visar självkännedom på ett så löst 
formulerat vis.”147 

Ett likvärdigt AUO, hållbar utveckling och lärarens fostrande roll  

I några yttranden framhålls på motsvarande sätt som ovan naturvetenskap och 
”hållbar utveckling” som särskilt betydelsefulla ämnesområden i lärarutbildning-
en och i AUO. Med hänvisning till högskolelagen och högskoleförordningen 
framförs att högskolan har att främja ämnesområdet och att hållbar utveckling 
måste utgöra ett explicit mål i examensordningen.148 Att målformuleringen om 
att studenten ska kunna ”orientera sig om, analysera och ta ställning till allmän-
mänskliga frågor, ekologiska livsbetingelser och förändringar i omvärlden” är 
borttagen i examensordningen uppfattas som att det nu saknas formuleringar som 
pekar ut att läraren i skolan och lärarutbildaren i lärarutbildning har en fostrande 
roll.149 Anspråket som uttrycks gäller att ”det borde finnas något i examensord-
ningen för lärare som har en fostrande roll” och att denna roll ska uttryckas som 
hållbar utveckling. På dessa grunder görs också i denna skriftliga inlaga anspråk 
på att all lärarutbildning borde innehålla minst 15 högskolepoäng naturveten-
skap. I yttrandena som framhåller matematik, teknik och naturvetenskap som be-
tydelsefulla ämnesområden uppges att det bör krävas särskilt fördjupade ämnes-
kunskaper i matematik motsvarande 90 respektive 120 högskolepoäng för de lä-
rare som utbildar sig mot grundskolans senare år och gymnasiet. I examensbe-
skrivningen saknas enligt yttrandet målbeskrivningar: 

Angående behovet av naturvetenskaplig och teknisk utbildning(…)numera innehåller de nya 

målen inget om hållbar utveckling vilket ger ännu ett motiv för behovet av naturvetenskaplig 

och teknisk utbildning. 

Här handlar det om vikten av att förändra attityderna och öka intresset för sär-
skilt matematikämnet. Antalet sökande till lärarutbildning med inriktning mot 
matematik, teknik och naturvetenskap betecknas som oroande lågt. Av pragma-
tiska skäl uppfattas lärarutbildningen också fortsättningsvis behöva leda fram till 
en examen. Med utbildningens struktur, där AUO upptar tre terminer av lärarut-
bildningen, anges det svårt att nå upp till de anspråk på ämnesfördjupning som 
den avancerade nivån uppställer. 

––––––––– 
147 Yttrandet hänvisar till vad som uttrycks i det följande: ”För lärarexamen skall studenten visa 

självkännedom och empatisk förmåga” (utb.dep., promemoria 20070329 med bilaga om förslag till 
reviderad examensbeskrivning för lärarexamen). 

148 Yttrandet hänvisar till vad högskolelagen uttrycker om att: ”Högskolorna skall i sin verksamhet 
främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa” (SFS 1992:1434 kap. 1 § 5). 

149 SFS 2005:401. Bilaga 2. Examensordningen för lärare och utb.dep., promemoria 20070329. 
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AUO lyfts särskilt fram som ett ur likvärdighetsperspektiv problematiskt ut-
bildningsområde. Lärarutbildarna uppger i den skrifliga inlagan att de ”saknar 
precisering av innehåll för AUO-delen, detta för att få en nationellt likvärdig lä-
rarutbildning”. Det lokala tolkningsutrymmet kring AUO utmålas som särskilt 
problematiskt. En starkare statlig styrning och ett enhetligt AUO skulle, liksom i 
resonemanget ovan, ge en möjlighet för lärarutbildare och institutioner att lösgö-
ra sig från den lokala nivåns tolkningar, diskursiva förhandlingar och kamper. 
För den nya lärarutbildningen uppges det också väsentligt att tydliggöra hur rela-
tionen mellan ämnen, ämnesområden och AUO ska se ut. Anspråket handlar mot 
denna bakgrund om att tydliggöra vad som avses med examensordningens skriv-
ningar om fördjupningar i ”relevant(a) ämne(n) eller ämnesområde(n)”.150  

AUO och det demokratiska uppdraget  

Även värdegrundsfrågornas plats i lärarutbildning framhålls som betydelsefulla 
och en koppling görs mellan en sammanhållen lärarutbildning och lärares demo-
kratiska uppdrag. Det är då med en allmändidaktisk inriktning som lärarutbild-
ningens och särskilt AUOs demokratiska uppdrag betonas. Vilka delar av utbild-
ningen som kvalificerar sig för att ges på avancerad nivå anses då inte heller gi-
ven. 

- Om man vann gehör för det skulle vi kunna få didaktik som huvudämne här. Det finns till 

och med så djärva inslag att VFU skulle kunna betraktas ske på avancerad nivå i slutet av 

utbildningen (…) det är ju inte heller förbjudet för oss att ha en avancerad nivå även för för-

skollärare, det är ju bara det att examen inte kan vara på den nivån. (Intervju lärare) 

Förslaget att dela lärarutbildningen står i ett av de lokala yttrandena också i stark 
motsättning till hur lärarutbildarna menar att de sedan 2001 arbetat med lärarut-
bildning. Det är arbetets inriktning att få till stånd en gemensam sammanhållen 
lärarutbildning som uppfattas hotad. Argumentationen tar sin utgångspunkt i lä-
rarutbildningskommitténs betänkande (SOU 1999) och vad som där sägs om lä-
rares generella kompetenser. Konsekvenserna av Bolognaanpassningen beteck-
nas som en ”kursändring” för lärarutbildningens uppbyggnad som har långtgåen-
de implikationer för hur lärarutbildningen kan utformas ”flexibelt” och utifrån en 
professionsgemensam syn på kunskap. Med en uppdelning i två examensnivåer 
menar också någon lärarutbildare att det sker en olycklig professionsintern diffe-
rentiering, genom att det görs skillnad mellan lärarutbildare som kvalificerar sig 
för att få medverka i kurser som ges på avancerad nivå och de som inte gör det. 

- De grupper av lärare som i dag företräder vissa delar av lärarutbildning hamnar på grund-

nivå. Ja de känner sig kränkta över att inte få finnas med på avancerad nivå. Det här är en 

del av en akademisk diskurs som jag kan vara kritisk till, men det är inte något man kan 

visa. (Intervju lärare)  

Att få undervisa på avancerad nivå, förstått som en professionalisering, får här 
innebörden av att många lärarutbildare måste stärka sina akademiska meriter. Är 

––––––––– 
150 Utb. dep., promemoria 20070329 med bilaga om förslag till reviderad examensbeskrivning för lä-

rarexamen. 
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man samtidigt kritisk mot en ”akademisk diskurs” gör man som lärarutbildaren 
ovan uttrycker det bäst i att hålla det för sig själv. Anspråken som uttrycks tar 
samtidigt sin utgångspunkt i att alla lärarkategorier behöver de kompetenser och 
förmågor som anges för avancerad nivå.  

Att det i förslaget till ny examensordning inte preciseras någon innebörd för 
vad det tvärvetenskapliga ska bestå av, i termer av poäng för olika ämnen, fram-
ställs också som positivt. Utgångspunkten är att AUO-innehållet ska lämnas till 
varje enskilt lärosäte att själv få bestämma över. På denna grund uttrycks samti-
digt kritik mot att övergripande mål blandas med mer innehållsstyrda. I den 
skriftliga inlagan uttrycks kritik mot att enbart jämställdhet lyfts fram som ett 
bland flera demokrati- och värdegrundsmål. Det uppges problematiskt att exa-
mensordningens målformuleringar uttrycker sig om av att studenten ”visar” kun-
skap, förmåga och självkännedom. Vad ”visa” betyder utifrån att ”studenten 
först måste ha kunskap” och att ”undervisning” i första hand gäller ett ”görande” 
som en färdighetsträning kritiseras som uttryck för ett förmedlingspedagogiskt 
synsätt.  

De lokala yttrandenas diskursiva spänningsfält 

I de lokala yttrandena kan anspråken på styrning och mening tematiseras utifrån 
sina innehållsliga och strukturella inriktningar. I de professionsinterna gränssät-
tandena finns en särskilt relation mellan anspråk på en professionsorientering 
och anspråk på en akademisk orientering. De spänningsfält som framträder har 
en liknande grundstruktur som det som tidigare tagits upp och som utgör ett för-
svar för och en kritik mot AUO. Att minska AUOs andel av lärarutbildningen 
och öka inriktnings- och specialiseringskursernas andel konstituerar lärarutbild-
ningen som akademiskt orienterad. En argumentativ utgångspunkt är att den 
egentliga vetenskapliga fördjupningen sker inom disciplinerna. Anspråken på ett 
enhetligt och nationellt likvärdigt AUO är också uttryck för en viljeyttring att 
slippa delta i det lokala sammanhanget där AUO förhandlas och utformas utifrån 
olika intressemotsättningar. Förhandlandet framställs ske på bekostnad av en 
ämnesfördjupning. Lärosätets autonomi utgör därför ett problem och en utma-
ning. Viljan att bli mer oberoende varandra ska som tidigare diskuterats bl.a. för-
stås av att institutionerna, ämnena och lärarna har olika resurser att hävda sina 
anspråk på den lokala arenan som AUO utgör.  

Då lärarutbildarna istället framställer sig som lärare mer än ämneslärare, sker 
det i en argumentation för ett tvärvetenskapligt innehåll i enlighet med figuren 
nedan. De innehållsliga anspråken på tvärvetenskap framträder också de som 
mer eller mindre explicita anspråk på disciplinfördjupning, och är i den mening-
en uttryck för en institutionsisolationistisk orientering. På närmast motsatt sätt 
uttrycks emellertid anspråk på att lärosätet självt ska få avgöra AUOs tvärveten-
skapliga inriktning inom ramen för en diskurs om lärarutbildningen som profes-
sionsorienterad. I konceptualiseringen av tvärvetenskaplighet, som något väsent-
ligt för samtliga lärare, framhålls bl.a. läs- och skrivutveckling och en flerkultu-
rell kompetens på språkområdet. Som disciplinfördjupning är det då språkveten-
skapens roll som måste stärkas. 
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Figur 9. Anspråk på lärarutbildning som professionsorienterad och akademiskt 
orienterad 
 Professionsorientering/ 
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Demokrati & värdegrund 

 
 

Språkvetenskap & specialpe-
dagogik 

 
Naturvetenskap, matematik & 
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Pedagogik, allmän didaktik & 
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En mer sammanhållande lärar-
utbildning (lokal autonomi för 
AUO) 

 
All lärarutbildning på avancerad 
nivå (lärares flexibilitet på ar-
betsmarknaden) 
 

En mer differentierad lärarut-
bildning (nationellt likvärdigt 
AUO) 

 
Specialisering 
(lärares forskarutbildnings-
behörighet) 
 

 
I argumentationen för hållbar utveckling som ett särskilt kunskapsområde tas ut-
gångspunkten i att kunskapsområdet förlorat sin plats i lärarutbildning. Här är 
det ämnesdiscipliner som naturvetenskap, matematik och teknik som måste stär-
kas. Figuren ska också läsas på det sättet att genom anspråken på demokrati och 
värdegrund framhålls på motsvarande sätt pedagogikens, allmändidaktikens och 
samhällsvetenskapens betydelse. AUO som en nödvändig sammanhållande del 
är, som jag tolkar det, särskilt ett anspråk på pedagogikens och allmändidakti-
kens plats i lärarutbildning. I de kunskapsteoretiska problematiseringarna som 
görs är det samtidigt en förstärkning av ämnesstudiernas plats som riskerar leda 
till en instrumentell och förmedlingspedagogisk lärarutbildning, snarare än en 
kvalificerad.  

Inom lärarutbildningens interna spänningsfält finns vad som kan tolkas som 
ett särskilt didaktiskt spänningsfält i de dimensioner av medborgarbildning 
respektive marknadsorientering som jag tidigare tagit upp och som figuren nedan 
avser att illustrera.151 I den politiskt formulerade kritiken mot lärarutbildningens 
AUO och i kritiken mot mål- och resultatstyrningen på skolans områden, till vil-
ken jag återkommer i nästa kapitel, är det särskilt den professionella autonomin 
som ska reduceras med avseende på lärares allmändidaktiska uppgifter.  

––––––––– 
151 Figuren har sin grund i diskussioner som förts inom ramen för forskningsprofien Utbildning och 

didaktik vid Växjö universitet. 
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Figur 10. Lärarutbildningens didaktiska spänningsfält 
 
Kunskap i                                 Ämnesdidaktik  Kunskap i 
akademiskt ämne                                                                          skolämne 
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Bildning &                          Allmändidaktik                           Värdegrund  
värdegrund    & demokrati 
 
Det är också av pragmatiska skäl och av skäl som har att göra med trovärdighet 
som det särskilda beslutsorganet, och därmed lärosätet i sitt officiella remissytt-
rande, ställer sig bakom den föreslagna uppdelningen av lärarutbildning.152 Sam-
tidigt som Bolognaanpassningen framställs som ett sätt att stärka lärarutbildning-
ens ”integration i universitetet” finns det tydliga svårigheter med att argumentera 
för att integrationen skulle kunna gälla för lärarutbildningen i stort. Integrationen 
gäller närmast på det ämnesteoretiska fältet och som en fråga om lärarutbild-
ningens akademisering. Med utgångspunkt i kritiken mot lärarutbildningen väljer 
det särskilda beslutsorganet att betona behovet av förtydliganden och precisering 
av innehåll och mål för AUO. 

Det är viktigt att innehållet i AUO preciseras för att få en nationell likvärdig lärarutbildning, 

exempelvis avseende skolans demokratiska uppdrag och tillika fostransuppdrag. 

Lärosätet visar inte heller upp den offensiva hållning vi tidigare sett att merpar-
ten av lärosätena gör i sina remissyttranden. Lärosätet refererar istället till Hög-
skoleverkets kritik på ett sätt som gör det möjligt att tolka att det snarast saknas 
en mer offensiv strategi för att förbättra lärarutbildningen. I lärosätets remissytt-
rande talar man mot denna bakgrund om att: 

Ett avgörande skäl (för att ställa sig bakom uppdelningen min anm.) är att vissa delar av lä-

rarutbildningen helt enkelt inte organisatoriskt och poängmässigt uppfyller kraven för avan-

cerad nivå. Ett annat argument är kvalitetsargumentet. Mot bakgrund av den offentliga kva-

litetsdebatten som följt i spåren av HSV:s utvärdering 2004 liksom de specialstudier som se-

nare gjorts kring bl.a. examination, examensarbete och forskningsanknytning är vi av upp-

fattningen att det är svårt att med trovärdighet argumentera för att hela lärarutbildningen – 

inklusive de tidsmässigt korta programmen – ska ligga på avancerad nivå och givet de idéer 

som ligger bakom Bolognamodellens nivåstruktur. 

––––––––– 
152 På lärosätet råder vad som i det samlade remissyttrandet uttrycks som: ”delade meningar om 

lämpligheten i att dela upp lärarexamen på en grundnivå respektive avancerad nivå”. 
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De enskilda lärosätenas tolkningsutrymme blir här något problematiskt i en sär-
skilt selektiv mening. Att den lokala autonomin skulle utgöra en mer principiell 
problematik, möjlig att framföra också i relation till lärarutbildningens inrikt-
nings- och specialiseringskurser, uttrycks inte. Att lärosätet ”värnar om den loka-
la friheten”153 kan därför inte förstås gälla lärarutbildningen i dess helhet. Äm-
nesdisciplinerna framstår som institutionaliserade på sätt som gör dem mer oan-
tastliga för kritisk prövning och för statliga styrningsanspråk samtidigt som Hög-
skoleverkets utvärderingar utövar en stark performativ styrning för lärarutbild-
ningens AUO. 

Självvärdering och ny utvärdering 

Bland lärarutbildarna i ledningsgruppen uttrycks uppfattningen att en mer detal-
jerad styrning och kontroll nu tydligare utmanar dem. Det finns också de som 
menar att det knappast är frågan om någon utmaning, eftersom det inte existerar 
någon professionell autonomi att tala om. Om lärarutbildningens Bolognaan-
passning reducerar den professionella autonomin så är det också något som både 
välkomnas och ifrågasätts. Ett tydligare ledarskap och tydliga direktiv om vad 
AUO ska innehålla är t.ex. något som välkomnas inför den aviserade förnyelsen 
av lärarutbildning. Mer styrande lärandemål efterfrågas med motivet att ”vi får 
en bättre innehållsdeklaration vad man faktiskt kan och inte bara vad vi syftar 
mot”. För lärarutbildarna handlar det som vi sett också om att kunna ”frikopplas 
från poänghysterin.”154 

Att Bolognaanpassningen riskerar påverka det professionella handlandet i 
riktning mot att instrumentaliseras är också ett anspråk på att learning outcomes 
och en förstärkt dokumentstyrning utmanar diskussionens plats i lärarutbildning. 

- Det kommer att bli djävligt styrt. Med exakta kriterier och hur man ska nå dit. Detta med 

den fria tanken och diskussionen blir inte detsamma. Det blir mer fyrkantigt, mer kontroll 

och formulär. (Intervju lärare) 

Att centralstyrningen av lärarutbildningen tenderar att öka är något som lärarut-
bildarna också sätter i samband med att den politiska beslutsprocessen är force-
rad. Några av lärarutbildarna menar att de står oförberedda inför snabbheten i be-
slutsfattandet, även om ”detta med kontroll, kvalitetssäkring och utvärdering har 
blivit mycket tydligare de senaste åren”.155 Meningsfullheten i det utvecklingsar-
bete ledningsgruppen ägnat sig åt framstår också som bristfällig som en följd av 
de politiska omsvängningarna och de förändringar lärarutbildarna ser framför sig 
för lärarutbildning.  

- I efterhand tycker jag att det arbete vi utförde var idiotiskt. Då hävdades det att vi p.g.a 

Högskoleverkets kritik var tvungna att göra det här arbetet med AUO. För det kommande 

arbetet är det förödande att allting i princip måste göras om. Särskilda beslutsorganet invag-

gade oss i en falsk förhoppning om att Bologna skulle dröja att vi skulle få ett år på oss, men 

––––––––– 
153 Minnesanteckningar från lokalt lärarutbildningsforum 2007-02-15. 
154 Citaten från intervju med lärare. 
155 Citatet från intervju med lärare. 
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med tre månaders varsel skulle Bologna sättas i sjön. Det var vi inte föreberedda på bl.a. för 

att vi lagt ned ett så ofantligt arbete på AUO. (Intervju lärare) 

Då Högskoleverket uppmanar lärosätena att inkomma med en självvärdering, 
som behandlar utvecklingsarbetet sedan 2004 års utvärdering, och som ska ligga 
till grund för 2007 års utvärdering (Högskoleverket 2008b), reaktualiseras vad 
jag tidigare benämnt som utbildningens interna spänningsfält.156 Det är inte givet 
vilken berättelse det är som ska berättas då lärosätena av Högskoleverket (2007a) 
uppmanas uttrycka sig om hur progressionen, kravnivåerna, forskningsanknyt-
ningen och vetenskapligheten förstärkts. På lärosätet uppmanas också lärarutbil-
dare i sina självvärderingar lyfta fram de goda exemplen, de svaga sidorna och 
att ge förslag på förbättringar.  

Då lärarutbildare samlas för att diskutera självvärderingen för AUO tydliggörs 
strategiska intressen i att påvisa att samarbetet inom lärarutbildningens AUO ut-
vecklats för att nu fungera väl. För lärarutbildarna är samtidigt en beskrivning av 
en väl fungerande samordning och ett klargjort ansvarstagande en återgivning av 
sakernas tillstånd som brister i sanningsenlighet. Det finns likväl ett gemensamt 
intresse mellan lärarutbildarna och den lokala styrningen att framställa lärarut-
bildningen som välfungerande och att påtala att ständiga förbättringar sker. Att 
lärarutbildningen kvalitetssäkras är den gemensamma berättelse som nu måste 
kunna formuleras.  

- Nu kommer Högskoleverket snart igen och utvärderar och då gäller det för oss att visa att 

vi har ett samarbete. Ja hur ska detta berättas om och hur ska vi gå vidare? Vi måste nu ha en 

fri diskussion om erfarenheterna från kurserna och hur vi kan lägga en grund för de senare 

kurserna.  

- Särskilda beslutsorganets fråga är om det blev ett bättre AUO utifrån de förändringar som 

gjorts och hur vi kvalitetssäkrar utbildningen. Det blir viktigt att få fram så mycket skryt 

som möjligt från ledningsgruppens arbete inför utvärderingen. (Den interna styrningens re-

presentant) 

- I de utvärderingar som gjorts upplever studenterna att de i hög grad uppnått de uppsatta 

målen.  

- Någon måste faktiskt ta sitt ansvar och hålla i styrningen för AUO. Om detta fungerar nu 

så är det bara tur och det känns genant.  

- Ja vilket ansvar har ledningen här egentligen?  

––––––––– 
156 Lärosätets samlade självvärdering består av ett 27 sidor långt dokument som upprättats på grund-

val av ett stort antal kurssjälvvärderingar inom lärarutbildningens AUO, inriktningar och fördjup-
ningar. Jag avgränsar mig här till att ta upp vad som nämns i den samlade självvärderingen och vad 
som tas upp i självvärderingar av AUO- kurserna. 
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- Jag har länge känt mig osäker på vilket mandat ledningsgruppen har. Men vad som nu lig-

ger i vågskålen är examensrättigheterna. Vi måste upp med näsan och hävda att vi har en bra 

lärarutbildning. (Den interna styrningens representant) 

- Lärarutbildningen har som vi vet fått mycket kritik och vi kanske måste upp mer på barri-

kaderna nu.157 

Anspråket på att det finns mer att önska i fråga om en fri diskussion i lärarutbild-
ningen kan förstås som en vilja till en mer kommunikativ handlingsinriktning. 
Att synliggöra vad som utgör AUOs röda trådar och vad som lägger grunden för 
utbildningens utformning handlar både om att göra så att Högskoleverket blir 
nöjda, utifrån sina anspråk på kontroll, och att professionsinternt påvisa att det 
finns mycket kvar att göra, utifrån anspråk på utveckling och samordnat hand-
lande. Att ansvaret för styrningen av AUO lokalt måste förbättras blir t.ex. till en 
explicit fråga om vilka professionella befogenheter ledningsgruppen haft och 
möjligen fortfarande har. Frågan om vem som har och tar ett helhetsansvar för 
AUO kvarstår emellertid som obesvarad.158 Om genomförandet av AUO bedöms 
fungera är det, som en av lärarna uttrycker det, närmast att betrakta som ett ut-
slag av slumpen.  

Att det ur lärarnas perspektiv saknas en genomtänkt styrningsstrategi kan 
samtidigt inte ingå i vad som ska berättas om i lärosätets självvärdering. Istället 
handlar det om att påvisa hur utbildningen kvalitetssäkras, för att därigenom re-
ducera hotet om att Högskoleverket ska ifrågasätta eller rent av frånta lärosätet 
examensrättigheterna. Lärarutbildarna befarar också att lärarutbildningen ska få 
motta mer kritik från Högskoleverket, en uppgift handlar mot den bakgrunden 
om att bjuda motstånd. Jag tolkar att det är vad lärarutbildaren ovan bl.a. lägger 
som innebörd i att ”vi kanske måste upp mer på barrikaderna nu”. 

Hur lärarutbildning och särskilt AUO förbättrats handlar i det dokument som 
utgör lärosätets självvärdering om hur det på grundval av Högskoleverkets kritik 
skett en omarbetning av samtliga kurser. Särskilt framhålls hur utvecklingsarbe-
tet, sedan slutet av 2005, syftat till att utveckla de områden i lärarutbildningen 
där flera institutioner deltar. Den generella bild som ges i självvärderingen är att 
det sker ständiga översyner, revideringar och utvärderingar som svarar mot de 
externa anspråken på kvalitetssäkring. Innehållet i AUO framhålls mer fokusera 
på läs- och skrivförmågans och matematikens betydelse för kunskapsutveckling. 
Även betyg och bedömning, konflikthantering, kränkande behandling, IKT och 
vetenskaplig progression betonas som särskilt uppmärksammade centrala kun-
skapsområden. Vad som framhålls i självvärderingen svarar s.a.s. väl mot Hög-
skoleverkets kritik. I översynen av utbildningens kravnivåer betonas t.ex. hur den 
vetenskapliga ledningen nu är delaktig i arbetet med att utforma kursplaner och 
examinationer. Att vetenskapligheten stärkts handlar om att doktorander och dis-
puterade nu frekvent deltar i diskussioner som gällt kravnivåer, bedömningar och 
examinationer. Det finns en som det uttrycks ”vetenskaplig ledning och back up i 

––––––––– 
157 Samtal inför självvärderingen 2007-03-21.  
158 Vid den här tidpunkten är ledningsgruppen under upplösning. Vad som har kommit att etablerats 

är ett lokalt lärarutbildningsforum. 
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samtliga kurser”. Lärosätet vill officiellt ge bilden av att det finns ett ”ökat in-
tresse och engagemang bland seniora forskare” för lärarutbildning. Genom att lä-
rarutbildarna nu mer frekvent diskuterar bedömningskriterier har också ”otydlig-
het gällande innehåll och form” kunnat minimeras och en styrbarhet har skapats 
som gör att studenterna på bättre sätt själva kan planera sina studier. I självvärde-
ringen skrivs det t.ex. fram som förbättringar att studenter nu i högre grad doku-
menterar sitt lärande med hjälp av portfolios och att en stor del av kommunika-
tionen sker via s.k. digitala plattformar.  

Den bild självvärderingen ger stämmer samtidigt bristfälligt med de uppfatt-
ningar lärarutbildarna ger uttryck för när det gäller stödet och intresset för AUO. 
Bilden stämmer också dåligt i relation till hur man i ledningsgruppen diskuterat 
att fler disputerade i lärarutbildningen är ett tämligen instrumentellt mått på kva-
litet. Flertalet lärarutbildare i ledningsgruppen framhåller istället att den mest 
framträdande positiva konsekvensen av gruppens arbete är att det på deras egna 
initiativ etablerats ett lokalt lärarutbildningsforum. Forumets syfte är att vara en 
arena för diskussion om lärarutbildningens innehållsfrågor, ett behov som aktua-
liserats inte minst av det strategiskt inriktade handlandet i ledningsgruppens ar-
bete.  

Fortlöpande summering: utvecklingsarbetets kommunikativa 
villkor 
Utifrån de kommunikativa villkor och anspråk som här diskuterats menar jag att 
en diskursinriktning i lärarutbildningen kan karaktäriseras som pragmatisk och 
effektivitetsinriktad (Habermas 1996). De pragmatiska skälen för att i system-
mässig och administrativ mening reglera resursfördelningen är att förstå både i 
relation till externa och interna anspråk. I den interna styrningsdiskursen är en ef-
fektiv beslutsförmåga i lärarutbildning väsentlig i relation till den kritik Högsko-
leverket angett, snarare än att de konfliktfyllda värdena, intressena och målen på 
kommunikativ väg fördjupas och klargörs. Internt är de mål som ska uppnås till 
del också givna i relation till vad som på strategiska grunder kan accepteras i de 
lokala sammanhang där lärarutbildningens utformning och innehåll avgörs. Om 
de nationella och lokala beslut och direktiv som avser styra verkligen gör det är 
samtidigt mindre klart och i den meningen kan beslutsfattandets effektivitet ifrå-
gasättas internt men knappas externt. Detta förhållande blir tydligt i samband 
med lärosätets självvärdering. Att giltigheten, i det som i formell mening har be-
slutslegitimitet, i begränsad omfattning prövas kommunikativt leder handlandet i 
riktning mot att bli pragmatiskt och strategiskt (Habermas 1998a).  

 
Vad jag här betecknar som pragmatiskt och effektivitetsinriktat kan också förstås 
som en målorienterad politisk administrativ diskurs som verkar både på nationell 
och lokal nivå. Det är uppenbart så att i den lokala politiska styrningen görs an-
strängningar för att svara upp mot de centrala påbuden. Det är uppenbart också 
så att den performativa styrning Högskoleverkets utvärderingar utövar påverkar 
vad som lokalt framställs som rimliga och trovärdiga anspråk kring särskilt lä-
rarutbildningens AUO. I den interna styrningen utgör t.ex. kritiken lärarutbild-
ningen fått av Högskoleverket och den efterföljande kvalitetsdebatten en anled-
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ning till att inte argumentera för en sammanhållen lärarutbildning på avancerad 
nivå. Styrningen liksom lärarutbildarnas handlande framstår här som rimliga svar 
på kritiken mot kravlöshet i lärarutbildningen, genom att i mer administrativ me-
ning försöka skapa tydlighet och genom att ange ambitionsnivåer i form av lear-
ning outcomes. Den interna styrningens anspråk på handlingskraft framstår här 
också som ett primärt politiskt kriterium.  

Det är också så att lärarutbildarna påminns genom diskursiva upprepningar i 
den interna styrningsdiskursen om att lärarutbildning är en gemensam angelä-
genhet och att AUO utgör utbildningens problem. Examensordningens förtyd-
liganden utgör ett externt anspråk på ett nytt innehåll för AUO som ställer lärar-
utbildarna inför att göra det bästa av situationen. Lärarutbildning som gemensam 
angelägenhet fungerar här förpliktigande för lärarutbildarna att visa handlings-
kraft, vilket under de rådande tidsramarna betyder att de i princip uppmanas att 
agera instrumentellt genom att helt enkelt bortse från ett helhetsperspektiv på 
progression och konsistens. I den interna styrningen talas det som vi sett om ut-
vecklingsarbetet som ett nollsummespel där lärarutbildarna förväntas visa hand-
lingskraft genom att suboptimera.  

Som problematiska villkor för att få till stånd ett mer koordinerat handlande 
framträder de ekonomiska och ämnesmässiga motsättningarna och den tidsbrist 
som anses vara en följd av ett ökat tempo i beslutsfattandet. Konkurrensen inom 
ramen för de ekonomiska och politiska styrningsimperativen bidrar på det här 
sättet till att reducera möjligheterna lärarutbildarna har att diskutera och besluta 
med utgångspunkt i gemensamma yrkesmässiga överväganden, kompetenser och 
övertygelser. Kampen om resursfördelning leder istället till en politisering som 
förstärker ett strategiskt handlande i gruppen av lärarutbildare (Habermas 1984; 
1998a). Det ska också noteras att lärarutbildarna är kritiska till hur de bakbinds 
av att utvecklingsarbetet politiseras och ekonomiseras. Det finns en rimlighet i 
lärarutbildarnas handlande givet villkoren för styrning och mening, där en eko-
nomisk styrningslogik blockerar förmågan att koordinera handlandet i riktning 
mot en mer kvalificerad och meningsfull diskussion om utbildningens innehåll.  

Det uppstår en situation i ledningsgruppen där ett mer öppet, fritt och kritiskt 
samtal kan bli riskfyllt (Fritzell 2008; 2009a). Vad lärarutbildarna misstänker 
varandra för är att ha en institutionsisolationistisk agenda och att ge uttryck för 
anspråk som har egenintresset som grund. För lärarutbildarna utgör utvecklings-
arbetet i detta avseende ett socialt risktagande, där risken består i att framstå som 
företrädare endast för sig själv (Eriksson 2003; 2007). Möjligheten att övertyga 
varandra med goda argument reduceras också av att den professionella hand-
lingskapaciteten inte anses ha sin grund i den aktuella gruppen av lärarutbildare. 
Att lärarutbildarna, som de själva uttrycker det, inte lyssnar på varandras argu-
ment har kort uttryckt sin bakgrund i att argumenten på förhand uppfattas som 
uttryck för partikulära intressen. I relationen mellan att övertala och övertyga le-
der övertalningsförsöken, vilka hänvisar till vad någon utanför gruppen tycker 
eller har beslutat, till kommunikativa låsningar (Habermas 1996). De olika sak-
förhållanden som påtalas kan på dessa grunder bristfälligt rättfärdigas inom ra-
men för de diskussioner som förs. För att uttrycka det på ett annat sätt reduceras 
den professionella autonomin av den argumentativa inriktningen. Då en mer kri-
tisk omprövning av praxis uteblir begränsas också förmågan att utifrån en väl-
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grundad argumentation ifrågasätta och tillbakavisa externa anspråk på förändring 
(Evetts m.fl. 2006; Freidson 2001). 

Lärarutbildarna är i en position där de företräder något utan att gemensamt 
kunna argumentera för eller emot. Lärarutbildarna framstår i fråga om detta som 
starkt organisationsberoende. Ledningsgruppen befinner sig i vad jag betecknar 
som ett slags företrädarskapets dilemma. Genom att gruppen uppfattar sig i en 
position av att ställföreträda det särskilda beslutsorganet riskerar man genom ko-
optering att bli en del av kritiken mot den interna styrningens bristande funktio-
nalitet. Lärarutbildarnas kritik mot att den interna styrningen är ineffektiv, oför-
utsägbar och illegitim aktualiserar också den byråkratiska etiken i ledningsgrup-
pen. Närmast sker det som en fråga om vilka lojaliteter och kollegiala förhållan-
den som råder i gruppen och hur information och regler hanteras diskursivt på 
olika sätt.  

För att hantera tidsbristen talar lärarutbildarna om att i efterhand köpslå med 
varandra. Den ekonomiska logiken leder till ett interna köpslåenden och ad hoc- 
lösningar som riskerar blockerar för ett fortsatt lärarsamarbete. Genom interna 
uppgörelser och arbetsfördelningar ska också risken för att lärarutbildarna råkar 
illa ut vid tjänstetillsättning mildras. Utvecklingsarbetet rymmer här en etisk 
problematik i form av sociala kostnader som på olika sätt måste kunna hanteras 
och korrigeras i det dagliga arbetet. 

Lärarutbildarna har olika möjligheter att få gehör för sina anspråk på vad som 
utgör mer kategoriella åtskillnader och vad som bör integreras inom AUO. För 
att tala med Tilly (2000) kan lärarutbildarnas och institutionernas förmåga till 
möjlighetsansamling förstås som ojämnt fördelad. Med ojämn möjlighetsansam-
lig menar jag i det här avseendet den förmåga olika aktörer, institutioner och be-
slutsorgan har att hindra någon från att ta del av, samt inleda samarbete för att få 
del av, lärarutbildningens resurser. En gränsdragning för möjlighetsansamling 
går som jag ser det mest tydligt mellan samhällsvetenskaperna och naturveten-
skaperna. 

Lärarutbildarna ger också uttryck för behovet av nya arenor för diskussion 
inom lärarutbildning. De egna ansträngningar som görs för att skapa kommuni-
kativa arenor ska förstås utifrån ett upplevt behov av att undkomma konsekven-
ser av utbildningens ekonomisering och politisering. En positiv konsekvens av 
utvecklingsarbetet uppfattas vara att det sker en professionsintern mobilisering 
som gör att lärarutbildare från olika delar av utbildningen börjar tala med var-
andra. Mobiliseringen resulterar i en ny arena för lärarutbildningen, här önskar 
lärarutbildarna få diskutera lärarutbildningens innehållsfrågor fritt från administ-
rativa, byråkratiska och ekonomiska anspråk. Det är ett forum där det inte ställs 
anspråk på ett formellt beslutsfattande lärarutbildarna önskar tillskapa.  

…och anspråk på styrning och mening 
Lärarutbildarna riktar anspråk till de personer som de menar vetenskapligt och 
ideologiskt backat upp utbildningen att visa ett större intresse för denna och för 
det lokala utvecklingsarbetet. Anspråket är här att utbildningen måste kunna för-
svaras på vetenskapliga grunder mot den kritik Högskoleverket uttrycker. Jag har 
påvisat att lärarutbildarna uppfattar att de väsentligen är de som ställs till svars 
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för lärarutbildningens tillkortakommanden. Då kritikens vindar mot lärarutbild-
ningen blåser hårt saknar lärarutbildarna kort sagt en bredare uppslutning till ut-
bildningens försvar.  

Lärarutbildarna förenas i sin kritik om att de ensamma får företräda utbild-
ningen i relation till den externa kritiken. I ledningsgruppen ställs med olika em-
fas samtidigt anspråk på att överhuvudtaget få företräda lärarutbildningens AUO, 
företrädarskapet förstås då som ojämnt fördelat professionsinternt mellan lärar-
utbildare och mellan institutionerna.  

Lärarutbildarna är i grunden starkt kritiska till hur de uppfattar sig bakbundna 
av hur lärarutbildningen, i ljuset av att vara hela högskolans angelägenhet, kom-
mit att politiseras och ekonomiseras. De beklagar hur ekonomiska logiker och 
politiska maktanspråk, som uttryck för en systemmässig kolonisering av lärarut-
bildning, försvårar för ett koordinerat och professionellt handlande (Habermas 
1987). Mot denna bakgrund ställs anspråk både på att den nationella styrningen 
av AUO måste förtydligas, för att få till stånd en mer enhetlig och likvärdig lä-
rarutbildning, och att lärarutbildarnas samverkan måste stärkas om lärosätet ska 
ha någon autonomi att få utforma AUO. 

Anspråket på införandet av mer uttalade beställar-utförarmodeller motiveras 
med att det skulle reducera den interna konkurrensen. Viljan att slippa vara del 
av ett förhandlande över institutionsgränserna om AUOs utformning är som jag 
tolkar det särskilt kopplad till om de på förhand är så att man uppfattar sig som 
förhandlingens förlorare. För att uttrycka det lite tillspetsat vill lärarutbildarna 
slippa engagera sig utanför sina egna professionella gränser (Geiryn 1999). I 
strävan efter att bli mindre beroende av varandra uttrycks både en institutionsiso-
lationism och ett anspråk på att en tydligare marknads- och effektivitetsorienter-
ing borde införas i utbildningen. Det professionella handlandet konstitueras då 
också av om Högskoleverket och/eller studenter blir nöjda. Lärarutbildarna posi-
tionerar sig i detta avseende på delvis strategiska grunder som styrda av att vara 
serviceutförande och verkställare av vad andra bestämt. Lärarutbildarna vill ta 
sig ur en position där de ser sig mer eller mindre tvingade att försvara kompro-
misser som de inte uppfattar som möjliga att försvara varken inför varandra eller 
inför studenterna. Vad jag benämner som ett institutionsisolatistiskt handlande är 
alltså att förstå som del av en strävan till en professionell självständighet och ett 
beskydd som struktureras inom ramen för vad någon annan bestämt (Eriksson 
2007).  

Ledningsgruppens diskussioner om AUOs innehåll utspelar sig på olika nivå-
er inom ramen för ett antal interna maktrelationer, didaktiska spänningsfält och 
alliansbildningar. I spänningsfältet mellan anspråk på en sammanhållen respekti-
ve mer differentierad utbildning ställföreträder lärarutbildarna också olika kate-
gorier av lärare (lärarstudenter). Anspråken kan betecknas som klientbaserade 
(Abbott 1988). Den diskursiva kampen handlar då om vad några eller alla stu-
denter måste ta del av och få möjlighet att bli del av. Maktkampen handlar om att 
vinna erkännande för vad som är ett giltigt innehåll och en giltig ordning utifrån 
ämnesmässiga anspråk och utifrån mer integrativa anspråk. De professionella 
identiteter som uttrycks kan tolkas i relation till positioneringar i spänningsfältet 
mellan anspråk på specifika kunskaper och kunskapstillstånd (states of knowled-
ge) och anspråk på att det finns flera sätt att veta något på (ways of knowing) 
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(Bernstein 2000; 2003). En gränssättande skiljelinje dras här också mellan kun-
skapskvalificering och demokrati. Det är samtidigt svårt att uppfatta vilka mer-
värden det är lärarutbildarna gör anspråk på då de hävdar ett visst innehåll eller 
tvärvetenskapens plats i AUO. Anspråket på att progressionen i utbildningen 
måste klargöras gör det också svårt att öppet hävda specifika perspektiv och äm-
nesinnehåll. Och detta gäller även om de professionella identiteterna till del är 
konstituerade av om lärarutbildaren är samhällsvetare, naturvetare, humanist, pe-
dagog etc. Vilka kvalifikationer som ska få utrymme i AUO låter sig inte enkelt 
avgränsas i lärarutbildarnas utvecklingsarbete.  

Då lärarutbildarna i sina inlagor kring Bolognaanpassningen gör anspråk på 
en viss kunskapskvalificering kan utbildning som personlighetsutveckling samti-
digt framställas mindre betydelsefull eller hävdas med större emfas. Kunskap blir 
också tydligare något studenten har eller inte har i relation till ett specifikt kun-
skapsobjekt. Att ett kunskapsobjekt är möjligt att behandla separat från den stör-
re helheten, som en yrkesutbildning utgör, är något som anförs genom att inne-
hållet koncentreras och i mindre grad knyter an till vad studenterna tidigare mött 
eller kommer att möta i utbildningen. Den motsatta uppfattningen, att samtliga 
innehåll måste kunna understödja varandra, är ett anspråk på en successiv för-
djupning där det tvärvetenskapliga innehållet sprids ut över AUOs olika delkur-
ser. Att AUO behandlar ett innehåll ur flera perspektiv gör tvärvetenskap och 
samverkan till en nödvändighet för att en mer sammanhållen helhetssyn på lärar-
utbildning ska kunna utvecklas. Vad som framhålls är då lärarens didaktiska 
kompetenser, utbildningens demokratiska roll och att lärarutbildaren (inom 
AUO) är lärare före ämneslärare. De kommunikativa villkoren som karaktärise-
rar utvecklingsarbetet begränsar samtidigt förmågan att göra tydligt vilka profes-
sionella gränsobjekt det är som ska överskridas och på vilka grunder lärarutbil-
darna ska kunna arbeta med utgångspunkt i gemensamt formulerade mål (Geiryn 
1995). Vad som är rimligt att förvänta sig som ett mervärde av ansträngningar i 
den riktningen förblir som tidigare nämnts mindre klargjort. Varför frågorna om 
vad, hur och varför en viss utformning och ett visst innehåll är att föredra klar-
görs bristfälligt är som jag ser det att förstå som en konsekvens av att de sy-
stemmässiga villkoren dominerar över den professionella uppgiften att skapa 
progression och konsistens i lärarutbildningens AUO. 

Då lärarutbildarna ifrågasätter utvecklingsarbetets meningsfullhet utifrån tem-
pot i förändringstrycket och den politiska styrning lärarutbildningen är föremål 
för uttrycker de också sig kritiskt mot den pragmatiska målorienterade politiskt 
administrativa diskursen. Att lärare och lärosäten generellt måste tänka alltmer 
strategiskt, för att svara mot anspråk på kvalitetssäkring och kontroll och undvi-
ka bakläxa i form av sanktionsåtgärder, framstår som mest tydligt i relationen 
mellan vad som sägs i självvärderingen och vad som uttrycks om en bristande 
meningsfullhet i utvecklingsarbetet. Att lärarutbildarna ser sig tvungna att handla 
strategiskt och opportunistiskt riskerar bli kontraproduktivt för ansträngningarna 
att skapa en kvalitativ utveckling av lärarutbildningen.  

 
Då jag i nästa kapitel analyserar anspråk på styrning och mening som uttalar sig 
om måluppfyllelse, transparens, bedömning och dokumentation i skolan tar jag 
med mina tolkningar kring de anspråk på förståelseorientering och mål- och re-
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sultatorientering som här diskuterats. De skiljelinjer som tagits upp i perspektiv 
av att konstituera ett didaktisk spänningsfält är också något jag bär med mig i de 
följande resonemangen. Det är också min avsikt att i kapitel 9 fördjupa några 
aspekter av de tolkningar och diskursinriktningar som här diskuterats.  
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8. Bedömningspraktikens professionalisering  
I kapitlet behandlas det professionella handlandets villkor utifrån anspråk på 
styrning och mening i relation till grundskolan och dess lärare. I kapitlet görs 
några mer generella policyanalyser som har betydelse för att förstå vad som i 
nästa kapitel behandlas utifrån lärarnas utvecklingsarbete. Utgångspunkten tas i 
frågor om vilken den från politiskt håll begärda och ålagda professionalismen är 
då lärare förväntas utveckla och förstärka målstyrningen på mer individuella, lik-
värdiga och demokratiska grunder. Det är då anspråk på styrning och mening i 
relation till en bedömningspraktisk professionalisering som står i centrum. Jag 
analyserar hur förändrade villkor för professionellt handlande och autonomi kan 
förstås i ett bedömningspraktiskt perspektiv genom att ägna ett särskilt intresse åt 
hur IUP-reformen motiveras. Jag inkluderar här uppdraget regeringen ger skol-
myndigheten att utreda införandet av individuella planer, IUP-reformens förarbe-
ten, de allmänna råden för IUP och den analys av IUP-reformens implementering 
som Skolverket gjort. Remissyttrandena utgör vilket tidigare angetts svar på 
Skolverkets förslag till allmänna råd för IUP och utbildningsdepartementets för-
slag på att IUP ska innehålla skriftliga omdömen.159 

Mål- och resultatstyrningens professionella implikationer 
Styrsystemens omläggning på 1980- och 90-talen motiveras med utgångspunkt 
både i demokrativärden och effektivitetsvärden. Genom att styrningen utformas 
mer indirekt och med generella angivelser aktualiseras frågan om statens möjlig-
heter att garantera medborgarna en likabehandling. För skolans del framhålls det 
som väsentligt att informationen om verksamhetens mål förstärks och prioriteras 
(SOU 1988). En tydligare mål- och resultatstyrning förutsätter för sitt genomfö-
rande en förstärkt nationell och lokal tillsyns-, kontroll- och utvärderingsverk-
samhet. I den politiska styrningsdiskursen betonas också lärarnas ansvar för lik-
värdighet, effektivitet och för att verksamheten kan bedömas som professionell 
(prop. 1988/89:4; prop. 1990/91:18).  

Behovet av att konkretisera vad som är lärares gemensamma professionalitet 
är att förstå som en konsekvens av att likvärdigheten i utbildningsstandarden ska 
förenas med ”strävan efter förenkling och decentralisering” (prop. 1988/89:4 s. 
6). Ökade insatser för extern och intern utvärdering motiveras också av att det 
inom lärarprofessionen finns en svag tradition att utvärdera mot uppsatta mål 
(prop.1988/89:4 s. 8.). Att vara professionell och att arbeta i en professionell or-
ganisation handlar tydligt om effektivitet och att som lärare och rektorer ta ett 
tydligare resultatansvar.  

––––––––– 
159 Under rubriken policytexterna i kapitel 4 redogör jag för vilka remissinstanserna är och hur jag 

valt att analysera yttrandena. 
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En övergång till en mer utpräglad målstyrd skola med mindre detaljreglering och större lokal 

frihet kräver att skolan blir en mer professionell organisation i vilken lärare och skolledare 

ges ett ökat ansvar för måluppfyllelsen (prop. 1988/89:4 s. 24). 

På skolans område ska styrning med varierande betoning åstadkommas inom 
ramen för en ökad självförvaltning, lokal anpassning, effektivisering och kon-
troll. 1990-talets ökande marknadsorientering medför att lärare får att hantera 
vad en valfrihet som rättighet på skolområdet för med sig i form av ökad konkur-
rens. Professionalisering, effektivisering och marknadisering framstår därmed 
som potentiellt konkurrerande legitimitetsgrunder på skol- och utbildningsområ-
det (jfr Skolverket 1998). 

Övergången från en regelstyrd skola till en mer mål- och resultatstyrd skola är 
en successiv utveckling mot decentralisering som under början av 1990-talet får 
innebörden att huvudmannaskapet för skola övertas av kommunerna (prop. 
1990/91:18). Anspråk ställs också på en pedagogisk utveckling och vad som bl.a. 
betecknas som ”en kvalificerad kunskapsdiskussion i de enskilda skolorna” 
(prop. 1992/93:220 s. 12). Lärare ska bli bättre på att argumentera för sin sak och 
tillse att lärsituationerna kan uppfattas som meningsfulla (jfr SOU 1997).  

Med decentraliseringen uttrycker staten en vilja att begränsa föreskrifterna för 
hur skolverksamhet ska genomföras. Statsmakten vill koncentrera sitt ansvar till 
att gälla kvalitetsgranskning, nationell likvärdighet och rättssäkerhet.160 För att 
utveckla styrningen måste därför ansvarsfördelningen mellan de politiska och 
professionella nivåerna tydliggöras. Mot lärarna riktas ett särskilt anspråk att ut-
ifrån de nationella styrdokumenten konkretisera och precisera målen för under-
visningen på ett bättre sätt. Det ska tydligare gå att konstatera om målen också 
uppnås. I sättet att tala är det målen som måste göras ”utvärderingsbara” (prop. 
1990/91:18 s. 100). Med likvärdighetsbegreppet som grund, i betydelsen enskil-
da skolors förmåga att tillgodose enskilda elevers behov, ställs krav på lärares 
kompetenser. Relationen skola - lärarutbildning är här, liksom vad vi tidigare 
sett, ständigt närvarande. I policy uttrycks t.ex. att Högskolans frihet och likvär-
digheten i lärarutbildningen går att kombinera så länge inga ”viktiga delar i ut-
bildningen förbises” och så länge utbildningen håller ”god kvalitet” (prop. 
1990/91:18 s. 95). Likvärdighet, resultatansvar och kvalitet utgör centrala be-
grepp då den politiska styrningen framlägger behovet av att definiera vad som är 
lärarprofessionalism både i skolan och lärarutbildningen.  

Omläggningen av skolans styrning får sin specifika inriktning då innebörden 
av att utveckla sin yrkesroll är ett anspråk på läraren att ta ett större resultatan-
svar. Med kommunaliseringen av skolan 1990/91 har det också påtalats att 
oklarheter kring målen och utvärderingarnas funktion som styrinstrument försat-

––––––––– 
160 I de perspektiv av tillsyn som framträder kan begreppet likvärdighet förstås gälla målorientering 

på en grundläggande nivå. I ett tillsynsperspektiv aktualiseras frågor av typen; Erbjuds utbildning? 
Styr och kontrollerar huvudmannen verksamheten? Har eleverna nått målen? Har rättsäkerhet, in-
formation, jämställdhet, elev- och föräldrainflytande beaktas i tillräcklig omfattning? Ges den ga-
ranterade undervisningstiden? Används utbildad personal? Garanteras elevernas trygghet? Får ele-
verna tillräckligt stöd för att nå målen? Sker bedömning på lika villkor? (Jfr Lindensjö & Lundgren 
2000 s. 121f.). 
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te kommuner och skolor i svårigheter när målstyrningen skulle omsättas (Wahls-
töm 2002).  

Ny läroplan och ny lärarprofession 

Spänningsfältet mellan en resultat- och en förståelseorienterad inriktning tydlig-
görs i arbetet med att tillskapa ett nytt betygssystem och en ny läroplan (SOU 
1992a; SOU 1992b). Läroplanskommittén (SOU 1992b) riktar kritik mot vad 
som beskrivs som ett målrationellt planeringstänkande och en additativ och ob-
jektivistisk kunskapssyn. Med begreppet bildning framhålls en mer integrativt 
inriktad pedagogik. Betygsberedningen uttrycker samtidigt en mer hierarkisk och 
taxonomisk syn på kunskap (jfr SOU 1992b s. 59ff.; SOU 1992a s. 70ff.).  

Att det handlar om att reformera skolan i en kontext av samhällelig förändring 
får sin särskilda betydelse för hur läroplanskommittén inriktar sig mot att ange 
vilka mer grundläggande uppgifter skolan har. Med begreppet bildning kontras-
teras en successiv, kvalitativ och beständig kunskapsfördjupning mot de me-
ningsförluster och den fragmentering som anses vara en konsekvens av att kun-
skaper staplas på varandra. Läroplanskommitténs uppfattning är att utifrån den 
rådande kunskapssynen har det professionella handlandet i skolan kommit att in-
strumentaliseras. 

Skolan har under lång tid tilldelats nya uppgifter. En rad samhälleliga problem pedagogise-

ras, dvs. de överförs för sin hantering och lösning till skolan. Detta har skapat en allt större 

stoffträngsel i skolan. De nya uppgifterna har ofta inte integrerats i utan i stället adderats till 

de tidigare och blivit kunskapsområden att undervisa om. Resultatet har blivit ett uppradande 

av alltfler aspekter av livet som måste beaktas i skolan. En av orsakerna ligger i synen på 

kunskap som något objektivt och något yttre, utanför eleverna. Här finns något av den mo-

derna pedagogikens paradox, att å ena sidan har reform efter reform strävat mot att länka 

skolan till samhällslivet och å andra sidan har samhällslivet blivit något som teoretiskt un-

dervisas om (SOU 1992b s. 61). 

Mot bl.a angivna bakgrund föreslås läroplanen uttrycka sig i termer av uppnåen-
demål, vilka anger att utbildningen ska vara likvärdig utifrån ett antal minimi-
krav, och strävansmål, vilka anger de mer principiella grunderna utifrån vilka lä-
rarna gör sina innehållsliga val (SOU 1992b s. 116 ff.).  

Uppnåendemålen får i målstrukturen en tydlig legal innebörd. Det handlar om 
vilka kunskaper elever minst ska uppnått när de lämnar de olika skolformerna. 
Målen betonas som förpliktigande för kommuner och skolor som har att ordna 
skolverksamheten så att elever uppnår godkända resultat (jfr SOU 1997). Strä-
vansmålen anges som riktlinjer och sätter ramarna för skolarbetets inriktning och 
lärarnas professionella autonomi. Strävansmålen uttrycker en regulativ diskurs. 
Genom de normer och värden som formuleras understryks mål om en social och 
moralisk ordning och vad som är de olika parternas ansvar och inflytande i sko-
lan (Lpo 94).  

Med denna målstruktur som grund menar läroplanskommittén att skolan som 
meningsfull ”professionell lärarverksamhet” (SOU 1992b s. 62) kräver att lärare 
stärker sin förmåga att ta ställning och att omsätta ställningstagandena i hand-
ling. Med utgångspunkt i en kommunikativ rationalitet är det skolledare, lärare 
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och elever som i högre utsträckning måste delta i kvalificerade kunskapsdiskus-
sioner. En professionell lärarverksamhet är då inte något som kan frambringas 
genom politiska beslut och föreskrifter. I sättet att tala är det läroplaner och 
kursplaner som anger mål, men samtidigt är dessa inte att uppfatta som planer 
för lärande. Läraren konstitueras som en reflekterande praktiker och deltagande 
målstyrare (SOU 1992b s.118). Legitimiteten för skolan som organisation knyts 
här också till en förmåga att ständigt vara lärande (prop. 1992/93:220 s. 10f.).  

Med de anspråk som läroplanskommittén uttrycker förstärks både den profes-
sionella autonomin och den ideologiska styrningen. Styrsystemets omläggning 
får funktionen av att bryta med traditionens makt och vad som framställs som en 
svårföränderlig skolverksamhet. Möjligheten till förändring och pedagogisk ut-
veckling blir mer tydligt avhängig att lärare inser vilka förändringsbehoven är 
och utvecklar verksamheten på grundval av sina insikter. De som utformar poli-
cy gör sig också till ställföreträdare för en lärarprofession som ”upplever ett 
starkt behov av förändring av skolans sätt att arbeta” (SOU 1997 s. 136).  

Till syvende och sist handlar det decentraliserade styrsystemet och de nya läroplanerna om 

att åstadkomma djupgående förändringar i en mycket svårföränderlig skolverklighet. För-

ändringar som inte består av nya modeller för styrning eller sofistikerade uppifrån och ned-

resonemang om hur det borde vara, utan genomgripande förändringar i attityder, värdering-

ar, arbetsorganisation och arbetssätt hos dem i skolorna som faktiskt har makten att föränd-

ra: skolledare, lärare, elever och föräldrar (SOU 1997 s. 135). 

Styrningens utformning kräver en lärarprofession som är mer lyhörd, flexibel, 
ansvarstagande och som är villig att professionaliseras genom att bli mer reflek-
terande och inriktade på en skola för bildning. 

Bedömningspraktikens diskursiva förskjutningar 
I den politiska debatten talas det under 1990-talet och de första åren av 2000-
talet alltmer om kvalitet och kvalitetsutveckling (Nytell 2006 s. 85ff.). För sko-
lans vidkommande har särskilt anspråk på likvärdig utbildning och rättsäkerhet 
kommit att betona vikten av att resultatuppföljning och information om bedöm-
ning och betygssättning måste utvecklas. Inte minst från skolmyndigheterna rik-
tas anspråk mot lärare att kompetensutveckla sig inom betygs- och bedömnings-
området (Skolverket 2004c). Att uppnå likvärdighet i betyg och bedömning 
framställs samtidigt som ”styrsystemets svåraste uppgift” (Skolverket 2004a s. 
13).  

Med anspråk på dokumentation ställs krav på innehållet och på hur relationen 
mellan den professionella och den politiska nivån bäst kan regleras. För bedöm-
ningspraktiken i skolan framhålls att läraren på grundval av tolkningar av mål 
och kunskapskrav, informativa samtal och skriftliga redovisningar, har att upp-
rätta och förmedla en allsidig utvärdering och bedömning av elevers kunskaper. 
Enligt läroplanen åligger det lärare att: 
 

� genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala 
utveckling, 



162 

� utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveck-
ling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmet samt in-
formera rektorn, 

� med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever 
och hem om studieresultat och utvecklingsbehov och 

� vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kun-
skaper i förhållande till krav i kursplanen och göra en allsidig bedömning 
av dessa kunskaper (Lpo 94 s. 16). 

 
I ett pedagogiskt men också rättsligt perspektiv är det skolans och lärares infor-
mationsskyldighet till hemmet som kommit att betonas alltmer (Skolverket 
2004a s. 23ff.; Ds 2005 s. 66f.). Bedömningspraktik som budskapssystem och 
som styrmedel har som bl.a. Forsberg & Lundahl (2006) anför accentuerats. 

Att dokumentera och informera om elevers studieresultat och utvecklingsbe-
hov fyller den argumentativa funktionen av att göra det som värderas i skolan 
mer transparent. Genom att informera om och diskutera kring mål, bedömnings-
grunder och kriterier ska förståelse och legitimitet skapas hos samtliga parter för 
vad som är målens, bedömningens och betygssättningens grunder. I policy förut-
sätts en relation mellan förståelsen för bedömningspraktiken och kvaliten i skol-
verksamheten. Att berörda parter bättre känner till (informeras) och får inflytan-
de över (diskuterar) skolans och lärares bedömningspraktik anses påverka kvali-
tén i positiv riktning. I policymotiveringarna ges en ökad transparens i bedöm-
ning, utvärdering och dokumentation en frigörande funktion då den förutsätts 
stärka elevers motivation på ett sätt som bidrar till ett mer effektivt lärande. Lära-
ren ska sträva efter att varje elev tar ett större ansvar för sina studier och utveck-
lar en förmåga att själv bedöma sina resultat (Skolverket 2005a; Lpo 94). En sär-
skild bedömningsdiskurs (emancipatory assessment discourse) understryker för-
väntningar på läraren att frigöra den enskilda elevens motivation och utveck-
lingspotential (Broadfoot 2001). Med individuella utvecklingsplaner och med 
IUP-reformen anges också anspråk på att elever och vårdnadshavare måste ges 
en mer aktiv roll och att de i relation till läraren är att betrakta som ”jämlika par-
ter” (Skolverket 2005a s. 11; jfr Ds 2001 s. 34; Rskr. 2001/02:188).  

Genom att ett antal positiva värden kopplas till dokumentation, utvärdering 
och bedömning har det påtalats som en riskfylld strategi för skolor, lärare och 
elever att uttrycka sig kritiskt mot utvärdering och bedömning. Att motsätta sig 
värdet av att bli utvärderad och bedömd blir som Fibæk Laursen (2006) påvisar 
svårt då utvärdering som grund för kvalitetsutveckling utgör en alltmer domine-
rande diskurs. Med en utveckling i riktning mot mer av skriftlig dokumentation 
och kunskapsmätning har skolan också tydligt blivit en del av ett marknadseko-
nomiskt tänkande (Broadfoot 1996; Fritzén 2006). En förstärkt tendens till styr-
ning genom dokument och standards har också noterats inom andra välfärdsom-
råden än utbildning (jfr Sahlin-Andersson 2000; Jacobsson 2000; Brunsson & 
Jacobsson 2000).  

Vad som blir vägledande för den pedagogiska praktikens utformning, då prak-
tiken styrs och kontrolleras mot utfall, betraktas vilket jag inledningsvis angett 
som en kritisk aspekt i spänningsfältet mellan styrning och mening. Ur ett peda-
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gogiskt perspektiv kan frågan ställas om vad som tillgängliggörs och kan urskil-
jas med skriftliga dokument av den typen som IUP utgör. Utifrån ett professio-
nellt perspektiv kan frågan på motsvarande sätt ställas om hur yrkesverksamhe-
ten påverkas och förändras av bedömningspraktikens förskjutningar i riktning 
mot vad Agevall & Jonnergård (2007) benämner som en management by docu-
ments. 

IUP som svar på brister i likvärdighet och måluppfyllelse 

IUP införs i grundskolan från 1 januari 2006. Planerna motiveras som väsentliga 
för skolors mål- och resultatuppföljning och ges funktionen av att styra mot att 
ett systematiskt kvalitetstänkande utvecklas. IUP blir en del av vad som fram-
hålls vara ”skolans ständigt pågående kvalitetsarbete” (Skolverket 2005a s. 12). 
Skolors bristande måluppfyllelse och den bristande likvärdigheten i bedömning 
framhävs också som en konsekvens av att dokumentationen kring enskilda elever 
är otillräcklig och av att lärare inte i tillräcklig omfattning ägnar sig åt ”profes-
sionella samtal” med elevernas vårdnadshavare (Skolverket 2004b s. 3; jfr Skol-
verket 2004a s. 13; Ds 2005 s. 67). Att tydliggöra målen och att göra kontinuer-
liga uppföljningar är anspråk som riktas till lärarna och som med IUP-reformen 
tydligt formuleras som förutsättningar för att fler elever ska nå de nationella må-
len. IUP-reformen accentuerar vad som är lärares informationsplikt till hemmet 
som något betydelsefullt för en effektivare måluppfyllelse. Anspråken på läraren 
är dels att utveckla en mer individuellt inriktad planering och dokumentation, 
dels att skapa en större elev- och föräldrardelaktighet kring bedömningspraktiken 
(Skolverket 2005a s. 13). Läraren ska tillsammans med elever och vårdnadshava-
re diskutera och skriftligt formulera de mål och insatser som ska stödja de en-
skilda eleverna i deras utveckling.  

Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skrift-

ligt sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i övrigt utveck-

las så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. Utvecklingsplanen 

kan även innehålla överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Informatio-

nen vid utvecklingssamtalet bör grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhål-

lande till målen i läroplanen och kursplanerna (SFS 1994 7 kap. 2 §). 

Lärarens förmåga att formulera och konkretisera mål utgör i sättet att tala om 
måluppfyllelse samtidigt en aspekt som säger lite om lärares förmåga till konti-
nuerlig resultatuppföljning och om informationsplikten mot hemmet uppfylls på 
ett tillfredsställande sätt (Skolverket 2001 s. 9).  

Vad som också noterats från Skolverkets sida är att enskilda skolor och kom-
muner varit mottagliga för ”tidsandan” (telefonintervju 20060504) på ett sätt 
som betyder att IUP-reformen föregåtts av att skolor redan introducerat individu-
ella planer och uppföljningssystem av olika slag (jfr Elfström 2005; Vallberg 
Roth & Månsson 2006). Utbildningsmarknaden för systemmässig kartläggning 
och kontroll har expanderat parallellt med att dokumentation getts en ökad bety-
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delse.161 Även i Skolverkets analys av IUP-reformens implementering framhålls 
hur olika uppföljningssystem fått betydelse för hur enskilda skolor arbetar med 
IUP (Skolverket 2007 s. 15f.).  

Skolverkets uppfattning är att IUP inte ska förstås som standardiserade mallar 
och betonar därför att en standardisering av IUP riskerar slå ut beprövad erfaren-
het och lärares ”tysta kunskap” (Skolverket 2007 s. 21.). Av dessa skäl anger 
Skolverket att man inte tillgodosett skolors efterfrågan på ”någon slags blankett 
för IUP”.162 Med IUP-reformen framhålls istället att lärare och elever måste en-
gageras för att upprätta en systematisk individuell dokumentation, vilket exemp-
lifieras med loggböcker, portfolios, elevers självvärderingar och lärarnas egna 
anteckningar (Skolverket 2005a s. 11). 

IUP som en överenskommelse mellan lärare, elev och vårdnadshavare kan få 
särskilda performativa funktioner. En viss arbets- och ansvarsdelning förutsätts 
ske mellan planens tre adressater, skolan/läraren, eleven och vårdnadshavaren. 
Vårdnadshavarens roll utvidgas. Han/hon har inte bara rätt att få en välunder-
byggd information om sitt barns utveckling utan förväntas också inta en mer ak-
tiv roll. Det handlar som det uttrycks i de allmänna råden om att ”stärka elevens 
och vårdnadshavarens delaktighet i den individuella planeringen” (Skolverket 
2005a s. 13). 

Det är viktigt att den framåtsyftande individuella utvecklingsplanen konkret beskriver vilka 

insatser som ska göras av skolan och vilka insatser som eleven och vårdnadshavaren kan 

göra för att ha framgång i skolarbetet (Skolverket 2005a s. 14). 

Inom trepartsrelationen förväntas vårdnadshavarna bättre förstå skolans mål och 
på vilka grunder eleverna blir bedömda. Anspråket som med IUP-reformen riktas 
mot läraren handlar om att ta ansvar för att det, på grundval av delaktighet och 
inflytande, etableras en gemensam föreställning om och förståelse av vad parter-
nas framtida handlande ska resultera i. Läraren ska tillsammans med eleven och 
vårdnadshavaren försöka förutse och styra elevens utveckling inom de områden 
planen inbegriper. Det är i skriftens form elevernas progression materialiseras 
genom att målen i IUP:n skiftar över tid.163 Utvecklingssamtalet framställs i de 
allmänna råden för IUP som funktionellt inriktat på att få till stånd en ömsesidig 
förståelse och ett samordnat handlande. Då behovet av meningsfullhet betonas är 
det öppenhet, delaktighet och jämlika parter som utgör en förutsättning för en 
mer kommunikativt och demokratiskt inriktad bedömningspraktik.  

Eleven och vårdnadshavaren ska ha fått sådan information och möjlighet att förbereda sig att 

de kan ta aktiv del i utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtalet ska vara ett samtal mellan 

jämlika parter som lyssnar på varandras uppfattningar och synpunkter (Skolverket 2005a s. 

11). 

––––––––– 
161 Se t.ex. www.fortbild.se; www.DevTalk.se; www.podb.se. 
162 Citatet från telefonintervju med ansvarig på Skolverket 20060504. Det kan också noteras att någon 

mer omfattande fortbildningsverksamhet kring IUP inte genomförts på initiativ av Skolverket eller 
Myndigheten för skolutveckling. 

163 IUP ska upprättas och revideras vid varje utvecklingssamtal, vilket betyder minst en gång per ter-
min (Skolverket 2005a). 
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I förarbetena till IUP-reformen aktualiseras anspråk på mer lärarsamverkan (Ds 
2001 s. 33f.). I de allmänna råden heter det också att lärare ska kunna företräda 
”gemensamma rutiner och former” (Skolverket 2005a s. 10) kring bedömnings-
praktiken. Skolverket påtalar t.ex. att lärarna måste utveckla ett gemensamt och 
sakligt språk i sin dokumentation. IUP-reformen ges i detta avseende betydelse 
för att eleven i mindre utsträckning blir utlämnad åt lärares godtyckliga bedöm-
ningar. Skolverket uttrycker det som att läraren måste utgå från de nationella må-
len och att underlaget för dokumentationen inte får innehålla värderingar av ele-
vens personliga egenskaper (Skolverket 2005a. s. 11). 

Är den individuella utvecklingsplanen individuell?  

Individuell planering och målstyrning kan inte uppfattas som någon nyhet som 
följer av IUP. Med läroplanen från 1994 tillskapades grunden för en mer indi-
vidorienterad och individplanerad pedagogisk praktik (SOU 1992b; SOU 1997; 
Englund 1996; 2003). I förarbetena till IUP (Ds 2001) återfinns också en argu-
mentation för behovet av att göra en översyn av de s.k. uppnåendemålen. Syftet 
anges vara att göra uppnåendemålen mer realistiska i betydelsen att de på ett 
bättre sätt tar hänsyn till de olikheter som finns bland elever. Mål som kan for-
muleras i en individuell plan måste kunna skifta. Då det är elevens hela situation 
som ska dokumenteras, följas upp och utvärderas blir det vidare de s.k. målen att 
sträva mot som anses utgöra grunden vid ett införande av individuella planer (Ds 
2001 s. 34). Då regeringen ger skolmyndigheterna i uppdrag att studera förut-
sättningarna för ett införande av individuella utvecklingsplaner understryks ock-
så vikten av det gemensamma lärandet. Vad som särskilt betonas är att ett infö-
rande av IUP inte betyder att undervisningen ska inriktas på mer individuellt ar-
bete. Den politiska utgångspunkten är att ett individanpassat arbetssätt inte ska 
implementeras på bekostnad av samarbete och gemensamt lärande i skolan 
(utb.dep. regeringsbeslut 10 U2002/3932/S bilaga). 

Att lärandet framhålls ske i ett socialt sammanhang ställer anspråk på läraren 
att också tillmäta de kontextuella villkoren en ökad betydelse, dvs. lärarnas verk-
samhetskritiska blick måste skärpas. Särskilt ska den kollegiala samordningen 
stärkas för att målet om en skola för alla ska nås. Den principiella utgångspunk-
ten och förutsättningen för att IUP ska bli meningsfull för de enskilda eleverna är 
här att eleverna bedöms utifrån sina förutsättningar och utefter i vilken takt de 
utvecklas (Ds 2001 s. 16). Farhågorna som samtidigt uttrycks uttalar sig om att 
en stark betoning på individualisering leder till att elevers utveckling av ”sociala 
kompetenser som samarbetsförmåga, hänsynstagande och demokratiskt förhåll-
ningssätt” blir lidande (Myndigheten för skolutveckling 2003 s. 41). Skolmyn-
digheterna efterlyser också en fördjupad diskussion bland lärare om hur arbets-
sätt kan utvecklas, där gruppens arbete utgör medlet för att nå de mål som satts 
upp för de enskilda eleverna. Problemet med läroplanens målstruktur är i det per-
spektiv som företräds att uppnåendemålen betonas på bekostnad av strävansmå-
len.  

I sin iver att tydliggöra uppnåendemålen för sig själva, elever och föräldrar framkommer ett 

annat problem då skolorna bryter ner dessa på individnivå. Målen tenderar till att förlora sin 

karaktär av mål när de i den individuella planeringen och dokumentationen övergår i ar-
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betsmoment eller rutiner för arbetet. Det blir tydligt vad eleverna ska göra, men risken ökar 

att det blir otydligt för elever och föräldrar om vilka kunskaper och kvaliteter som ska ut-

vecklas (Myndigheten för skolutveckling 2003 s. 48). 

I de allmänna råden för IUP anges att målen att sträva mot inte får ”tappas ur sik-
te” (Skolverket 2005a s. 14) då läraren konkretiserar mål och gör prioriteringar 
mellan det kortsiktiga och det långsiktiga. Att målen att sträva mot utgör grunden 
för IUP har som jag tolkar det tonats ned i de allmänna råden. I den senare tidens 
kritik mot målstyrningen (SOU 2007a), till vilken jag strax har skäl att återkom-
ma, är det också målen att sträva mot som anges som problematiska.  

Bilden som ges av IUP i praktiken är splittrad (Skolverket 2007).164 Brister i 
den kollegiala samverkan och att elever har olika lätt för att ta eget ansvar för sitt 
lärande anges som skäl för reformens begränsade genomslag. I en närgranskande 
analys av IUP-dokument påvisas också att planerna mer betonar vad elever ska 
utveckla. Mindre tydligt är hur utvecklingen är tänkt att ske och vilka insatser 
som krävs från skolans sida. Att elevers svårigheter förklaras som individuella 
brister ger vid handen att planerna är mer betygsliknande och nulägesorienteran-
de än vad de är framåtsyftande och utvecklingsinriktade (Skolverket 2007 Bilaga 
5; jfr Vallberg Roth & Månsson 2008).165 

IUP som konstruktion balanserar i ett potentiellt konfliktfyllt spänningsfält 
mellan individuell framgångsorientering och förståelseorienterad verksamhets-
kritisk kontextualisering. IUP förutsätter som jag ser det lärares, elevers och 
vårdnadshavares förmåga att också utmana anspråk på instrumentell måluppfyl-
lelse. I termer av styrning och mening står den enskilde elevens möjligheter att få 
utvecklas med hänsyn tagen till sina individuella förutsättningar mot systemmäs-
siga anspråk på att det är på förhand konkretiserade mål som ska uppnås inom 
bestämda tidsramar. Betygssystemet kan då också ses utmana några av grund-
tankarna bakom IUP-reformen. 

Det kan vara svårt att i dagens skola hävda den enskilde elevens rätt att utvecklas i sin egen 

takt, i synnerhet när eleven når de högre årskurserna. När det börjar handla om betyg och 

urval till vidare studier är det uppnådda och ej uppnådda gränser som står i fokus. Det hand-

lar då inte om att utvecklas i egen takt, utan i den takt som systemet bestämmer (Skolverket 

2007 s. 28). 

Att utvecklingssamtalet inte sällan avgränsas till att innehållsmässigt gälla den 
enskilde elevens utveckling och hur eleven ligger till bidrar till att begränsa den 
kritiska och verksamhetsutvecklande potential samtalen skulle kunna ha (Hof-
vendahl 2006; Adelswärd m.fl. 1997). Att skolverksamhet formas i en individu-
ell kontex är något Skolverket också menar förklarar att IUP mer sällan inklude-
rar åtgärder som riktar sig mot grupp- och organisationsnivåerna (Skolverket 
2007 s 25 f.; jfr UNESCO 2001 s. 58ff.).  

––––––––– 
164 Skolverket bedömer IUP-reformen som lyckad men konstaterar t.ex. samtidigt att fem procent av 

lärarna inte upprättar IUP och därmed inte följer grundskoleförordningen (Skolverket 2007 s. 13).  
165 Analysen av IUP-dokumenten är för Skolverkets räkning gjord av Ann-Christine Vallberg Roth 

och Annica Månsson (Skolverket 2007). 



167 

Med IUP som mall finns risken att ramarna för att mötas som jämlika parter 
formaliseras och att samtliga parters möjlighet att ifrågasätta giltigheten i de mål 
som anges reduceras. I Skolverkets (2007) analys av IUP talar man om att det 
skett en förskjutning. Inom ramen för den pedagogiska praktikens dimensioner 
av individuell, samhällelig och kulturell reproduktion och utveckling är det allt-
mer den enskilde elevens måluppfyllelse som kommit att fokuseras. En förskjut-
ning mot likriktning motstrider också de samtidiga anspråken, som också de ut-
trycks från politiskt håll, på individualisering och demokratisering. För att här 
tala med Foucault (2003) är det en detaljerad skriftlig dokumentation som bidrar 
till en likriktning, objektivering och reducering av individen. Dokumentationens 
demokratiska och kunskapsteoretiska implikationer bedöms också före IUP-
reformens införande som tveksamma. 

Dokumentationen är ibland mycket detaljrik och kan gränsa till att bli värdeomdömen om 

eleverna som människor. I alltför detaljerade beskrivningar är det lätt att fokusera brister 

framför möjligheter. Det är också lätt att beskriva beteenden hos eleverna framför kunskaps-

utveckling och social utveckling. Även om dokumentationen upprättas i välvilja finns det en 

risk att elevernas personliga integritet kränks (Myndighetens för skolutveckling 2003 s. 42). 

Skolverket (2007) framhåller också risken för att lärarna nu inriktar sitt handlan-
de på mål som på ett mer enkelt sätt kan bedömas som uppnådda. IUP-reformen 
tycks i mindre omfattning aktualisera att lärares handlande också inbegriper att 
professionellt hantera elevers olikheter och därmed i en vidare mening vad som 
utgör den pedagogiska praktikens kontextuella förutsättningar.  

Det politiska talet om individuella utvecklingsplaner 

I den partipolitiska argumentationen framhålls vid IUP-reformens initiering att 
planernas kontrollfunktion är att uppfatta som underordnad deras framåtsyftande 
inriktning. För den socialdemokratiska regeringen är det väsentligt att betyg och 
s.k. betygsliknande omdömen inte kopplas samman med IUP. Dåvarande skol-
minister Ibrahim Baylan betonar att IUP inte utgör ett avsteg från lagen om att 
skriftliga omdömen inte får ha karaktär av betyg (SFS 1994).166 Det framåt-
syftande och formativa framhålls i sättet att tala i kontrast till det bakåtblickande 
och summativa. Genom att tala om vad IUP inte är kommer också en misstro till 
uttryck om att lärare ska komma att använda planerna på mer summativa och 
kunskapskontrollerande sätt. Detta är vad Skolverket ovan menar är vad som vä-
sentligen också sker (Skolverket 2007 s. 26). Baylan menar vidare att planerna 
inte uteslutande ska ha elevernas kunskapsutveckling som objekt. Skolans de-
mokratiska uppdrag ska få vara en integrerad del av vad en IUP ska innehålla.  

Naturligtvis så handlar det både om dom kunskapsresultat man har, men det handlar ju fak-

tiskt också om skolans andra huvuduppgift nämligen den demokratiska uppgiften. Alltså hur 

utvecklas man också socialt i skolan. Det är en minst lika viktigt del av utvecklingssamtalet 

och förhoppningsvis också av den individuella utvecklingsplanen. 

––––––––– 
166 Följande citat och referat bygger på en intervju med Ibrahim Baylan som Lena Elfvingsson och 

Bosse Andersson gör för Skolverkets räkning. www.skolutveckling.se 20060504. 
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En förutsättning för likvärdighet är enligt skolministern att det sker en ”tydlig 
uppföljning på individnivå”. Likvärdighetsbegreppets konkreta innebörd handlar 
om alla elevers rätt till en IUP. IUP-reformen formuleras av Baylan som statens 
sätt att ge elever och föräldrar en tydligare rättighet att ”bli involverade i skolan”. 
Planerna ska på dessa grunder få innehålla målformuleringar som baseras på vad 
som är gemensamma mål och på mål som har grund i vad som diskuterats fram 
”mellan hemmet och skolan”. Det uttalade brukarperspektivet kan tolkas handla 
om hur skolan blivit mer beroende av föräldrarnas förtroende för och tilltro till 
lärares professionalitet. Mindre tydligt är samtidigt hur den demokratisering som 
ska åstadkommas påverkar ansvarstagandet i relationen mellan stat, kommun, 
skola, lärare, elever och föräldrar.  

Den utbildningspolitiska debatten har sedan IUP-reformen 2006 förskjutits 
mot att mer handla om betydelsen av betyg, kunskapsmätning och av att det ska-
pas en tydlighet kring målen och kunskapskraven. Betyg i tidigare årskurser och 
flera betygssteg samt betydelsen av nationella prov aviseras också som profilfrå-
gor för den borgerliga alliansregeringen (regeringsförklaringen 20061006). IUP-
reformen utvecklas också i riktning mot att bli vad som framställs som en kun-
skapsinriktad plan. IUP ska därför ge information som uttrycks i termer av be-
tygsliknande omdömen.  

En sådan plan ska inte enbart vara framåtsyftande. Den ska även innehålla omdömen om 

elevens kunskapsutveckling i varje ämne. Dessa omdömen får vara betygsliknande och da-

gens förbud mot att skriftlig information om elevens skolgång ges karaktären av betyg utgår. 

Rektor beslutar om den närmare utformningen. Planen får också innehålla annan informa-

tion om elevens skolgång om rektorn beslutar detta (utb.dep. PM dnr. U2008/204/S s. 3). 

Att ge lagstödet åt skriftliga betygsliknande omdömen motiveras med att betygs-
systemet, utvecklingssamtalet och IUP bedöms som otillräckliga i sin funktion 
av att ge information om elevers kunskapsutveckling. Anspråken på skolans och 
lärares informationsplikt förstärks nu av att målen och kunskapskraven ska för-
tydligas och konkretiseras. I det anförda talet är det särskilt elever som riskerar 
att halka efter som tidigt uppmärksammas av att läraren får uttrycka sig med en 
betygsliknande information. Då skolans problem definieras av bristande målupp-
fyllelse på individnivå framhålls att lärare måste få vidgad ”möjlighet att ut-
trycka sig i betygsliknande former” (prop. 2006/07:86 s. 5; jfr prop. 2008/09:87; 
Skolverket 2008). Att denna möjlighet måste förstärkas är en uppfattning som 
också finns väl representerad i den senare tidens kritik mot målstyrningen (SOU 
2007a). IUP-reformen formuleras här vara att motverka de vagheter som bidrar 
till en mer allmänt utbredd kravlöshet i skolan. Planernas funktion att bidra till 
lärares verksamhetskritiska reflektioner transformeras till att handla om lärares 
förmåga att göra individuella och objektiva bedömningar. I vad mån lärare har 
anledning att vara självkritiska och ompröva den rådande praxis så är det i rela-
tion till en skolkultur:  

Där man som lärare vill vara snäll och inte ”döma” elever (…) Det var denna utveckling in-

förandet av individuella utvecklingsplaner skulle stävja, genom att tydligt ange att utveck-

lingsplanerna ska avse hur elevens kunskaper skall utvecklas mot målen utifrån en objektiv 
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bedömning av elevens dokumenterade kunskaper i förhållande till kunskapskraven (SOU 

2007a s. 285). 

Genom ett antal diskursiva kontrasteringar ställs i policy otydligheter, senfärdig-
het och diskontinuitet mot tydlighet, tidigareläggning och regelbundenhet. Mot 
variationer i kunskapsbedömning ställs en ökad nationell likvärdighet som ska 
uppnås med en ökad extern kontroll. Anspråket som riktas till läraren är att ta 
fram mer information om elevers kunskapsutveckling och om skolors kvalitets-
arbete (prop. 2006/07:86; prop. 2007/08:50 jfr utb.dep. pressmeddelande 10 juni 
2008).  

Vad som sker är en särskild politisering kring lärares bedömningspraktik, där 
ovan nämnda motsatsförhållanden avser att konnotera positiva och negativa vär-
den. I den diskursiva kampen framträder särskilt ett spänningsfält mellan det 
summativa, mer kontrollinriktade och det formativa, mer utvecklingsinriktade. 
Diskursen framhåller att det är skolans kunskapsuppdrag som måste stärkas och 
göras tydligt (SOU 2007a). Det är min tolkning att kunskaper då också framställs 
i perspektiv av att vara bedömbara och därigenom styrbara i kontrast till hur det 
förhåller sig för värden och mer vaga mål. Det är skolans demokratiska uppdrag 
som med den här framhävda tudelningen görs till det ostyrbara. 

IUP som professionalisering  

I remissyttrandena kring de allmänna råden uppfattas IUP bidra till att stärka lä-
rares professionalitet. IUP begreppsliggörs som ett redskap och en vägledning 
som fyller funktionen att stärka en professionell utveckling inom lärarprofessio-
nen i allmänhet och lärares förmåga att göra professionella bedömningar i syn-
nerhet. Reformen ingår i ett tal där IUP leder till yrkesförbättringar, bl.a. anses 
reformen få som naturlig följd att det sker en utveckling mot ett gemensamt yr-
kesspråk och en tydligare ansvarsfördelning. Samtidigt anges i remissyttrandena 
två förhållanden som problematiska och i behov av att ytterligare förtydligas. 
Det gäller IUP:s formativa orientering och hur upprättandet av planerna förutsät-
ter att lärare, elever och vårdnadshavare möts som jämlika parter. 

IUP definierat som bedömningspraktik gör det möjligt att resa anspråk på att 
bedömning är en professionell verksamhet som endast behöriga lärare kan och 
ska få ägna sig åt. Bedömningspraktikens legitima grund konstitueras av att be-
höriga lärare har ett professionellt ansvar för elevers hela kunskapsutveckling. 
Bara formellt behöriga lärare förmår som det framhålls att se till varje enskild 
elevs utveckling i detta holistiska perspektiv. Vem som har det professionsinter-
na ansvaret blir kort uttryckt viktigt, då IUP förstås som ett inslag i professiona-
lisering och gränssättning mellan behörig och obehörig lärare. Den retoriska skil-
jelinjen går mellan de lärare som med självklarhet förmår att hantera en komplex 
och komplicerad uppgift på sakliga grunder och de som agerar på bristfälliga och 
mer atomistiska grunder.  

Mindre tydligt är hur den i remissyttrandena anförda holismen inkluderar en 
mer kritisk inställning till skolverksamhetens inriktning. IUP som ett professio-
naliseringsprojekt förutsätter snarast att kommunerna anställer behöriga lärare, 
att lärarutbildning ägnar mer kraft åt bedömningspraktiska frågor och att de obe-
höriga exkluderas från bedömningspraktiken. Det är med utgångspunkt i begrep-
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pen likvärdighet och rättssäkerhet som en argumentation och mobilisering for-
mas för en exkludering (social closure) på det bedömningspraktiska området. 
Argumentationen bidrar också till att definiera IUP som ett bedömningsinstru-
ment.  

Vad som ska bedömas och hur något ska bedömas är samtidigt komplexa frå-
gor. Att läraren har att utgå från en helhetssyn på elevens kunskapsutveckling är 
inte ett okomplicerat anspråk inom ramarna för IUP-konstruktionen. Att läraren i 
utvecklingssamtalet har att behandla samtliga ämnen i kursplanen, men i IUP:n 
företrädesvis väljer ut några prioriterade mål, aktualiserar makt- och statusrela-
tioner mellan olika ämnen och lärare.167 Vad och vem som ska dominera över 
planernas innehåll är inte självklart. En oro uttrycks också i remissyttrandena för 
att IUP-reformen ska komma att innebära en externalisering av vad som har ett 
värde på ett sätt som begränsar lärarnas möjlighet att göra prioriteringar. I ett av 
remissyttrandena ställs på dessa grunder frågan om det är eleven själv, vårdnads-
havaren, läraren eller kärnämnena som ska prioriteras och vems önskemål och 
åsikter det egentligen är som ska styra i samtalet. 

I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling värdeladdas IUP på ett sätt 
som definierar lärarprofessionalitet i relation till objektivitet och normativitet. 
Anspråket på att elevens personliga egenskaper inte får förekomma i IUP (Skol-
verket 2005a s. 11) uppfattas i några av remissyttrandena t.ex. utesluta lärares 
positiva omdömen om elever. På dessa grunder uttrycks det bli svårt att beskriva 
var eleven befinner sig i den sociala utvecklingen och möjligheten att inom pla-
nens ramar hantera skolans sociala och demokratiska uppdrag anges som begrän-
sat. IUP bidrar här till att fördjupa en diskursiv uppdelning mellan det professio-
nella handlandets värdeorientering och kunskapsorientering.  

Innebörden i begreppet jämlika parter betraktas i remissvaren som bristfälligt 
klargjord, vilket bl.a. tas som uttryck för ett externt styrningsförsök att snäva in 
villkoren för lärarnas arbete. Det framhålls särskilt från lärarfackligt håll som en 
truism att det i utvecklingssamtalet är viktigt att alla parter lyssnar på varandras 
uppfattningar och synpunkter. Den verkliga innebörden anges emellertid vara att 
läraren har det professionella ansvaret och att det inte kan döljas av ett tal om 
jämlika parter. IUP-reformen aktualiserar att ansvarsrelationerna måste klargöras 
i syfte att undanröja ett kommunikationsproblem mellan lärare, elever och vård-
nadshavare. Med IUP-reformen måste det yrkesrelaterade förhållningssättet för-
stärkas och offentliggöras. Vem som har det yttersta ansvaret måste kommunice-
ras på ett tydligt sätt i den information som kommer ges till elever och föräldrar. 
Lärarna måste skyddas från inkompetent inblandning i bedömningspraktiken. De 
professionella anspråken står här i opposition mot ett marknads- och brukarori-
enterat synsättet. Brukarna intar kort sagt en mindre privilegierad position än vad 
de gör i den partipolitiska diskursen.  

I remissyttrandena uttrycks, om än mer implicit, också en kritik mot hur en 
mer prestationsinriktad pedagogisk praktik bidrar till standardiserade bedöm-

––––––––– 
167 Det ska noteras att med de skriftliga omdömenas införande 2008 ska eleverna bedömas i samtliga 

ämnen de haft undervisning i, vilket alltså inte var uttalat då IUP-reformen initierades 2006 (Skol-
verket 2005a; 2008). 
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ningar och en likriktning av lärares yrkesverksamhet. Att både elevers och lära-
res individualitet riskeras framträder i en delvis motsättningsfylld argumentation. 
Det är t.ex. svårt att motsätta sig värdet av ett gemensamt yrkesspråk och gemen-
samma rutiner, samtidigt som likriktning och standardisering ska undvikas. Det 
är inte mer av enskilt elevarbete som efterfrågas. Samtidigt företräds uppfatt-
ningen om att det är eftersträvansvärt med mer individanpassade studier. Det sätt 
på vilket eleverna ställföreträds uttrycks i termer av att mer individualiserad be-
dömning och planering förstärker elevernas motivation. Behov av att utveckla 
annorlunda arbetsformer, relevanta och varierade bedömningar, som ställer det 
svårbedömda framför det lättbedömda, står också i kontrast till hur IUP som ett 
professionaliseringssträvande handlar om att hävda saklig objektivitet och be-
dömbarhet. 
 
Det kan noteras att Skolverket (2007) gör bedömningen att IUP-reformen inte 
mött något motstånd bland lärare. IUP-reformen har som det uttrycks inte upp-
fattats som en ”pålaga uppifrån” (Skolverket a.a. s. 16) utan tvärtom svarat mot 
vad lärare och elever efterfrågat av ökad målkonkretion och förbättrad undervis-
ningsplanering. IUP som ”professionaliseringseffekt” (Skolverket a.a. s. 25), för 
grundskolans och förskolans lärare, framhåller hur det systematiska förberedel-
searbetet inför utvecklingssamtal och upprättandet av IUP förstärkts. På grundval 
av att lärare stärkt sin målkunskap och förmåga till bedömningsförmedling drar 
Skolverket slutsatsen att: 

När bestämmelserna om individuella utvecklingsplaner för alla elever kom, blev detta för 

många lärare ytterligare en bekräftelse på hur viktigt det är med en systematisk uppföljning 

och planering av verksamheten i skolan. Lärarna har med IUP fått ett verktyg som stämmer 

väl med den professionella självbilden. Enligt Skolverkets iakttagelser och utifrån de utsagor 

som lämnats vid kommunbesöken går det att läsa av en tydlig scenförändring. Ingen talar 

längre om ingrepp ovanifrån som stör verksamheten. Man tar istället tacksamt emot stöd och 

råd från den statliga och kommunala nivån och tar stort eget ansvar för att vidareutveckla 

den individuella uppföljningen av eleverna och den individuella utvecklingsplanen (Skol-

verket 2007 s. 25). 

Får man tro Skolverket har lärare inte bara accepterat och tillmötesgått IUP som 
en del i ett professionaliseringsprojekt för förbättrad måluppfyllelse. Lärarna är 
dessutom tacksamma och tar ett stort ansvar i relation till de anspråk de har på 
sig att göra systematiska uppföljningar och planeringar. För att förstå den tack-
samhet som omnämns i citatet kan det vara nödvändigt att något närmare se på 
vilken den samtidiga kritiken är mot mål- och resultatstyrningen.  

Kritiken mot mål- och resultatstyrningen 

Då kritik riktas mot brister i grundskolans måluppföljning åtföljs det av anspråk 
som betonar att målen och kunskapskraven måste tydliggöras (SOU 2007a; prop. 
2008/09:87) och att den externa styrningen och kontrollen måste stärkas (SOU 
2007c; prop. 2007/08:50; prop. 2006/07:86). Kritiken mot mål- och resultatstyr-
ningen handlar också väsentligen om brister i läroplanernas konstruktion och hur 
dessa brister har konsekvenser för lärares bedömningspraktik. Att styra skolan 
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och att skapa styrbarhet i pedagogisk praktik formuleras som problematiskt p.g.a. 
de otydligheter som råder i målstrukturen (SOU 2007a; prop. 2008/09:87). Då 
den statliga styrningens tillkortakommanden behandlas är det insatser för imple-
mentering och uppföljning av mål och resultat som anses bristfälliga. Lärare be-
döms därtill 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 

lärarprofessionen enligt min bedömning inte har förberetts att ta emot – varken genom lärar-

utbildningen eller genom en ändamålsenlig kompetensutveckling. Hade staten inte klart för 

sig förutsättningarna hos mottagarna, dvs. lärarna, för reformen? (SOU 2007a s. 171).168 

Lärandets objekt, dvs. vilket konkret ämnesinnehåll lärare ska behandla och be-
döma, framställs i den ovan citerade utredningen som synnerligen oklart och 
otydligt. Lärare anses också bristfälligt förstå att hantera den i grunden olyckliga 
uppdelningen mellan mål att uppnå och mål att sträva mot. Att kursplaner brister 
i konkretion och blivit ”flummiga” (SOU 2007a s. 13) handlar om att planerna 
rensats på angivelser om ämnesinnehåll och arbetssätt. Den policyproduktion 
som utredaren menar emanerat från Skolverket anges ha saknat politisk förank-
ring och mer varit uttryck för en byråkratisk ämbetsmannastyrning. 

Mycket tyder på att det också var en ideologisk styrning inom Skolverket som ledde till 

denna utveckling. Med det menar jag att det fanns tjänstemän som hade ett stort inflytande, 

som ”lade till” egna riktlinjer för arbetet, t.ex. att läroplanens mål skulle genomsyra kurspla-

nermålen och att allt vad som heter ämnesstoff skulle rensas ut. Andra pågående processer 

kan ha förstärkt denna tendens. Ett exempel är att den dåvarande skolministern Ingegerd 

Wärnesson lanserade det s.k. värdegrundsprojektet ungefär samtidigt som revideringen av 

kursplanerna pågick. Intresset för värdegrundsfrågor var alltså vid denna tidpunkt stort i 

skoldebatten (SOU 2007a s.102). 

På vad sätt målen att sträva mot kan utgöra underlag för bedömning och betygs-
sättning är något som nu kan ifrågasättas med utgångspunkt från att målen inte 
anses relaterade till kunskaper i ämnet utan till vad som mer har att göra med 
elevers uppförande och attityder (SOU 2007a s. 200). I argumentationen är det 
generella mål och kompetensområden som trängt undan kraven på ämneskun-
skaper. Resonemanget leder till slutsatsen att den nationella likvärdigheten och 
elevernas rättsäkerhet äventyras av en bristfällig professionsstyrd praktik, där lä-
rare försatts i en situation av att vara utlämnade till lokala försök till tolkning och 
konkretisering (SOU 2007a s. 131 och 163ff.). 

För att stärka lärares möjlighet att bedöma elevers skolämneskunskaper måste 
staten mer aktivt och tydligt ange vilka kunskaper som ska utvecklas, bedömas 
och kontrolleras. Att förstärka kunskapsuppföljningen, kontrollen och tillsynen 
handlar då inte minst om att skapa en ny myndighetsstruktur och särskilt betonas 
Skolinspektionens ökade betydelse (SOU 2007a s. 21f. Jfr SOU 2007c; prop. 
2007/08:50). En förtydligad politisk styrning ställer också anspråk på lärarna att 

––––––––– 
168 Jag gör bedömningen att det är Leif Davidsson, särskild utredare och departementsråd, som uttalar 

sig i citaten. 
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utifrån en ”individbaserad insamling av uppgifter” (SOU 2007a s. 290) på bättre 
sätt dokumentera elevers kunskapsutveckling. Slutbetyg och resultat på nationel-
la ämnesprov, i årskurs 3, 6 och 9, ska öka resultatinformationen och kunna fun-
gera som underlag för enskilda skolors kvalitetsarbete (SOU 2007a s. 21f.).  

I kritiken artikuleras anspråk på att tydlighet leder till ökad måluppfyllelse och 
nationell likvärdighet. Det är ett politiskt administrativt anspråk i vilket lärares 
praxis i högre grad ska styras av standards för att lärandet ska kunna effektivise-
ras. De ökade preciseringarna av mål och krav avser att göra mål- och uppfölj-
ningssystemen mer lättillgängliga och förutsägbara både för lärare och elever. 
Det är i det perspektivet styrningssystemet framställs som komplext och sårbart 
för lärares vantolkningar. Att frångå uppdelningen mellan mål att uppnå och mål 
att sträva mot, vilket är vad som föreslås (prop. 2008/09:87 s. 10), ges funktionen 
av att reducera lärarens tolkningsutrymme.  

Resonemanget påminner starkt om de pragmatiska motiven för att låta tvärve-
tenskap utgå som en del av AUO i lärarutbildning. En renodling mot mål som 
eleverna ska uppnå avser också bidra till likvärdighet i uppföljning och bedöm-
ning av kunskapsutveckling. En förskjutning sker från mål som lämnar en större 
professionell autonomi åt lärare till att betona ökad måluppfyllelse på sätt som 
kräver av den politiska styrningen att den mer konkret anger vad som är adekvat 
innehåll, arbetssätt och organisatorisk utformning. Förskjutningen legitimeras av 
påståenden om att lärare efterlyser en större tydlighet kring mål och betygskrite-
rier då de så uppenbarligen har svårt för att planera undervisningen efter de nu-
varande målen (SOU 2007a s. 130; prop. 2008/09:87 6f.; jfr Skolverket 2004b s. 
1). 

Den kunskapsteoretiska positionsförskjutningen ger uttryck för att anspråken 
på objektivitet förstärks. Den mer specifika styrningen ska inriktas mot givna 
ämneskunskaper, där lärare på bättre sätt svarar upp mot anspråk på kunskaps-
kvalificering, utifrån bedömbara kunskaper i skolämnen. Genom att tala om sko-
lans betydelse för socialisation och demokratisk medborgarbildning som generel-
la kompetensområden som gäller personlighets- eller attitydpåverkan följer ock-
så en tydligare gränsdragning mellan kunskaper och värden. I bedömningsprak-
tisk 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 prestationsinriktad 
skola är i starkt behov av (SOU 2007a s. 200). Resonemanget som förs liknar i 
väsentliga avseenden vad vi tidigare sett då lärarutbildare, i spänningsfältet mel-
lan förmedling och bildning, diskuterar learning outcomes som det mätbara och 
examinerbara. 

IUP som ett skriftligt betygsliknande omdöme 

Med införandet av skriftliga betygsliknande omdömen i IUP accentueras i re-
missyttrandena det tidigare nämnda spänningsfältet mellan summativ och forma-
tiv bedömning ytterligare. Vem som har ansvaret och befogenheterna att be-
stämma över IUP-omdömenas utformning framträder tydligt i spänningsfältet 
mellan professionen (lärarna och rektorerna), kommunen och staten. En särskild 
ansvars- och inflytandeproblematik följer av att staten ger rektorerna makten 
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över de betygsliknande omdömenas utformning. Kommunen, som utbildningspo-
litisk part, riskerar att kringgås. I perspektiv av individuell styrning får brukarna 
också en tydligare möjlighet att välja skola med utgångspunkt från sina bedöm-
ningspraktiska övertygelser. Med de betygsliknande omdömena, som ska ges i 
samtliga ämnen, förstärks kraven på lärarna att göra individuella diagnostise-
ringar. Även om det i de politiska styrningsanspråken uttrycks administrativa be-
hov av mätbarhet och nationell likvärdighet öppnar IUP som ett skriftligt omdö-
me närmast upp för mer varierade benämningar. De skriftliga omdömena ska 
nämligen kunna likna betyg på olika sätt (utb.dep. PM dnr. U2008/204/S s. 5). 

Lärarförbundet, som är starkt kritiskt till att det införs skriftliga betygsliknan-
de omdömen i IUP:n menar att informationen riskerar att försämras genom att 
reduceras till en bokstav som ger mer intetsägande upplysningar om eleven når 
målen eller inte. Lärare ska istället ägna sig åt formativ bedömning då de formu-
lerar sig i en IUP. En styrning mot summativ bedömning förmår då inte beakta 
vad som måste göras för att måluppfyllelsen ska förbättras. Lärarförbundet ser 
framför sig hur kraven på betygsliknande sammanfattningar också kommer att 
öka bland kommunpolitiker på bekostnad av lärares professionella arbete med 
bedömning.  

Lärarnas riksförbund är mer positivt till vad som aviseras som tydligare och 
tidigare uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i olika ämnen. Riksförbun-
det framhåller att för likvärdigheten och rättsäkerheten krävs enhetliga riktlinjer 
för de betygsliknande omdömena. Omdömen kring sociala mål och i ordning och 
uppförande avvisas av dessa skäl. Att formulera betygskriterier är då en nationell 
angelägenhet som ska garantera en tydliggjord kunskapsprogression. Tillsam-
mans med Sveriges kommuner och landsting uttrycker sig Lärarnas riksförbund 
starkt kritiskt till att rektorer ges beslutsrätten om omdömenas närmare utform-
ning. I det remissmaterial jag analyserat är det bara Sveriges skolledarförbud 
som uppfattar det som riktigt att omdömenas utformning beslutas på skolnivå.  

Både Skolverket och Myndigheten för skolutveckling (MSU) betonar att 
skriftliga omdömen ställer särskilda krav på lärarna att ha goda ämneskunskaper 
och förmåga att utvärdera mot de nationella styrdokumenten. Den förstärkta do-
kumentationsskyldigheten och att omdömen ska ges i samtliga ämnen blir något 
särskilt utmanande för de lärare som tidigare inte arbetat med den här typen av 
bedömning.169 Vad som avses med ämne är något som måste klargöras menar 
skolmyndigheterna. MSU:s uppfattning är också att skolors lokala planering ut-
gör ett svagt styrinstrument, då lokalt formulerade dokument inte sällan uttrycker 
ett görande istället för ett kunnande. Anspråket som myndigheten riktar mot lä-
rarna är att finna de utvärderingsverktyg som mäter den kunskapsutveckling hos 
eleven som beskrivs i kursplanerna och att vidareutveckla och förbättra den pe-
dagogiska planeringen genom att bearbeta och konkretisera målen i alla ämnen. 
Risken bedöms samtidigt vara att lärarna hemfaller åt att enbart avläsa enkla 

––––––––– 
169 Sveriges kommuner och landsting menar att det måste avsättas statliga medel för lärarfortbildning. 

Lärarnas riksförbund menar också att arbetsbelastningen för lärare är bristfälligt analyserad. Att 
förslaget är oklart för skolor som inte sätter betyg påtalas särskilt av Specialskolemyndigheten och 
Friskolornas riksförbund. 
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kunskaper. En ökad likvärdighet i bedömning anses kräva en organisatorisk och 
kollektiv samordning mellan lärargrupper och skolor. Skolverket betonar, på 
grundval av de brister som noterats i samband med IUP-reformens implemente-
ring kan man förmoda, att fokus för samordningen ska ligga på de åtgärder som 
skolan ansvarar för.  

Fortlöpande summering: anspråk på styrning och mening i 
ett bedömningspraktiskt spänningsfält 
I samband med läroplansreformen, från mitten av 1990-talet, förs ett kunskaps-
teoretiskt resonemang i vilket en målrationell och instrumentell syn på kunskap 
ställs i kontrast till kvalitativ kunskap som bildning. Diskussionen bidrar till en 
ny målstruktur i läroplanen som får implikationer för bl.a. lärares bedömnings-
praktik. Målen formuleras i termer av vad elever minst ska uppnå respektive vad 
skolverksamheten, lärare och elever strävar mot. Från mitten av 1990-talet ges 
det särskilt uttryck för att lärarna ska utvecklas pedagogiskt. Genom kvalificera-
de kunskapsdiskussioner och att elever ges större ansvar och inflytande ska sko-
lan bli en lärande organisation. I lärares professionella autonomi läggs att inne-
hållsmässigt tolka och ange en färdriktning för de s.k. strävansmålen utifrån de 
anspråk som ställs på kvalitativ kunskapsfördjupning, reflektion och bildning. I 
läroplanens målstruktur framträder samtidigt ett spänningsfält mellan målrationa-
litet, instrumentalitet och ett mer kvalificerat lärande. Det professionella hand-
landets villkor struktureras både av vad eleverna minst ska uppnå och vad sko-
lan, lärare och elever ska sträva mot. 

En sviktande legitimitet, för skolverksamheten i allmänhet och för bedöm-
ningspraktiken i synnerhet, aktualiseras av skolors bristande likvärdighet och 
måluppfyllelse. Skolors brister beskrivs bl.a. i de nationella utvärderingsprogram 
som introduceras under 1990-talet. Även om det här inte blivit föremål för analys 
kan också de nationella och internationella kunskapsmätningarna förstås påverka 
villkoren för det professionella handlandet (jfr Pettersson 2008). En bristande 
måluppfyllelse och likvärdighet i betyg och bedömning aktualiserar på ett sär-
skilt sätt att målstyrningens problem är ett professionellt problem. I de politiska 
styrningsanspråken talas det alltmer om rättssäkerhet, jämförbarhet och likvär-
dighet i betyg och bedömning. I policymotiveringarna är det inte minst lärare 
som efterfrågar en tydligare styrning. Anspråken på lärares informationsplikt till 
hemmet förstärks liksom att läraren har att utvärdera utfall på individnivå. En 
systematisk resultatuppföljning och dokumentation blir till en förutsättning för 
att skolverksamheten ska utvecklas. 

Med IUP-reformen identifierar jag hur det framträder ett argumentativt spän-
ningsfält och en diskursiv kamp som principiellt handlar om skolverksamhetens 
mål- och resultatorientering respektive förståelseorientering. Under den behand-
lade tidsperioden sker från mitten av 2000-talet en diskursiv förskjutning i rikt-
ning mot en mer tydlig mål- och resultatorientering. Med IUP-reformen kopplas 
också elevers motivation och det effektiva lärandet tydligt samman med den sys-
tematiska individuella dokumentationen.  

Målstyrning och bedömning på individnivå kräver att målen, kunskapspro-
gressionen och meningsskapandet kan formuleras i skrift och det professionella 
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handlandets villkor struktureras av en förstärkt dokumentstyrning med anspråk 
på ökad transparens, informationsplikt och enhetliga rutiner. IUP-reformen inne-
bär också en ansvarsförskjutning. Då elever och vårdnadshavare benämns som 
jämlika parter är det ett individuellt ansvar som framträder i relation till skolans 
förstärkta inriktning mot betyg och prestation. För läraren handlar det om att 
stärka sitt kvalitetstänkande och bli en bättre ”målgörare” inom ramen för vad 
som framställs som en jämlik delaktighet och ansvarsfördelning mellan skola, lä-
rare, elev och vårdnadshavare.   

Jag uppfattar att vi kan tala om en bedömningspraktikens professionalisering i 
spänningsfältet mellan styrning och mening, där några huvuddrag i de anspråk 
som anförs i policytexterna gäller det professionella handlandets förståelseorien-
tering och mål- och resultatorientering på följande sätt: 
 
Figur 11. Målorienterat och förståelseorienterat handlande i pedagogisk praktik 
           Anspråk 
 
Analysnivå 

Förståelseorientering Mål- och resultatorienter-
ing 

Individ Det ömsesidiga lärandet 
 
Det otydliga & komplexa  
lärandet (långsiktighet och 
oförutsägbarhet) 
 
Formativ pedagogisk praktik 
(bedömning för lärande) 

Det individuella lärandet 
 
Det tydliga & effektiva  
lärandet (kortsiktighet och  
förutsägbarhet) 
 
Summativ pedagogisk prak-
tik (bedömning för kontroll) 

Samhälle Det styrbara & det ostyrbara 
 
 
Objektiva, subjektiva & 
normativa anspråk (som det 
kunskaps- och värde-
orienterade) 

Det styrbara som det  
bedömbara & mätbara 
 
Objektiva anspråk (som det 
kunskapsorienterade) 

 
De förståelseorienterade liksom de mål- och resultatorienterade anspråken kan 
anses förutsätta att lärarna professionaliseras på olika sätt. Då bedömning och 
betygssättning blir det område på vilket lärare måste professionaliseras går det 
att identifiera hur anspråken ingår i diskurser som också utmanar lärares profes-
sionella autonomi. Den diskursiva kampen handlar, som jag ser det, väsentligen 
om att få ange bedömningspraktikens beslutsförutsättningar, legitimitetsgrunder 
och inriktning. Diskurserna skiljer sig åt avseende vilka resultat som ska uppnås 
och vilken lärarprofessionalitet som ska utvecklas. Jag menar att det som utfall 
av de analyser som gjorts går att identifiera hur en förståelseorienterad kommu-
nikativ diskurs, en målorienterad politiskt administrativ diskurs samt en mark-
nadsdiskurs och en professionaliseringsdiskurs orienterar sig på olika sätt inom 
ramen för de anspråk på styrning och mening som figuren ovan förstås ange.  
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En förståelseorienterad kommunikativ diskurs 

I en förståelseorienterad kommunikativ diskurs utgörs bedömningspraktikens be-
slutsförutsättningar av deliberationen eller den språkliga omprövningen. Anspråk 
som ställs på lärare är att de ska utveckla en mer kommunikativ och kvalificerad 
praktik för att bedömningspraktiken ska professionaliseras. Det är professionell 
samverkan och elevers deltagande som framhålls. 

Bedömningspraktikens legitimitet har grund i en allsidig värdering som tar 
hänsyn till elevers olikheter. Legitimitetsgrunden handlar därför om kommuni-
cerbarheten, dvs. att mål och bedömningskriterier är diskuterade och möjliga att 
kritiskt pröva i relation till kontextuella villkor som tar hänsyn till elevers olikhe-
ter. Anspråk uttrycks på att det är genom en reflekterad deltagande målstyrning 
som lärare professionaliseras. Meningsskapande anges vidare vara något som 
sker i ett ömsesidigt lärande, som inte ska få riskeras av att bedömning och be-
tygssättning sker individuellt.  

Med bedömningspraktikens inriktning uttrycks integrativa anspråk och det är 
relationen mellan kunskaper i skolämnen, bildning och en social och demokra-
tisk utveckling som framhålls. Bedömningspraktikens inriktning hänger samman 
med dess legitimitetsgrund och av anspråk på att den pedagogiska praktikens ob-
jektiva, normativa och subjektiva dimensioner hålls samman (Habermas 1984; 
1990). En utvecklingsorienterad bedömning utgör en del av ett successivt fördju-
pat lärande. Lärarens professionella handlande och autonomi ses i ljuset av de 
mål som inte så enkelt låter sig formuleras och konkretiseras på förhand. Diskur-
sen är kommunikativ i den meningen att ett antal kunskapsosäkerheter måste 
hanteras professionellt. Med målen att sträva mot sätts också det professionella 
handlandet i relation till begreppen bildning, demokrati och värdegrund. Det är 
inom ramen för en mer självförvaltande praktik läraren så långt han/hon uppfat-
tar det som meningsfullt har att konkretisera och precisera skolans mål och 
bedömningsgrunder.  

En målorienterad politisk administrativ diskurs 

Det idéinnehåll en förståelseorienterad och kommunikativt inriktad diskurs ut-
trycker förskjuts med en målorienterad politisk administrativ diskurs i riktning 
mot att uppgiften att konkretisera mål och kunskapskrav i allt högre omfattning 
är politisk och inte professionell. Anspråken som uttrycks betonar särskilt den 
pedagogiska praktikens inriktning mot mätbarhet och bedömbarhet. 

Väsentliga beslutsförutsättningar för bedömningspraktiken är inom ramen för 
en målorienterad politiskt administrativ diskurs att målen och kraven preciseras 
genom att det professionella tolkningsutrymmet minskar. Diskursen betonar att 
den externa kontrollen måste stärkas genom skolinspektion, nationella prov och 
betyg. Mot lärare riktas anspråken på att ägna sig mer åt individuell diagnostise-
ring, vilket motiveras med att bedömning och betygsliknande omdömen stärker 
elevers motivation och i förlängningen måluppfyllelsen. Diskursen framhåller att 
den bristfälliga statliga styrförmågan har sin upprinnelse i lokala vantolkningar 
och i en kravlöshet som har fått breda ut sig. Lärare framställs också som strand-
satta och utelämnade till en otydlig statlig styrning där särskilt sociala och nor-
mativa mål trängt undan det som är bedömbart och styrbart som giltig kunskap.  
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Vad som är konstituerande för bedömningspraktikens legitimitetsgrund är an-
språken på likvärdighet, rättssäkerhet och hur bedömning och betyg bidrar till ett 
effektivt lärande. Effektivitet är något som uppnås genom en förstärkt dokument-
styrning och renodling av läroplanens målstruktur. I den målorienterade politiskt 
administrativa diskursen kontrasteras otydlighet, senfärdighet och diskontinuitet 
mot anspråk på tydlighet, tidigareläggning och regelbundenhet som förutsättning 
för effektivt lärande.  

Lärarprofessionalitet får också mer ensidigt att göra med kvalitetsutveckling 
på det bedömningspraktiska området, vilket uttrycks med anspråk på förstärkt 
dokumentation, målkunskap och bedömningsförmedling av på förhand uppsatta 
mål. Särskilt framhålls bedömningspraktikens kontrollinriktade funktioner, lära-
rens informationsplikt och dokumentationsskyldighet. Bedömningspraktiken ska 
inriktas på de mål som ska uppnås i skolämnena. Med de objektiva kunskapsan-
språken framställs lärares professionella autonomi mer som ett problem än som 
en del av hur en ökad måluppfyllelse ska uppnås. Läraren konstitueras härige-
nom som en resultatansvarig verkställare och ”målgörare” som är i stort behov 
av att staten tydliggör målen och kunskapskraven. 

En marknadsdiskurs 

En beslutsförutsättning för bedömningspraktiken är i en marknadsdiskurs att det 
finns en valfrihet och konkurrens på skolans område. Skolan relateras till ett 
marknadsekonomiskt tänkande och genom skriftlig dokumentation, dokument-
styrning och kunskapsmätningar ska det skapas jämförbarhet. På grundval av 
jämförbarhet ska kunden göra sina val. Den bedömningspraktiska utformningen 
blir här väsentlig som del i en marknadsföring. Politiska anspråk på enhetliggö-
rande utmanar då lärares och skolors autonomi att profilera sig på det bedöm-
ningspraktiska området. I policy noteras också hur det parallellt med skolrefor-
mer växer fram en utbildningsmarknad som påverkar lärares autonomi, genom 
att bl.a. saluföra individuellt och systemmässigt inriktade uppföljnings- och kon-
trollinstrument till kommuner.  

Bedömningspraktikens legitimitetsgrund är i marknadsdiskursen den service-
inriktade skolan som visar öppenhet för en viss typ av förhandling och överens-
kommelser mellan skolan, läraren och kunden. En marknadsdiskurs konstituerar 
mer tydligt skolor och lärare som utförare av vad kunderna har beställt. Hur nöj-
da kunderna är handlar om i vad mån kunden uppfattar att de kontrakt som slutits 
har uppfyllts.  

En bristfällig betygsstatistik utgör i jämförelsen mellan skolors olika merit-
värden väsentligen ett ekonomiskt problem. I relation till bedömningens inrikt-
ning konstitueras därför lärare som strategiska informatörer och marknadsförare 
(telling and selling). Bedömningspraktikens ekonomiska dimension handlar om 
hur nöjda kunder ger ringar på vattnet och s.a.s. får betydelse för vilka val också 
andra gör. I den politiska styrningsdiskursen, vilken är tätt sammankopplad med 
ett marknadstänkande, framträder hur skolor och lärare är alltmer beroende av 
föräldrarnas tilltro till lärares professionalitet inte minst på det bedömningsprak-
tiska området. Mål- och framgångsorienteringen pekar ut betygen som det som 
ytterst ger den enskilde en fördel i konkurrens med andra.  
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En professionaliseringsdiskurs 

Vikten av att stärka lärarprofessionens status och autonomi är en dimension som 
särskilt framträder i remissyttrandena som en professionaliseringsdiskurs. An-
språken på en ökad marknadisering, brukarorientering och demokratisering, i 
termer av jämlika parter, utmanar här den professionella autonomin genom att 
bedömningspraktiken utformas mer på brukarnas villkor. IUP-reformen som del 
av en professionalisering definieras inte heller med utgångspunkt från lärares 
förmåga att (om)pröva sina professionella intressen, sin uppmärksamhet och sitt 
handlande. Nämnda aspekter är desto tydligare då skolmyndigheterna yttrar sig.  

För lärarorganisationerna är en beslutsförutsättning för att IUP-reformen ska 
leda till mer professionella bedömningar att en yrkesintern exkludering sker (so-
cial closure) på bedömningens och betygssättningens område. Införandet av IUP 
blir ett skäl för att föra fram argument om att en särskild auktorisation och status 
måste ges de (behöriga) lärare som har att bedöma och betygssätta elever.  

I en professionaliseringsdiskurs har bedömningspraktiken en legitimitetsgrund 
i anspråket på att endast behöriga lärare sakligt förmår se elevers kunskapsut-
veckling i ett helhetsperspektiv. Detta anspråk kontrasteras mot hur lärare med 
IUP-reformen riskerar att behöva vika sig för det som är ogenomtänkt och osak-
ligt samt har egennyttiga och gruppspecifika intressen som grund. Vilka eventu-
ella pedagogiska värden som är förknippade med att det sker en kommunikation 
mellan jämlika parter är mer sekundärt.  

Bedömningspraktikens inriktning kopplas med IUP-reformen till en tydligare 
individualisering och förstärkt dokumentation. Sett i ett pedagogiskt perspektiv 
är värdet av individualiseringen samtidigt motstridigt. I en professionaliserings-
diskurs är det svårt att motsäga anspråken på en stärkt målorientering och att pro-
fessionalisering innebär att lärare utvecklar ett gemensamt yrkesspråk och ge-
mensamma former och rutiner. Det är mer de professionella än pedagogiska im-
plikationerna som diskuteras då IUP formuleras som ett professionaliseringspro-
jekt. Särskilt tydligt blir det då IUP anses bidra till att göra en tudelning mellan 
kunskap och värden. 

Då det till IUP kopplas skriftligt betygsliknande omdömen skärps också frå-
gan om ansvarsfördelningen mellan den politiska och professionella nivån. Lik-
värdigheten riskeras av att det är rektorerna som givits ansvaret att besluta om de 
s.k. betygsliknande omdömena. I sättet att tala tydliggörs också hur summativ 
bedömning anses svara mot en instrumentell politisk administrativ inriktning och 
hur formativ bedömning på motsvarande sätt kopplas till en professionell peda-
gogisk inriktning.  

På en systemmässig nivå frammanar en professionaliseringsdiskurs ett antal 
anspråk på läraryrkets förändring (Evetts m.fl. 2006). Från skolmyndigheterna 
framhålls att lärare nu måste vidareutbilda sig för att utveckla verktyg att bedö-
ma kunskapsutveckling i samtliga ämnen. Från lärarorganisationerna uttrycks 
bl.a. att staten måste formulera mer enhetliga riktlinjer för de betygsliknande 
omdömena och att pengar måste ges för fortbildning. Anspråk riktas också mot 
lärarutbildningen att ägna sig mer åt betyg och bedömningsfrågor. 
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Bedömningspraktikens beslutsförutsättningar, legitimitetsgrunder och inriktning-
ar kan utifrån anspråken och diskursinriktningarna sammanfattas enligt nedan. 
Sett i ett förändringsperspektiv menar jag att vi kan tala om en förskjutning mot 
framför allt en målorienterad politisk administrativ diskurs, och hur denna 
diskurs kombineras med en marknadsdiskurs och delar av en professionalise-
ringsdiskurs. 

 
Figur 12. Bedömningspraktikens beslutsförutsättningar, legitimitetsgrunder och 
inriktningar 
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I relation till den behandlade utbildningspolicyn riktar jag i det följande kapitlet 
intresset mot skollärarnas utvecklingsarbete. Hur lärarna hanterar anspråk på 
ökad måluppfyllelse och möjligheten till meningsskapande är frågor som därmed 
aktualiseras. Från detta kapitlets analyser och tolkningar tar jag för det vidare re-
sonemanget med mig vad som identifierats utifrån hur kunskap och demokrati 
framträder i perspektiv av mål som ska uppnås och mål som det ska strävas 
emot. I detta inkluderas hur objektiva, subjektiva och normativa anspråk också 
relaterar sig till uppfattningar om bedömningpraktikens summativa och formati-
va inriktning. Utifrån studiens övergripande frågeställningar analyseras och tol-
kas på dessa grunder vilka anspråk lärarna ger uttryck för samt hur villkoren och 
förutsättningarna framträder för lärarna att diskutera och besluta med utgångs-
punkt i gemensamma yrkesmässiga överväganden, kompetenser och övertygel-
ser.  
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9. Skolprojektet 

- Ibland kan jag tänka varför gjorde jag detta när det är så svårt att bedöma. (Gruppintervju) 

I kapitlet analyseras anspråk på styrning och mening inom vad jag fortsättnings-
vis benämner som skolprojektet.170 I analysen av skolprojektet försöker jag förstå 
hur utvecklingsarbetets inriktning på olika sätt befäster, utmanar och förändrar 
uppfattningar om vad som utgör ett professionellt handlande. Jag analyserar hur 
anspråken på bedömningspraktikens effektivisering, individualisering och demo-
kratisering anger villkor för lärarnas professionella handlande och autonomi. An-
språk på måluppfyllelse och meningsskapande kommer bl.a. till uttryck i en ar-
gumentation för att det föreligger ett behov av att lärarna ska kunna tala utifrån 
en tydligare och mer kunskapsbaserad grund. Jag identifierar att skolprojektets 
övergripande inriktning är att lärarna kollektivt ska nå fram till en bedömaröver-
ensstämmelse. Anspråket är väsentligen kopplade till situationer då elevers ut-
veckling diskuteras med vårdnadshavare i utvecklingssamtal och då elevernas 
utveckling skriftligt formuleras i den individuella utvecklingsplanen.  

Mot bakgrund av vad som tagits upp i kapitel 7 diskuteras aspekter av skolans 
externalisering, dvs. att lärare lägger vikt vid vad studenter och elever efterfrå-
gar. I skolan finns på liknande sätt som i lärarutbildningen ett komplext internt 
spänningsfält. Aspekter av lärares professionella identiteter och det förhållandet 
att särskilt vissa discipliner/skolämnen anses dominera fördjupas också i kapitlet.  

Skolprojektets argumentativa grunder. Anspråk på 
kvalitetssäkrad bedömning och betygssättning 

Den inspektionsutredning som Skolverket gör i den aktuella kommunen under 
andra halvan av 2004 utgör tillsammans med införandet av IUP bakgrund till 
skolprojektet och dess inriktning på bedömningspraktiken. Skolverket (2005b) 
påtalar att i kommunen ligger kunskapsresultaten i grundskolan som helhet under 
genomsnittet i riket.171 Skolverkets bedömning är vidare att kommunens skolplan 
inte tillräckligt tydligt prioriterar elevernas kunskapsutveckling. Kritiken gäller 
också att i flertalet av kommunens skolor identifierar Skolverket brister i skolor-

––––––––– 
170 Skolprojektet utgör ett samarbete mellan två grundskolor i två kommuner där min studie avgrän-

sas till en av skolorna. Skolprojektet benämns av de inblandade också för ”projektet bedömning, 
bedömningsmatriser – IUP”. 

171 Jag refererar och citerar från Skolverkets inspektionsrapport (2005b) som gäller för den aktuella 
kommunen och skolan. Utifrån mina forskningsetiska överväganden utelämnar jag att ange rappor-
tens diarienummer liksom sidhänvisningar. Det kan noteras att för inspektionsutredningen anges sju 
områden vilka avser belysa skolans resultat, verksamhet och förutsättningar. De sju områdena är 1) 
normer och värden, 2) kunskaper, utveckling och lärande, 3) arbetsmiljö och delaktighet, 4) peda-
gogisk verksamhet och undervisning, 5) styrning, ledning och kvalitetsarbete, 6) tillgång till utbild-
ning och omsorg samt 7) resurser. 
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nas kvalitetsredovisningar. Kommunen uppmanas på dessa grunder att analysera 
de skillnader som existerar mellan skolorna, inom skolorna över tid samt mellan 
olika grupper av elever. Måluppfyllelsen måste enligt Skolverket generellt för-
bättras. På flera av kommunens grundskolor finns vad Skolverket framhåller som 
ett behov av att: 

Föra diskussioner kring kunskapssyn och lärande samt bedömning och betygsättning, bland 

annat för att kunna förbättra elevernas kännedom om målen för utbildningen och för att för-

bättra likvärdigheten i bedömningarna och vid betygsättning (Skolverket 2005b). 

Skolverket menar att den bristfälliga måluppfyllelsen på den aktuella skolan i allt 
väsentligt beror på att resultaten inte följs upp och utvärderas på ett tillfredsstäl-
lande sätt. I relation till de nationella målen anses skolan t.ex. inte ”kvalitetssäkra 
en likvärdig bedömning och betygsättning”. För att förbättra likvärdigheten påta-
las att informationen om mål och betygskriterier måste stärkas. En förutsättning 
för en förstärkning på området anges vara att det skapas utrymme för gemen-
samma diskussioner bland lärare. Skolprojektet kan också förstås skapa ett så-
dant utrymme för lärarna.  

Att skolan i större utsträckning måste följa upp resultat, utvärdera och utveck-
la organisation och innehåll ska enligt Skolverket fylla funktionen av att ge en 
mer ”balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer så att eleverna 
stimuleras att bilda sig inom samtliga ämnen.” Skolverket riktar också kritik mot 
vad som uppfattas som innehållsmässig ensidighet i de temaarbeten som bedrivs 
på skolan. Att organisationen måste förstärkas och förtydligas, både administra-
tivt och pedagogiskt, ges innebörden av att bidra till en verksamhetsutveckling 
som gör att skolledningen ”kan ta det i författningarna ålagda ansvaret”. De här 
framförda anspråken bildar en väsentlig grund för initieringen av och inriktning-
en på skolprojektet. Efter Skolverkets inspektionsutredning tillsätts också en ar-
betsgrupp bestående av rektorer i kommunen. Arbetsgruppen går under namnet 
”betyg och bedömningsgruppen”. På den aktuella skolan initieras därefter ”pro-
jektet bedömning, bedömningsmatriser – IUP” som ett samarbete mellan två sko-
lor och mellan rektor och två utbildningskonsulenter.172  

 
Syftena med skolprojektet formuleras med utgångspunkt från anspråk på att det 
finns en väsentlig relation mellan flera aktörers förståelse för bedömningens 
grunder och kvalitén i skolverksamheten. Förståelse för vad skola ska innebära 
mer generellt ges betydelsen av att lärarna utarbetar, kommunicerar och tar i 
bruk gemensamma och likvärdiga bedömningskvalitéer. 

Om det planerade utvecklingsarbetet, som innebär erfarenhetsutbyte med andra lärare och 

studier av elevarbeten för att komma fram till gemensamma, likvärdiga bedömningskvalite-

ter, lyckas är vi övertygade om att det innebär lättnader för elever, lärare och föräldrar att 

förstå var skola på 2000-talet ska innebära.173  

––––––––– 
172 Intervju mer förvaltningschef och rektor. 
173 Skolans kvalitetsredovisning 2004-2005. 
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Att det sker en utveckling av de kollegiala samtalen ges funktionen av att skapa 
ett hos lärarna gemensamt och sakligt språk, vilket anges som en förutsättning 
för att uppnå vad som eftersträvas i termer av ”bedömaröverensstämmelse”. Lä-
rarna måste därför bli bättre på att tolka målen utifrån styrdokumentens ”teore-
tiska perspektiv” och utifrån sin ”professionalitet”.174 Särskilt framhålls också att 
lärarnas arbete syftar till att medvetandegöra elever och föräldrar i frågan om 
vilka mål och bedömningskriterier som gäller. En väsentlig förutsättning för att 
stärka likvärdighet, kvalitet och därigenom optimera måluppfyllelsen är att för-
äldrarna förstår vad skolan innebär. Inom skolprojektet bjuds också föräldrar till 
skolan för att informeras om och få diskutera varför skolan jobbar som den gör. 
Att skolans bedömningspraktik bättre måste förstås av brukarna utgör en grund-
tanke i den argumentation som förs fram särskilt från skolledningens sida.  

- Kvalitén i skolan är avhängig hur omgivningen uppfattar den. Jag menar om föräldrarna 

tror att kvalité i skolan är ren faktakunskap då kommer de att tycka att kvalitén är jättedålig 

om man inte bara jobbar med det. (Intervju rektor)  

Att utveckla bedömningspraktiken ges också den pedagogiska funktionen av att 
stimulera, motivera och frigöra varje elevs potential. Skolprojektet handlar med 
en emancipatorisk diskursiv inramning om ”att utveckla bedömaröverensstäm-
melse/bedöma för att stimulera elevers lärande.”175  

Projektets inriktning mot bedömning och bedömaröverensstämmelse legitime-
ras med ett språkbruk som framhåller både demokratiska värden och effektivi-
tetsvärden. Att kommunicera om bedömning, kriterier och kunskapsnivåer utgör 
en praktik vilken avser att tillgodose vad som av rektorn betecknas som en vä-
sentlig ”demokratisk rättighet” för eleverna.176 De enhetliga bedömningsgrun-
derna motiveras vidare med att innebära ”lättnader”, då de bedöms som ”tidsbe-
sparande” för både lärare och elever.177 Jag uppfattar det som mindre klart vad 
lärarna ska använda den besparade tiden till. Mer tydligt är hur projektets inrikt-
ning styrs av att skolverksamheten för sin trovärdighet, legitimitet och effektivi-
tet ”förutsätter” ett ”tydligt målformuleringsarbete med bedömningsgrunder.”178  

- Det är en av de absolut största demokratiska rättigheterna i skolan, att kunna förstå vad det 

är jag förväntas göra och på vilka grunder jag blir bedömd (…) Första året jag var här kom 

det föräldrar och ifrågasatte sina barns betyg. Jag kallade på lärarna och bestämde ett möte. 

Och dom visste inte vad dom pratade om lärarna. Då kan jag ju inte såga mina lärare natur-

ligtvis. Men jag får försöka föra någon dialog som gör att man blir någorlunda överens om 

det här. Men jag sa till dom här två lärarna att inte en gång till jag sitter i en sån här diskus-

sion. Vet inte ni på vilka grunder ni bedömer eleven hur fasen ska eleven veta det då. (Inter-

vju rektor) 

Att tydliggöra vad skolan ska innebära definieras i sättet att tala allt väsentligt ut-
ifrån vad som är lärarnas arbete med att konkretisera mål och kriterier. Utan kla-

––––––––– 
174 Projektplan för projektet bedömning, bedömningsmatriser – IUP, aug 05. 
175 Projektplan för projektet bedömning, bedömningsmatriser – IUP, aug 05. 
176 Samtal med rektor 2005-12-15. 
177 Projektplan för projektet bedömning, bedömningsmatriser – IUP, aug 05. 
178 Skolans kvalitetsredovisning 2005-2006. 
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ra bedömningskriterier framställs med denna inramning att varken lärare eller 
elever vet vad de ska göra. Skolan riskerar då bli meningslös liksom lärarna ris-
kerar förlora sin legitimitet. En diskursiv förskjutning sker i riktning mot att sko-
lans demokratiska uppdrag alltmer gäller elevernas förståelse på vilka grunder de 
blir bedömda. På ett mer ensidigt sätt konstitueras också lärarprofessionalitet i 
detta avseende gälla lärares förmåga att konkretisera, förtydliga och förenkla be-
dömningspraktiken. Vad både skolledning och lärare framhåller är också hur 
elever i större omfattning måste involveras i lärarnas arbete med att bringa tyd-
lighet i bedömningspraktiken.  

Jämförbarhet och likvärdighet 

Likvärdighetsbegreppet fungerar inom ramen för skolprojektet, och som det 
framställs från skolledningen sida, som ett objektivt anspråk. Begreppet har en 
särskilt styrande kraft som lärarna måste förhålla sig till. Lärarna har samtidigt 
svårt att identifiera sin professionalitet i relation till vad som är likvärdighetsbe-
greppets performativa innebörder. Anspråket som riktas mot lärarna handlar om 
att de ska kunna göra jämförbara bedömningar. Lärarna förväntas kontinuerligt 
ägna sig åt att kommunicera kring och utveckla sina bedömningspraktiska för-
mågor, då skolverksamheten i allt större utsträckning måste utformas på ett sätt 
som understödjer en ökad måluppfyllelse. Med anspråken på likvärdighet i mål-
uppfyllelse och betyg riktas en misstro mot lärarna som undergräver den profes-
sionella trovärdigheten, genom att särskilt framhålla att lärare saknar gemen-
samma utgångspunkter i frågor som gäller bedömning och betyg. Mot bakgrund 
av att det inte anses finnas någon likvärdighet i bedömning på nationell nivå de-
finieras skolprojektets syfte som att åtminstone skapa likvärdighet ”på vår sko-
la.”179 Vad lärarna uttrycker att de kan ta ett professionellt ansvar för handlar i 
hög utsträckning om det individuella och pedagogiskt betydelsefulla givet de 
mer specifika kontextuella sammanhangen.  

Vad som under 2005 introduceras under benämningen ”projektet bedömning, 
bedömningsmatriser – IUP” betraktas från skolledningens sida efter några måna-
der som en naturlig del i lärarnas arbete. Retoriskt utgör skolprojektet inte längre 
ett tidsbestämt projekt.180 Att projektet beskrivs som ”en naturlig del av varda-
gen” som förväntas resultera i ett ökat antal godkända elever gör det till ett 
”lyckat projekt”.181  

Skolprojektet uppfattas av lärare samtidigt som ett av flera projekt i en konti-
nuerlig ström av signaler från skolledningen om vad det är som är viktigt. Skol-
ledningens sätt att framhålla projektet som permanentat kontrasteras nämligen 
mot vad som uppfattas som ständiga om- och nyprioriteringar som anses resulte-
ra i diskontinuitet, fragmentering och en oförmåga att etablera någon mer varak-

––––––––– 
179 Skolans kvalitetsredovisning 2005-2006. 
180 Observation och ljudupptagning från möte då olika ämnesgrupperna och verksamhetsområdena 

presenterar för varandra hur långt de kommit i sitt arbete. Medverkar på mötet gör också förvalt-
ningschefen. 2006-03-30; Samtal med rektor 2006-05-16  

181 Skolans kvalitetsredovisning 2006-2007. 
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tig verksamhetsinriktning.182 De kritiska lärarrösterna ifrågasätter på dessa grun-
der värdet av skolprojektet och uttrycker en otillfredsställelse med de reform-
tryck de menar att skolan generellt utsätts för.183 Liknande uppfattningar har vi 
mött hos lärarutbildare som menar att utvecklingsarbeten relativt snabbt förlorar 
i aktualitet och meningsfullhet av samma skäl fast i relation till lärarutbildning-
en. 

Det är möjligt att tolka hur lärarnas efterfrågan på en mer konkret styrning och 
tydligare nationellt formulerade riktlinjer handlar om den misstro som riktas mot 
skolan i allmänhet och mot dem själva i synnerhet och hur lärarna då uppfattar 
att misstron mot brister i likvärdighet inte kan hanteras på skolnivå.  

- Det som måste göras, vilket ingen har begripit är att något måste göras nationellt, istället 

för att flera hundra skolor gör varsin (bedömningsmatris, min anm.) det blir ett evigt tolkan-

de.184 

- Jag har frågat fyra av mina kollegor här och hälften sa precis motsatt (om hur de nationella 

proven i läsförståelse ska bedömas, min anm.). Till slut så sa jag nu jädrar ringer jag till 

Skolverket.185  

Den upplevda misstron mot att bedömningspraktiken inte är likvärdig och jäm-
förbar uppfattas i dessa utsagor inte som möjlig att vända till ett förtroende med 
mindre än att den nationella styrningen förstärks. De av Skolverket framförda 
anspråken på en kvalitetssäkrad bedömning och betygssättning bollas s.a.s. till-
baka med lärarnas rop efter staten att ange grunderna för en kvalitetssäkrad lik-
värdighet. Att de lokala kvalitetsredovisningarna används i jämförande syften 
kan också från skolledningens sida framställas som något meningslöst för den 
egna skolans pedagogiska utveckling. Resultatredovisningar och statistiska jäm-
förelsemått utgör något man på skolan ser sig tvingad att ta fram p.g.a. yttre krav 
och pålagor.  

Vi vet att jämförelser görs på detta sätt och att önskemål finns från olika håll att detta ska 

ske. Vi har därför tillfredsställt dessa instanser. Dock är vår med kraft hållna ståndpunkt att 

så länge vi inte har gemensamma bedömningsgrunder för hela riket om ens i samma kom-

mun och kanske inte ens på den enskilda skolan, så är denna jämförelse omöjlig att göra och 

därför av så gott som inget värde.186  

De anspråk som uttrycks ovan talar både om hur legitimiteten för bedömnings-
praktiken måste bygga på vad som är pedagogiskt meningsfullt och att skolor ut-
ifrån sina olika förutsättningar inte ska jämföras. Meningsfullheten framhålls 
vara något som skapas företrädesvis i relationen mellan lärare och mellan lärare, 

––––––––– 
182 Gruppintervjuer 2006-06-08; 2006-06-19. 
183 Missnöjet visade sig också vara kopplat till samarbetet med den andra grundskolan och till den 

roll  utbildningskonsulenterna har i projektet. Samarbetet uppfattas bygga på ett bristfälligt ömsesi-
digt utbyte. Dessutom anses resandet mellan skolorna som tidskrävande eftersom samarbetsskolan 
ligger i en annan kommun. 

184 Gruppintervju 2006-05-23. 
185 Samtal i arbetslag 2006-02-28. 
186 Skolans kvalitetsredovisning 2005-2006. 
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elever och vårdnadshavare. Med denna diskursiva inramning karaktäriseras ock-
så skolprojektet som en ständig process av bedömningsrevideringar, som måste 
förankras i vad som är elevers förståelse för att kunna leda fram till en fullvärdig 
och fullgod IUP. Väsentligt är att IUP först och främst är ”accepterad av elever, 
personal och föräldrar” och därefter ”dessutom är godkänd och accepterad av 
kontrollerande myndighet.”187 Det spänningsfält som framträder är alltså kopplat 
till skolans förmåga att både leva upp till systemmässiga krav på kontrollerbarhet 
och uniformitet och att anpassa den pedagogiska praktiken till rådande kontextu-
ella förhållanden. 

Konkurrens och ansvar 

Det kvalitetsarbete som skolprojektet ses som uttryck för kan också förstås inom 
ramen för en marknadsföringslogik. Vad som i detta avseende framhålls är hur 
elevernas val av skola och konkurrensen mellan kommunens grundskolor inte 
ska få avgöras på grundval av att det är lättare att få bra betyg på vissa skolor.188 
Både skolledning och lärare talar också om sig själva som ambassadörer för en 
bedömaröverensstämmelse och en mer rättvis betygssättning i kommunen.189 En 
bedömaröverensstämmelse på skolnivå framställs å ena sidan som en resurs i 
konkurrens med andra skolor, å andra sidan ska det goda exemplet spridas efter-
som det är osäkert om det kommer att utgöra en resurs om inte också andra sko-
lor arbetar med bedömningspraktiken på ett liknande sätt.  

Att det också handlar om att stärka samarbetet med brukarna blir som jag tol-
kar det en konsekvens av den upplevda konkurrenssituationen. Det är genom ett 
ökat brukarsamarbete som de olika aktörernas godkännande och accepterande av 
bedömningspraktiken och IUP ska grundläggas. En förskjutning sker här mot att 
det är elever och vårdnadshavare som har att ta ett större resultatansvar. Mer 
konkretiserade mål och bedömningskriterier får betydelse för att resultatansvaret 
individualiseras och att mindre uppmärksamhet ägnas åt vilka utbildningsförplik-
telser och visioner skolan har att svara för. Problematiken med att det finns skill-
nader mellan skolor, som skulle kunna utgöra konkurrensfördelar eller nackdelar, 
förskjuts till att mer handla om individuella skillnader i motivation och ansvars-
tagande. 

- Jag menar vi satsar ju otroliga resurser på det här, på våra barn och ungdomar och det enda 

krav vi har på dom är ju egentligen att dom kommer till skolan (…) sen har föräldrar och 

elever och myndigheten för skolutveckling och Skolverket krav på skolan att eleverna ska 

lära sig. Det är ett mycket, mycket bättre perspektiv om vi hade haft inlärningsplikt. Man 

kan vända på perspektivet menar jag. För mig är det ett bättre perspektiv att prata om inlär-

ningsplikt än skolplikt. (Intervju rektor)  

Att få till stånd ett större individuellt resultatansvar framstår också som något av 
ett övergripande mål för skolprojektet. Anspråket som uttrycks ovan, om inlär-
ningsplikt istället för skolplikt, betonar att ansvaret för lärandet och måluppfyl-

––––––––– 
187 Skolans kvalitetsredovisning 2005-2006. 
188 Intervju förvaltningschef. 
189 Intervju med rektor; Gruppintervju 2006-06-08.  
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lelsen läggs på den enskilde eleven. I mindre omfattning talas det om att det är 
bedömningspraktiken som ska anpassas efter de individuella förutsättningarna 
och att detta är en uppgift för skolan och lärarna.  

Bedömningsmatriser 

En central aktivitet i skolprojektet är att lärarna med bl.a. elevarbeten som grund 
formulerar kunskapsnivåer och kriterier i bedömningsmatriser. Matrisernas for-
muleringar extraheras också från de nationellt formulerade läroplanerna, betygs-
kriterierna, proven och från sådant kommentarmaterial som Skolverket produce-
rat. Bedömningsmatriserna ges funktionen av att för lärare och elever ge nulä-
gesbeskrivningar av elevernas kunskaper. I relation till vad utbildningspolicyn 
vid den här tiden uttrycker om IUP, som en framåtsyftande plan, finns i skolpro-
jektet en delvis annan inriktning. En grundläggande uppfattning är att lärare ge-
nom att utgå från kunskapsnivåer ska kunna ange och kontrollera var eleverna 
”befinner sig”.190 I sättet att tala framhålls det som helt nödvändigt att veta var 
eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling för att kunna identifiera vilket 
som är nästa steg i elevens utveckling. Bedömningsmatriser som grund för upp-
rättandet av IUP utformas också mer eller mindre explicit i termer av att utgöra 
betygsliknande omdömen. Bedömningsmatriserna får funktionen av att både de-
finiera och stipulera en mer generaliserbar kunskapsprogression. För att den mer 
generaliserbara kunskapsprogressionen inte ska deduceras fram med utgångs-
punkt i lärares epistemologiska vetande och/eller mer oreflekterade förgivetta-
ganden uttrycks från skolledningen, men också från lärarhåll, anspråk på att ma-
triserna måste prövas och revideras på grundval av den förståelse elevernas har 
för dem.  

Diskursen är explikativ, med det menar jag att det är elevernas språkligt 
grammatiska förståelse av bedömningsmatriserna som särskilt betonas och fram-
ställs som den stora professionella utmaningen för lärarna. Det är svårt att förstå 
hur nämnda prövning samtidigt betyder att de individuella planerna görs indivi-
duella. Mindre tydligt är också hur bedömningsmatrisernas beskrivningar svarar 
mot kunskapskvalitéer som lärarna gemensamt bedömer som giltiga.  

Förtydliganden i kommunikation mellan jämlika 
Legitimiteten för bedömningspraktiken kopplas till elevernas ökade delaktighet. 
Vikten av att läraren inför eleverna framstår som rättvis i sina bedömningar och 
betygssättningar framhålls särskilt. Både utvecklingssamtalen och upprättandet 
av IUP ska utgå från elevers självvärderingar. De anspråk som därmed riktas mot 
eleverna är att de i större omfattning själva har att formulera mål, utvärdera och 
analysera sina arbetsinsatser och prestationer. Bedömningsmatriser och elevers 
självvärderingar ges funktionen av att styra eleverna att på egen hand förstå vil-
ket nästa steg är i den individuella kunskapsutvecklingen. I talet om att eleven 
själv vet om sina svaga och starka sidor och hur han/hon bäst lär sig framställs 

––––––––– 
190 Intervju rektor; Samtal och observation inom ramen för ”samtalsledarkursen” där projektledning 

och företrädesvis uvecklingsledare/arbetslagsledare deltar 2006-02-07; 2006-03-23. 
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det som naturligt att eleverna tar ansvar för utvecklingssamtalen och sin IUP. 
Elevansvaret konstituerar en handlingsposition för läraren som kläs i ord som att 
”det är inte ett mål att läraren ska prata mest på utvecklingssamtalet” och att lära-
ren inte har att ”servera” eleverna kring vad de själva förstår att ta ansvar för.191 
Resonemanget förutsätter att eleverna uppvisar en ökad förmåga till reflexiv 
självmobilisering. De pedagogiska implikationerna av det framhållna anspråket 
problematiseras i begränsad omfattning. Jag menar att det blir särskilt tydligt då 
lärarna diskuterar om elever som problematiska fall. Då elever inte svarar upp 
mot de förväntningar som skolprojektet rymmer blir det nämligen särskilt svårt 
att på mer kvalificerade pedagogiska sätt hantera de uppkomna situationerna.  

Att tala i klartext 

Elever som på olika sätt brister i sin egenplanering och dokumentation utmanar 
och undergräver vad som framstår som en grundläggande förutsättning i skolpro-
jektet.192 Vad som särskilt ställs på sin spets är de reella innebörderna av vad 
som idealt framställs som en kommunikation mellan jämlika. I lärarnas uppfatt-
ningar om vad som utgör elevers strategier framträder ett särskilt skötsamhets-
ideal kopplat till den enskilde elevens ansvar för att dokumentera och planera sin 
skoldag. Lite tillspetsat accentueras den jämlike eleven som den ansvarstagande 
och motiverade eleven och den ojämlike, som utgör den jämlikes motsats, blir 
den som utmanar och reducerar lärarens pedagogiska handlingsmöjligheter. Jäm-
lik eller ojämlik är eleven här i relation till med vilken frihet och med vilka in-
slag av tvång läraren avser handla mot eleven. De brister och problem lärarna 
identifierar kring elevers ansvarstagande och motivation ges företrädesvis indi-
viduella snarare än relationella förklaringar (jfr Jenner 2004; Agevall & Jenner 
2008). Jag tolkar att lärarens betydelse för att det skapas meningsfulla pedago-
giska sammanhang reduceras i relation till elever som definieras som ”problema-
tiska fall”.193 Läraren hamnar i relation till dessa elever nämligen i en position 
där handlandet måste instrumentaliseras genom att mer inriktas på att upprätthål-
la ett antal kontrollfunktioner. För elever med ”disciplinära problem” och ”un-
danglidande strategier”, tvingas läraren t.ex. göra upp listor över vad elever ska 
göra. Elevers bristande anpassning till en bedömningspraktisk utformning, där de 
i högre grad förväntas planera och utvärdera sina egna prestationer, reducerar 
vad lärarna framställer som elevernas ”valfrihet” och lärarens pedagogiska hand-
lingsmöjligheter.194  

Vad resonemangen ovan aktualiserar är uppfattningen att läraren måste upp-
höra med att ”linda in elevens problem”. Att som det uttrycks ”tala i klartext” be-
tyder att läraren tydligare måste klargöra både vilka krav verksamheten ställer på 

––––––––– 
191 Gruppintervju 2006-06-19. 
192 Med egenplanering avses här den planering som eleverna själva står för genom att dokumentera 

vad de gjort och planera vad de ska göra i t.ex. portfolios och planeringsböcker. Det av eleven pro-
ducerade materialet avser lärarna sedan använda som en grund för bedömning och planering. 

193 De elever som inkluderas i beteckningen problematiska fall är förutom de här nämnda också de 
elever som av olika skäl betraktas som svaga. Jag återkommer till vilken undantagens praktik det är 
som anses gälla för dessa elever i relation till anspråken på ett professionellt handlande. 

194 Citaten från samtal i arbetslag 2006-01-24; 2006-02-14; 2006-03-14. 
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eleverna och i vilka avseenden elever inte lever upp till dessa krav.195 Det fram-
ställs som att det professionella handlandet måste inriktas på att skapa ett klimat i 
vilket läraren kan vara ärlig mot eleven. De anspråk som riktas mot lärarna hand-
lar om att inte reproducera den ”otydlighetskultur som finns i svensk skola” och 
som de elever som är ”svaga” framställs som särskilt missgynnade av.196 Elever 
som bedöms ha det svårt i skolan konstitueras nämligen som de vilka särskilt är 
betjänta av att en större tydlighet skapas. Att bedömningspraktiken blir som det 
uttrycks ”mer mallaktigt” ges ett särskilt positivt värde för just dessa elever.197 

Vad elever lär sig i de mer problematiska sammanhangen förblir i stort opro-
blematiserat i relation till den vikt som läggs vid att elever gör något och doku-
menterar detta. Mindre klart är också hur lärarna uppfattar att det professionella 
handlandet reduceras av att skolverksamheten i dessa sammanhang tenderar att 
teknifieras. En tolkning med utgångspunkt i hur lärarna talar om de situationer 
som uppkommer är att det professionella handlandet instrumentaliseras och in-
riktas mer på kontroll och disciplinering. Vad som kan vara pedagogiskt me-
ningsfullt blir kort sagt mer otydligt i förhållande till elever som inte anses mot-
svara de krav som ställs på reflexiv mobilisering genom dokumentation och pla-
nering. 

Motivation och realism 

Parallellt med vad jag ovan tolkar som mer disciplinerande och självreglerande 
aspekter existerar en diskussion som gäller elevernas motivation och realismen i 
bedömningspraktiken. Elevernas motivation görs i dessa resonemang beroende 
av att målen kan uppfattas som realistiska av eleverna. Särskilt framhålls anspråk 
på att det eleverna gör måste vara tydligt i betydelsen bedömningsbart och utvär-
deringsbart. Det är då också det pedagogiska innehåll som är utvärderingsbart 
och bedömbart som anses fungera motiverande. Med en explikativ diskursiv in-
ramning, som framhåller vikten av att eleverna uppfattar sin egen kunskapspro-
gression, styrs lärarna mot att göra vad som i positiva termer uttrycks som för-
enklingar.  

 I lärarnas diskussioner identifierar jag uppfattningen att elever inte anses kla-
ra av mål som är komplexa genom att de t.ex. integrerar både kunskap och vär-
den. Att blanda samman kunskapsmål och demokratimål uttrycks som något 
”konstlat och krystat”.198 Gränssättningen mellan kunskap och värden motiveras 
bl.a. med att elevernas intresse för samhällsfrågor och deras förmåga att se sam-
band mellan kunskap och värden bedöms som begränsad. En lärare uttrycker det 
som att: ”Dom har för dåliga kunskaper om samhället och själv begrep jag inget 
om politik till jag var tjugo år.”199 En argumentativ praktik, där lärare och elever 

––––––––– 
195 Samtal i arbetslag 2006-01-31. Citat från utvecklingsledaren. 
196 Samtal och observation inom ramen för den s.k. samtalsledarkursen där företrädesvis utvecklings-

ledare/arbetslagsledare deltar 2006-02-07. Citaten från utbildningskonsult. 
197 Intervju utvecklingsledare. 
198 Gruppintervju; Intervju rektor; Intervju utvecklingsledare. Det ska alltså noteras att både lärare, 

rektor och utvecklingsledare i sammanhanget använder benämningen ”konstlat och krystat”. 
199 Samtal i ämnesgrupp 2006-06-19.  
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på kvalificerade sätt kan behandla normativa frågor ges här en begränsad bety-
delse.200 

Skolprojektets inriktning bidrar till en strukturering av lärarnas professionella 
handlande som betonar skolans kunskapskvalificerande uppdrag framför dess 
medborgarbildande uppdrag. Vad som förstås som läroplanens övergripande mål 
ges innebörden av att för läraren främst vara något svårbedömt och för eleven 
något orealistiskt. Den bedömningspraktiska inriktningen mot konkretisering, 
förenkling, individualisering och effektivitet ger ett särskilt företräde åt objektiva 
kunskapsanspråk kopplade till de olika skolämnena. Trots att lärarna framhåller 
att det är mål att sträva mot, som utgör grunden för IUP, framträder svårigheten i 
att formulera det professionella handlandet så att både normativa, objektiva och 
subjektiva dimensioner görs tillgängliga för meningsskapande (Habermas 1984; 
1990).201  

- Nu är vi djupt inne i Lpo och det är strävansmålen, bedömningens inriktning och färdighe-

ter som fokuseras. De lärare jag har jobbat med nu i detta arbetet sätts verkligen på prov. 

Här är det inte längre snack om att man tror, nu är det inte snack längre om att jag känner så 

här. Utan här sätter man fingret på vad kunskap är för någonting. (Intervju utvecklingsleda-

re) 

Med inriktningen att skapa en transparent bedömningspraktik blir vad som kan 
bedömas som sant och falskt också det som betonas. Det innehåll som inte så lätt 
låter sig utvärderas och bedömas riskerar att falla mellan stolarna. Genom att 
utesluta de normativa aspekterna och de kontextuella villkoren, vilka lärarna som 
vi tidigare sett åberopar, står bedömningspraktiken inför att få en mer standardi-
serad utformning.  

Det kommunicerbara 

Vad bedömningspraktikens inriktning avser att bidra med är en konkretisering av 
vad som uppfattas som konkretiserbart och möjligt att bedöma. Det är mot denna 
bakgrund lärarna ser det som nödvändigt att göra en differentiering mellan ob-
jektiva kunskaper, subjektiva och normativa värdeomdömen. De objektiva an-
språken är för att uttrycka det på ett annat sätt starkt kopplade till att lärarna till 
elever och vårdnadshavare ska kommunicera på ett förenklat och konkret sätt 
kring vad som är styrande. Kommunicerbarheten problematiseras i mindre om-
fattning som en fråga om hur lärare, elever och vårdnadshavare kan mötas som 
”jämlika parter” (jfr Skolverket 2005a s. 11). Innebörden av en kommunikation 
mellan jämlika blir därför i mindre omfattning en fråga om hur förutsättningarna 
och villkoren för fria, öppna och kritiska samtal kan utvecklas (Fritzell 2009a).  

––––––––– 
200 Exempel på hur lärarna hanterar en normativ problematik är t.ex. då de diskuterar elever som spe-

lar musik som betecknas som rasistisk och kvinnoförnedrande. Lärarna har som jag tolkar det svårt 
att förhålla sig till den uppkomna problematiken på annat sätt än som ett ordningsproblem som det 
finns regler för. Samtal i arbetslag 2006-05-16. 

201 För resonemanget om giltighetsanspråk i dimensioner av objektiva, normativa och subjektiva an-
språk hänvisar jag till kapitel 2 och till vad som tas upp under rubrikerna Språkets performativa in-
nebörd och Giltighetsanspråk och working agreements. 
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Att något är kommunicerbart ges mer funktionen av hur elever och vårdnads-
havare kan acceptera skolans bedömningspraktik och ta ett större resultatansvar. 
Mot denna bakgrund formuleras också ett behov av att skapa en förstärkt styr-
ning genom att offentliggöra och distribuera information om vad som görs i sko-
lan. På skolans hemsida vill skolledningen t.ex. få möjlighet att lägga ut avidenti-
fierade elevarbeten för att som rektorn uttrycker det ”exemplifiera de olika nivå-
erna i matriserna”. Vad som efterfrågas är här mer tekniska lösningar som ska 
bidra till att föräldrarna är väl förberedda genom att de ”vet vad barnen befinner 
sig när dom kommer till utvecklingssamtalet.”202 Med argument om att kommu-
nikationen med vårdnadshavarna måste förbättras ska t.ex. systemet för elevre-
gister komplettera med en modul som hanterar IUP.203  

Att göra den pedagogiska planeringen, elevarbetena, elevers läxor och indivi-
duella utvecklingsplaner tillgängliga för elever och föräldrar att ta del av framför 
datorn i hemmet framstår här som den materialiserade syntesen av de demokrati- 
och effektivitetsvärden som framhålls som viktiga drivkrafter i skolprojektet. In-
nebörden av att skolprojektet ska leda fram till en fullgod IUP kan anses utgå 
från en planeringsinriktad målrationalitet. Föräldrarna ska som rektor uttrycker 
det ”veta precis vad som förväntas i dom olika områdena” då de möter lärare och 
skolledare.204 Tidigare nämnda ansvarsförskjutning legitimeras av att bedöm-
ningspraktiken blir mer självinstruerande. Den ökade kommunicerbarheten och 
förståelsen för skolans bedömningspraktik fyller i detta perspektiv inte minst 
funktionen av att vårdnadshavarna får klart för sig vad som är rimligt att förvänta 
sig av skolan. Vad som utgör ett gemensamt professionellt ansvarstagande, bor-
tom bedömningspraktikens legitimitet, framstår samtidigt som mer oklart. 

- Nu innan jul så var det ett föräldrapar som var väldigt, väldigt kritiska mot sonens första 

betyg i åttan. Dom kom hit och det satt fyra, fem lärare där som hade kommit rätt långt med 

matrisarbetet och planeringsarbetet. Lärarna visade föräldrarna detta och jag var alltså eufo-

risk när jag gick därifrån. Det var så tydligt, både eleven och föräldrarna förstod precis vad 

det var frågan om. När dom kan få syn på hur det ser ut på olika nivåer då kan dom ju delta i 

samtalet på ett helt annat sätt. Det innebär att det också blir rätt så tydligt vad det förväntas 

av skolan och vad skolan förväntar sig av eleven och föräldrarna. Vi behöver ju aldrig ham-

na i någon slags motsatsförhållande. (Intervju rektor)  

Att man från skolans sida påtalar vikten av ett ökat elevansvar skärper också 
vårdnadshavares krav på skolan och lärarna. En lärare uttrycker det som att: 
”dom (föräldrarna, min anm.) blir ju mer aktiva också när de ser ett sådant här 
papper. Allting som blir tydliggjort gör ju att föräldrar blir mer aktiva.”205 Mot 
denna bakgrund konstitueras också ett professionellt handlande som en förmåga 
att möta de krav som kommer från vårdnadshavare på ett sätt som gör att kon-
flikter kring betyg och bedömning kan undvikas. Vikten av att klargöra förvänt-
ningarna och att skapa konsensus rymmer också sin specifika ekonomi inom ra-

––––––––– 
202 Intervju rektor. 
203 Intervju förvaltningschef. 
204 Intervju rektor. 
205 Gruppintervju 2006-06-08. 
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men för en marknadsdiskurs. Missnöjda elever och vårdnadshavare utgör inte 
bara en risk för att lärarnas legitimitet reduceras, missnöjet utgör också en eko-
nomisk risk för skolan. Det är också företrädesvis i detta perspektiv anspråk 
inom ramen för skolprojektet uttrycks om att lärarna måste bli bättre på att 
kommunicera utåt.  

Om att kunna företräda något gemensamt  

Vårdnadshavares ökade aktivitet uppfattas av lärarna inte som något odelat posi-
tivt. Å ena sida framhålls en ständigt pågående kommunikation och samarbets-
process som betydelsefull för att vinna legitimitet för bedömningspraktiken, å 
andra sidan ska lärarnas arbete resultera i ett innehållsligt utfall som svarar mot 
anspråken på entydighet och likvärdigt, om så bara på den egna skolan. Ett spän-
ningsfält framträder här mellan läraren som tolkningsföreträdare och lärarens 
förmåga att utveckla ett språk, som gör det möjligt också för den som är mindre 
insatt, att delta på mer jämlika grunder. Kraven på lärarna att bli bättre på att 
kommunicera kan då inte fullt ut få betyda en anpassning till målgruppen.  

- Ja nu blir det utbildning i aulan för föräldrar. De ska få veta hur läroplanen är och hur man 

kan arbeta. Det blir på något sätt en föräldrautbildning. Ja ska de förstå hur vi arbetar så 

måste de också veta detta och de måste kunna språket. Vi är ju samtidigt tolkningsföreträda-

re och kan inte anpassa oss fullt ut efter vad målgruppen förstår. Kraven som ställs på oss är 

att vi måste bli duktiga på att kommunicera. (Intervju utvecklingsledare) 

Lärarnas professionella autonomi är här möjlig att tolka som utmanad av att det 
uppfattas som alltmer problematiskt och osäkert att utåt hävda en mer förtrogen-
hetsbaserad kunskap som grund för en professionell bedömningspraktik. Genom 
de klargöranden och konkretiseringar som görs i bedömningsmatriserna struktu-
reras också lärarnas professionella handlande i relation till vad som är skriftligt 
formulerat. Bedömningsmatriserna fyller en performativ innebörd som av lärarna 
uppfattas vara på både gott och ont. Samtidigt som något av lärarnas individuali-
tet går förlorad erbjuder den skriftliga tydligheten en grund utifrån vilken an-
språk på en gemensam professionalitet kan hävdas. Bedömningsmatriserna får 
funktionen av att utgöra de skydd det innebär att kunna företräda något gemen-
samt (jfr Eriksson 2007).206 Av dessa skäl framhålls det betydelsefullt att nå ett 
working agreement kring en enhetligt utformad IUP. Med risk för att uppfattas 
ha otillräckliga grunder för sin bedömningspraktik aktualiseras ett behov av att 
veta att man gör lika och att man gör tillräckligt. 

- Vi måste enas på skolan så att jag vet att det här räcker som en IUP. Jag skulle vilja ha att 

så här ska IUP se ut hos oss så att jag vet att jag gör tillräckligt om jag säger så.207 

Att behöva kommunicera och motivera för elever och vårdnadshavare på vilka 
grunder lärarna bedömt något som uppfattas som mer komplext och svårbedöm-
bart, blir särskilt riskfyllt om läraren ska kunna framstå som företrädare för något 

––––––––– 
206 För distinktionen mellan handlingspositionerna företrädare och ställföreträdare se kapitel 3 under 

rubriken Lärarprofession som handlingsform och lärares handlingspositioner. 
207 Gruppintervju 2006-05-23. 
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mer än sig själv och sina subjektiva värderingar. Anspråket som riktas mot lärar-
na och som uttrycks av dem själva är att de måste kunna företräda varandra kring 
vad som är att uppfatta som kunskapsrelaterat.  

- Det som projektet kan göra är ju att det klargör för mina elever hur jag tänker så att dom 

kan jobba.  

- Men jag ser att med detta kan jag klargöra också för dina elever vad det är du tänker på. 

Jag kan prata med dina elever och det har jag inte kunnat innan. (Utvecklingsledare) 

- Nej det har vi ju inte.  

- Det här blir ju jättetydligt. Förra året hade vi NO-matriser med på en del utvecklingssam-

tal. Då var det ju så här, ja så pratar man; Ja vad ska jag göra för att förbättra mig? Ja du ska 

träna på det här och det här. Om det nu faller i god jord så har man ju i alla fall någonting att 

diskutera som är kunskapsrelaterat på ett annat sätt. (Utvecklingsledare) 

- Jo, jo jag säger inte emot dig där.208  

Gentemot elever, vårdnadshavare och andra externa aktörer måste lärarna kort 
sagt kunna uppvisa att en viss ordning och tydlighet råder. Professionsinternt kan 
det samtidigt vara lättare att tillstå att bedömningspraktikens grunder även base-
ras på vad som har att göra med intuition, förtrogenhet, osäkerhet och subjektivi-
tet. 

- Som NO-lärare har man ju en känsla, en inre känsla att den eleven är värd ett VG och ett 

MVG och att det också stämmer bra överens med läroplanen och allting. Ja så har det alltid 

varit men det är ju jättesvårt att förklara detta för eleven.209  

- Jag tror att det är lite känsligt att diskutera sådana här saker. Om vi nu ska få en likvärdig 

bedömning då skulle vi ju egentligen läst varandras uppsatser för att se om vi bedömer lika.  

- Den subjektiva sidan finns ju alltid med. Jag vet ju t.ex. vilken elev det är som har skrivit 

det här.  

- Ja och vad de har gjort innan.210 

Vad som dominerar i lärarnas resonemang är på ett särskilt sätt hur det är elever-
na mer än de själva som utgör objekt för vad skolprojektet handlar om. Det är 
nämligen mindre tydligt hur lärarna uppfattar att projektet bidrar till deras pro-
fessionella kunskapsbildning. I diskussionen framstår svårigheten med att verba-
lisera vad man utgår från som en professionsintern osäkerhet för att blotta skill-
nader. Det är också i det sammanhanget som en mer byråkratiserad bedömnings-
praktik uppfattas reducera lärarnas individuella autonomi. 

- Men nu tycker jag att vi får passa upp lite så det inte går till ytterligheter med det här. Det 

är ju fortfarande värderingar vi gör och det går inte att ha mallar för precis allt. 

- Nej, det har du ju också rätt i. Men just den här subjektiva då, alltså vad menar vi egentli-

gen med detta? Jag är fullt medveten om att vi inte kommer lyckas dissekera allt. Det kanske 

man inte ska göra heller för det är ju en del av grejen, jobbet alltså. (Utvecklingsledare)  

- I första hand så måste vi ha samma.  

––––––––– 
208 Samtal i arbetslag 2006-02-14.  
209 Samtal i ämnesgrupp 2006-02-02.  
210 Gruppintervju 2006-06-19. 



194 

- Ja vi måste ju tänka ungefär likadant. (Utvecklingsledare) 

- Det går inte att jag säger en sak sen säger du något helt annat, då blir ju eleverna helt… 

- Jag håller med Barbro. Jag vet inte om jag uppfattade det rätt men alltså vi ska passa oss. 

- Detta ska ju vara en del av vår professionalitet egentligen. Om vi nu ska ha allt i detalj. 

- Nej, nej men vet ni…alltså det är ju därför vi måste ställa frågorna. Är vi säkra på detta då 

ska vi ju inte lägga tid på det. (Utvecklingsledare)211 

Lärarnas kunskaper i relation till vad som efterfrågas 

I skolans kvalitetsredovisning och i den skolinterna styrningen framställs ”utvär-
dering numera som en naturlig del av verksamheten”. Lärarna ”tycks” som det 
framhålls ”ha tagit till sig tesen utan utvärdering ingen utveckling.”212 Tilltron 
till utvärderingars betydelse för omprövning är här betydande på liknande sätt 
som vi tidigare sett i relation till hur bl.a. Högskoleverket talar i frågan. De 
norm- och kompetensmönster som naturaliserats framhåller dels utvärderingar-
nas betydelse för att styra mot de nationellt formulerade målen, dels att lärarna 
genom utvärderingar ska försäkra sig om att elever förstår och accepterar skolans 
bedömningspraktik. Anspråken på utvärdering refererar till att eleverna är de 
mest väsentliga respondenterna för lärarna. Att lärare är styrda av vad elever ac-
cepterar som en godtagbar undervisningspraktik finns också belagt i tidigare stu-
dier (Blossing 1998). Lärarnas professionalitet konstitueras som jag tolkar det 
också väsentligen i relation till hur läraren ställföreträder eleverna. Retoriskt sker 
detta genom att lärarna tar elevarbeten som utgångspunkt då de formulerar kun-
skapskvaliteter och kriterier i bedömningsmatrisens form. 

Uppfattningen att bedömningsmatriser ligger i elevernas intresse och är något 
eleverna starkt efterfrågar är närmast entydig bland lärarna och bidrar till att legi-
timera skolprojektets inriktning. Att eleverna, som lärarna uttrycker det, ”till och 
med efterfrågar matriser i början av ett arbetsområde” förstärker relationen mel-
lan elevernas motivation, ansvarstagande och förenklingen av bedömningsprak-
tiken.213 Att lärarna i det här avseendet blir ställföreträdare för eleverna, vilket 
lärarna alltså själva i hög grad bidrar till, utmanar samtidigt lärarnas förståelse av 
sig själva som professionella. Ställföreträdarpositionen utmanar lärarnas möjlig-
het att företräda vad som formulerats på nationell nivå. Vad som också 
kringskärs är lärarnas möjlighet att ifrågasätta elevernas anspråk på förenkling 
och konkretisering av mål och kriterier.  

- Här har vi ett problem. Är det verkligen så att en matris måste skapas på grundval av elev-

arbeten? Funkar inte våra matriser då måste vi tänka annorlunda, men både Leif (rektor) och 

Stefan (utbildningskonsulent) är bergsäkra på att vi kan inte göra en matris om vi inte utgår 

från elevarbeten och tittar på vilka kvaliteter som finns i dessa. Var enda gång detta sägs så 

är det ju en kritik mot de sättet på vilket vi arbetar. Men arbetet byggs ju också utifrån lärar-

professionaliteten och de mål och riktlinjer som finns. Jag kan ju inte tänka mig att t.ex. kri-

terierna för de nationella proven i första hand är formulerade utifrån elevarbeten. Jag skulle 

––––––––– 
211 Samtal i arbetslag 2006-05-16. 
212 Skolans kvalitetsredovisning 2005-2006. 
213 Gruppintervju 2006-06-09.  
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bli förvånad om lärarna finner andra kvaliteter utifrån elevarbetena och jag förstår inte var-

för det skulle vara fel att utgå från lärarprofessionaliteten, vad läroplanen säger och vad man 

kan förväntas kunna inom de olika områdena. Man måste tänka vad som är vår profession 

och vad det är vi ska se till. Med eleverna får man arbeta med språket så att dom förstår ma-

triserna. Men jag fattar inte varför vi inte skulle kunna arbeta från båda hållen. 

- Menar du att er samlade kunskap inte betyder särskilt mycket i detta arbete? (Joakim) 

- Ja visst, tänket bygger ju på att vi ska leta efter kvaliteter i elevarbetena. Det vi gör nu, ja 

vi får ju ner professionaliteten på papper på något sätt, men jag menar vi kan inte bara utgå 

från elevarbeten.214 

Vad den diskursiva inramningen ger uttryck för bidrar till att också konstituera 
en mer summativ kunskapsbas för lärarna. Och det i bemärkelsen att det är en 
mer stipulativ och kumulativ uppfattning om kunskapsbildning som framhålls. I 
lärarnas diskussioner går det också att identifiera hur förenklingarna och tydlig-
heten fyller funktionen av att reducera behovet av vidare kommunikativa för-
djupningar och klargöranden. Vad som framträder är en mer pragmatisk och in-
strumentell pedagogisk och bedömningspraktisk inriktning.  

- Här är ett exempel på en matris som vi hade vid ett prov, ja som jag och Erik hade. Då får 

dom (eleverna min amn.) ut den samtidigt som frågorna. Man slipper ju frågor under provets 

gång. Vad menar du med den här frågan? Och så vidare. Det blir ju väldigt tydligt för ele-

verna vad det är för svar jag vill ha och det tycker jag är jättebra. Dom frågar ju efter matri-

ser tidigare och tidigare och det är ju positivt.215  

Ett legitimt professionellt handlande tenderar här att definieras av vad som upp-
fattas som efterfrågat och bedömbart. Den professionella problematik som upp-
står handlar om lärarna överhuvudtaget ska hantera ett innehåll som är svårbe-
dömt. Samma lärare som talar i citatet ovan uttrycker det som att: ”Ibland kan 
jag tänka varför gjorde jag detta när det är så svårt att bedöma.”216  

Det finns i materialet också lärare som ställföreträder eleverna i en argumenta-
tion mot en alltför styrd pedagogisk praktik. Att lärarna ska formulera bedöm-
ningsmatriser till varje moment anses, som vi tidigare också sett, skapa en mer 
byråkratiserad pedagogisk praktik. Kritiken, till vilken jag återkommer, uttrycks 
bl.a. i följande lärarutsaga: ”Jag är ingen pappersälskare så när det börja flöda 
papper kan inte jag heller hålla rätt på dom och hur ska jag då få ungarna att hål-
la reda på pappren.”217  

En mer vanligt förekommande uppfattning, än den ovan uttryckta, är emeller-
tid att lärarna framhåller hur de blivit säkrare i sin bedömning genom den synlig-
het som bedömningsmatriserna skapat. Anspråken på transparens är inte heller 
något lärarna som inte älskar papper så lätt kan tillbakavisa. De anspråk som 

––––––––– 
214 Intervju utvecklingsledare.  
215 Utsagan avges i ett sammanhang där alla lärare på skolan presenterar för varandra hur långt de 

kommit i arbetet 2006-03-30.  
216 Gruppintervju 2006-05-23. 
217 Gruppintervju 2006-06-19.  
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knyts till bedömningsmatriserna är nämligen att de på mer adekvata och realis-
tiska sätt förmår att återge vad eleverna kan ha kunskap om och därmed på vad 
sätt lärare med större säkerhet kan bedöma denna kunskap.  

- Eleverna undrar vad de ska göra nu och hur de nu ska veta. Om de får matriserna innan så 

måste det bli så mycket lättare att förstå än om jag gör som jag har gjort tidigare. Så det här 

med kryssen det är så lätt. 

- Hur var det tidigare då? (Joakim)  

- Det var ju för det första mer text som var mer jobbig. På något sätt så tror jag vi människor 

över huvud taget har lätt för rutor, att det syns ja det blir synligt.  

- Matriserna är ju inte alltid indelade i G, VG och MVG utan det är uppdelat i flera. Som 

elev kanske man är så inne i att man är en G-elev eller man är en VG-elev och då satsar man 

bara på det. Man tittar inte på vad som krävs för att vara på en annan nivå och vad som för-

väntas. 

- Helt plötsligt syns det och det blir ju som en sporre för eleven.218 

Matriserna bär på ett löfte om att för eleverna synliggöra nya och bättre sätt att 
veta något på. Begreppet transparens får också den performativa funktionen av 
hur synlighet genom förenkling stärker elevers motivation. Den eftersträvade 
tydligheten skapar också skillnader utifrån vilka en förutsägbar och överskådlig 
ordning och kontrollerbarhet kan upprättas av läraren. 

Med en inriktning mot att bedöma ämneskunskaper 

Lärarna arbetar företrädesvis inom sina verksamhetsområden och ämnesgruppe-
ringar. Hur arbetet är organiserat är bl.a. en följd av hur konkurrens om tid för de 
olika ämnena uppfattas. Skolverkets (2005b) kritik mot att det tematiska arbets-
sättet på skolan inte i tillräcklig omfattning beaktar samtliga ämnen har aktuali-
serat behovet av att tydliggöra bedömningen inom de enskilda skolämnena.219 
Generellt uppfattar lärarna att kursplanerna i respektive ämnen ger dem en alltför 
begränsad vägledning i frågan om vad som ska behandlas och bedömas. Läro-
planens och kursplanernas mål beskrivs som svårtolkade och inte sällan obegrip-
liga både för lärare och elever på ett sätt som kräver ett evigt tolkande.220 

- Vi ska hitta det som är ämnesspecifikt och just nu är bedömningsmatriserna i ämnena jät-

teviktiga för lärargruppen. Vad som skiljer mellan ämnena har också blivit tydligare. Att vi 

grupperat oss i ämnesgrupper har varit för att hitta ämnenas karaktär, vi var tvungna att göra 

det för under väldigt många år har vi inte haft några ämnesträffar överhuvudtaget. Vi har 

inte haft den kulturen, så just nu kände vi att det var rätt tid att söka ämnenas karaktär och 

det specifika.221 

I sättet att tala framstår som tidigare nämnts projektet som mer formativt inriktat 
med de mer övergripande målen, målen att sträva mot, som utgångspunkt. Som 
del i den skolinterna diskussionen handlar IUP inte om ”att varje ämne ska lämna 

––––––––– 
218 Gruppintervju 2006-06-09. 
219 Samtal med rektor och utvecklingsledare 2005-12-15. 
220 Gruppintervjuer 2006-06-08; 2006-05-23; 2006-06-19.  
221 Intervju utvecklingsledare.  
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ifrån sig vad man tycker eleverna ska utveckla”.222 IUP ges snarast betydelsen av 
att etablera en kommunikationsväg som på sikt leder till att etablera en större 
samsyn kring bedömning i lärarkollektivet. Att lärarna likväl inriktar sig på att i 
ett ämnesperspektiv se vad som kan göras bedömningsbart betyder att de på ett 
sätt föregår de förändringar som IUP-reformen genomgår mot att betygsliknande 
omdömen ska ges i samtliga ämnen. Att lärarna uppfattar att läroplanerna och 
kursplanerna är otydliga utgör i det här sammanhanget en högst aktuell proble-
matik för dem. Att mål och olika begrepp dessutom är tolkningsbara skapar en 
särskild ambivalens för lärarna mellan att vilja ha mer vägledning och samtidigt 
göra bruk av sin professionella autonomi.  

- Hur tänker ni om att ni är fria och styrda i det arbete ni nu utför? (Joakim) 

- Frågan är om man vill vara så fri egentligen. Man vill nog vara lite mer styrd för det är 

väldigt dunkelt vad det anses, specifikt vad eleverna ska kunna tycker jag.  

- Ja det kan jag hålla med dig om.  

- Jag menar i kemi så är det ju väldigt svårt att tydliggöra vissa områden om man jämför 

med förr. Kolföreningar och sådant det står inget om vad de ska kunna om de ska kunna nå-

gonting alls om det nu. Innan var ju det viktigt. Så egentligen skulle det vara någon som be-

stämde det tycker jag.  

- Vad säger ni andra om det? (Joakim) 

- Ja det är ju på gott och ont. Är det så att det är vissa saker som måste tas upp då känner 

man en viss stress för att man måste. Är det inte så styrt har man ju lättare för att sovra i allt 

som finns. 

- Nej fast vi har ju ändå uppnående målen som är ganska så klara. 

- I matte är det ju klart!  

- Även i NO är det ju mer styrt om du jämför med SO. Vi har ju de här momenten och be-

greppen som dom ska kunna när de går ut härifrån.223 

I dialogen framträder målen eleverna ska uppnå, liksom olika moment och be-
grepp inom vissa ämnen, som särskilt styrande. Att lärarna koncentrerar sig på 
att bryta ner vad bedömningen gäller i de olika ämnena och i olika delmoment 
kan anses lämna litet utrymme åt vad som skulle kunna vara en mer sammanhål-
len kunskapsbas och principiell grund för det professionella handlandet. De di-
stinktioner lärarna gör mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap, i termer av 
ways of knowing och states of knowing, påminner här starkt om vad som tidigare 
behandlats i termer av vad som konstituerar ett disciplinärt spänningsfält i lärar-
utbildningens AUO. 

Det professionella handlandet i relationen lärare, ämnen och 
verksamhetsform 
Vad som framträder som en dominerande diskurs, att en ökad måluppfyllelse ska 
åstadkommas genom en mer utvärderingsbar- och bedömbar transparent bedöm-
ningspraktik, möter också ett kritiskt ifrågasättande från lärare. Att det profes-

––––––––– 
222 Intervju utvecklingsledare. 
223 Gruppintervju 2006-05-23. 
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sionella handlandet struktureras av de krav som ställs upp för grundskolans sena-
re årskurser och de mål eleverna ska ha uppnått, kontrasteras mot vilka möjlighe-
terna är till ett fördjupat meningsskapande för samtliga elever. Frågan om vem 
och vad lärarna ska vara professionell i relation till uttrycks i ett antal dimensio-
ner och framträder därför som en mer komplex fråga än vad det först kan synas. 
Utifrån att lärarna positionerar sig på olika sätt inom ramen för sina ställföreträ-
darskap och företrädarskap ägnar jag i det följande ett särskilt intresse åt relatio-
nen mellan olika lärare, ämnen och verksamhetsformer. Min avsikt är att tydlig-
göra vad jag i sammanhanget identifierar som likheter och skillnader avseende 
vilka anspråk lärare gör på styrning och mening och på ett professionellt hand-
lande. Det ska nu också hållas i minnet att skolprojektet gäller samtliga lärare i 
ett s.k. F-9 perspektiv. 

Med utgångspunkt i de skillnader jag identifierar kan den bedömningspraktis-
ka utvecklingen ses som del i en professionalisering inom ramen för att det också 
existerar en undantagens bedömningspraktik. Hur det professionella handlandet 
konstitueras i relation till professionella identiteter tydliggörs i förhållande till 
vilka varierande krav och förväntningar lärarna har på eleverna och i relation till 
hur lärarna konceptualiserar sina ämnen. Om läraren sätter betyg eller inte och på 
vad sätt lärarna differentierar och kategoriserar mellan olika grupper av elever, 
ämnen och verksamheter har också betydelse. I det följande analyserar jag mot 
denna bakgrund hur lärarna ägnar sig åt att identifiera objekt för bedömning. 
Varför grunderna för bedömningen ska göras språkligt begripliga för eleverna 
framträder då också med anspråk på att det existerar en relation mellan objektivi-
tet, effektivitet och mening. 

Om krav på eller chans till professionalisering  

Skolprojektet framträder som en särskild utmaning företrädesvis för förskollärare 
och ”tidigarelärare” som uppfattar att de har verksamhetsutvecklingen och målen 
att sträva mot som professionella utgångspunkter.224 Ett professionellt dilemma 
framstår i ljuset av att lärares arbete värderas av de kollegor som övertar elever-
na. Att vara först i skolsystemet blir strukturerande för hur förskollärarna och ti-
digarelärarna uppfattar att de måste anpassa sin verksamhet i riktning mot en 
gemensam bedömaröverensstämmelse. En lärare verksam i årskurserna ett till tre 
uttrycker hur det sker en anpassning till vilka ämnen som är betydelsefulla: ”Vi 
har tre ämnen här, matte, svenska, engelska, det är våra huvudämnen. Sen finns 
det lite annat också men det är huvudämnena vi lägger mest tid på”.225  

Att ägna sig åt att fastställa godkäntnivåer framträder som särskilt problema-
tiskt då lärarna ser hur det riskerar leda till en mer likriktad verksamhet utifrån 
vad barnen och eleverna ska kunna vid en viss tidpunkt. Den ökade betoningen 
på bedömning bidrar till en osäkerhet som i grunden handlar om att lärarnas för-
måga att hantera individuella olikheter inte odelat utgör en självklar del av deras 

––––––––– 
224 Vad förskollärarna anför som stöd för sin uppfattning är läroplanens (lpfö 98) skrivningar om att 

målen anger inriktningen på en önskvärd kvalitetsutveckling av förskolans arbete och att målen 
därmed anger vad förskolan, alla som arbetar i förskolan och arbetslaget skall göra.  

225 Gruppintervju 2006-05-23.  



199 

professionalitet. En förskollärare uttrycker det som att: ”Tidigare har jag alltid 
känt att man utgår från barnet, var det befinner sig just nu”. Vilken pedagogisk 
betydelse ”den fria leken” nu har framstår som mindre självklar.226  

Nämnda förskollärare och lärare har svårt att bestrida anspråken på att barnens 
och elevernas kunskaper och sociala utveckling tydligare ska kunna beskrivas, 
kontrolleras och bedömas. Inbördes är inte heller lärarna eniga i sina uppfatt-
ningar huruvida skolprojektet innebär ett krav på eller en chans till professionali-
sering för dem själva. 

Att i större omfattning få involveras i diskussioner som gäller klassificering 
av kunskap, bedömning av prestationer, kunskapsprogression och betygssättning 
ges nämligen också betydelsen av att professionaliseras. Bedömning och betygs-
sättning framställs som ett delvis nytt professionaliseringsfält som erbjuder en 
möjlighet att positionera sig bort från en viss common sense kunskap (Freidson 
2001). En professionalisering på det bedömningspraktiska området bidrar då 
också till att tydliggöra förskollärarens professionella roll i relation till vårdnads-
havaren. Skolprojektet som en chans till professionalisering handlar om att kvali-
ficera sig genom att kunna uttala sig om elevernas kunskapsutveckling. Att ut-
vecklingsarbete haft denna effekt har också bekräftats i mötet med vårdnadsha-
vare och kollegor som övertagit eleverna.  

- Jag hörde en ganska härlig kommentar på ett samtal när jag hade med matriserna. Där fak-

tiskt föräldern sa ”oj” sa hon. Det här känns ju jättebra tyckte hon. För ni vet ju faktiskt vad 

eleverna kan i en etta. Ni kan ju inte missa någon. Nä, så känns det ju om man utgår från 

matriserna och kollar av med jämna mellanrum. Då har man väldigt bra koll på vad eleverna 

kan och inte kan, det är ju positivt.  

- Det gör att det blir lite enklare inför samtalen när man sammanställer det och presenterar 

det man går efter.227 

Samtidigt framställs det som mindre tydligt om diskussionerna kring bedöm-
ningsmatriserna och deras formuleringar har bidragit till någon mer professions-
intern kritisk belysning av verksamheten. Viljan att kunna framstå som profes-
sionell i andras ögon är därför möjlig att tolka som det mest framträdande draget 
i det anförda resonemanget.  

Viljan att visa vad man kan 

Anspråken som riktas mot lärarna att medvetandegöra eleverna om bedömnings-
praktiken konstituerar ett professionellt handlande som för ovan nämnda lärare 
gäller deras förmåga att få barn och elever att ”vilja visa vad de kan”.228 Med be-
toning på den individuella självframställningen formas ett institutionellt anspråk. 
Självframställningen utgör både ett anspråk och en förutsättning för att eleverna 
ska se vad de gör i skolan och att läraren ska förmå bistå dem i deras kunskaps-
utveckling. Lärarna talar mot denna bakgrund om elever som inte visar vad de 

––––––––– 
226 Gruppintervju 2006-05-23.  
227 Gruppintervju 2006-05-23. 
228 Gruppintervju 2006-05-23.  
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kan både som vore de många till antalet och som extremfall. Bedömningsprakti-
ken laddas med en funktionell normalitet som ytterst handlar om barn och ele-
vers vilja. Den professionella uppgiften för läraren handlar då väsentligen om att 
förändra ett beteende så att den alltmer nödvändiga viljan att visa vad man kan 
förmår att utvecklas.  

Jag identifierar i resonemanget om elevernas vilja också hur lärarens pedago-
giska ansvar blir mer otydligt. Barn och elever som inte visar vad de kan har som 
det uppfattas inte samma möjlighet att bli rättvist bedömda. Dessa elever riskerar 
också att inte få det stöd läraren skulle kunna bistå dem med. På ett begränsat 
sätt problematiseras på vad sätt eleven ges möjlighet att visa vad han/hon kan 
och vilka orsakerna kan vara till att elever inte syns och inte vill synas. Ansprå-
ken på transparens i bedömningspraktiken skapar närmast en problematik som 
tillspetsat handlar om att den som inte vill synas och visa vad man kan inte heller 
finns som subjekt för bedömning.  

Vad som framhålls i policy, som en uppgift för läraren att göra en allsidig ut-
värdering och bedömning av elever, transformeras här till en mer individuell och 
terapeutiskt inriktad problematik (Bernstein 2000; 2003). Sättet på vilket pro-
blemet definieras betonar, mer än något annat, vad eleven ger läraren för möjlig-
heter att bedöma honom/henne.  

Betygssättande och icke betygssättande lärare 

De professionaliseringseffekter som angetts i samband med IUP, i form av lära-
res ökade målkunskap och förmåga att förmedla bedömning (Skolverket 2007), 
verkar ha den pedagogiska implikationen att den kunskapsutveckling som ele-
verna påbörjar i de tidiga årskurserna alltmer struktureras av de krav som skolsy-
stemet ställer upp i termer av betyg och selektion (jfr Skolverket 2004d). På vad 
sätt betygsystemet utgör ett problem för det professionella handlandet framträder 
i en distinktion mellan betygssättande och icke betygssättande lärare och i 
(o)viljan att definiera betygssättning som del av en strävan att professionaliseras. 
Betyg framträder både som den pedagogiska praktikens mest tydliga utfall och 
som den mest tydliga myndighetsutövningen läraren ägnar sig åt (jfr Ds 2005). 
Lärarna anför också att betygssättningen är vad de särskilt måste kunna försvara 
argumentativt.  

- Om jag inte har det hängande över mig att jag måste sätta betyg så kanske jag skulle tänka 

på ett annat sätt. Jag kan känna att det finns en uppdelning här. Du har ju inte den pressen på 

dig riktigt tror jag. Jag ska ju kunna svara upp om det ringer någon förbannad förälder och 

säger varför har du sänkt min sons betyg. Då måste jag ju kunna visa det. Det problemet har 

man ju inte om man inte sätter betyg.  

- Det är klart att jag har ju inte samma press som Stefan som måste kunna försvara sin be-

tygssättning. Men samtidigt ger ju vi omdömen om hur det fungerar och vad eleven är bra på 

när dom har utvecklingssamtal. Det är inte så definitivt som ett betyg men det är i vilket fall 

en information som dom kan ta till sig. Men det är kanske så att föräldrarna inte ser det på 
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samma sätt. Okey jag vet att det är så men det står inte på ett papper som jag ska gå vidare 

med.229 

Vad lärarna här ger uttryck åt är att de i sin betygssättande och myndighetsut-
övande position får svårare för att etablera en relation till eleven och vårdnads-
havaren som inte bygger på en mer strategisk rationalitet. Vad som särskilt fram-
hålls är just hur oenigheter leder till behov av att kunna försvara sig. Det är 
knappast i termer av intersubjektiv förståelse och mening läraren talar om de 
sammanhang då betygssättningen delges och diskuteras. Betygen får innebörden 
av att vara oåterkalleliga eller definitiva till skillnad från vad som tas upp i ett 
utvecklingssamtal och vad som utgör grund för en IUP. En diskursiv åtskillnad 
dras därmed upp mellan det definitiva som måste kunna försvaras och det revi-
derbara som i högre utsträckning måste kunna förhandlas.230 Det professionella 
försvaret konstituerar en företrädarposition, där det är krav för vissa betyg som 
läraren företräder på sätt som lämnar lite utrymme för att ställföreträda eleven. 
Positionen framstår som mer eller mindre problematisk i relation till hur lärarna 
formar sina professionella identiteter, och då närmast hur det sker utifrån vilka 
relationer lärarna vill och ser att de kan skapa till eleverna.  

Bedömningspraktikens undantag och de professionella 
identiteterna 
Inom ramen för vad jag uppfattar som en etiskt inriktad diskurs gör lärare an-
språk på en professionalitet som handlar om förmågan att skapa och upprätthålla 
relationer till eleverna där inte de systemmässiga kraven sätter agendan och till-
låts dominera. Argumentativt handlar det om att elever i större omfattning borde 
slippa att bli bedömda, att de inte ska behöva jämföra sig med andra och att de 
själva bäst förstår vad som är bra för deras egen kunskapsutveckling. En argu-
mentativ utgångspunkt är att läraren i större utsträckning måste utgå från elever-
nas livsvärld, eftersom systemrelaterade anspråk har en negativ inverkan på sär-
skilt vissa elevgrupper.  

Med argument om att den pedagogiska praktiken måste kunna uppfattas som 
meningsfull av samtliga elever bestrider lärare riktigheten i att bedömningsprak-
tiken utvecklas i riktning mot att bli mer standardiserad och jämförbar.231 I ter-
mer av omförhandling gör lärarna anspråk på att elevernas motivation riskeras av 
en starkare betoning på bedömning, betyg och måluppfyllelse av orealistiska 
och/eller på förhand uppsatta mål. Genom att ifrågasätta att bedömning och be-
tyg fyller en emancipatorisk funktion kan lärarna definiera ett professionellt 
handlande som för sin realisering är beroende av en relation till eleverna som 
inte genomsyras av bedömning och betygssättning. Vad lärarna därmed formule-
rar är en undantagens bedömningspraktik.  

––––––––– 
229 Gruppintervju 2006-06-19. 
230 De förhållande jag här talar om kan förstås som mindre giltigt efter det att IUP ska uttrycka sig i 

betygsliknande omdömen. 
231 Uppfattningarna framkommer särskilt i samtal med lärare verksamma som ”speciallärare”, 

musiklärare, bildlärare och idrottslärare. Gruppintervjuer  2006-06-08; 2006-06-19. 
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I anspråken på en undantagens bedömningspraktik är det en mer flexibel prak-
tik lärarna ser sig tvungna att upprätthålla och utveckla parallellt med den be-
dömningspraktiska diskurs som dominerar. Vad som bidrar till att konstituera 
undantagens bedömningspraktik är lärarnas anspråk på att det är svårt att få alla 
elevgrupper att förstå innebörderna i de kunskapskvalitéer som bedömningsma-
triserna avser att beskriva. De yngre barnen och eleverna anses ha svårt för att 
förstå. Detsamma anges för elever som av olika skäl betraktas som ”svaga”. 
Även äldre elever framställs ha svårt för att tänka i andra banor, då de t.ex. påstås 
alltför inriktade på resultat och betyg för att kvalificera sig till gymnasieskolan. 
Att skapa likvärdighet och bedömaröverensstämmelse på skolnivå ställs mot en 
problematik som konstitueras av skillnader mellan elever på grupp- och individ-
nivå. Vilka elever som kan omfattas av den bedömningspraktik som anses domi-
nera blir samtidigt, när nämnda elevgrupper räknats bort, inte något som tydlig-
görs. Mer tydligt är att dessa lärare ser som sin professionella uppgift att ställfö-
reträda de andra eleverna. Dvs. elever som det av olika skäl talas om som pro-
blematiska och som är mindre betjänta av den bedömningspraktik som domine-
rar.232  

Om behovet av en professionell mobilisering 

De lärare som definierar sig själva som speciallärare ger i mitt material särskilt 
uttryck för en professionell yrkesidentitet som inbegriper ett tydligt politiskt 
sammanhang. Bortsett från speciallärarna är det t.ex. ovanligt att lärarna tar en 
argumentativ utgångspunkt i att deras handlingsutrymme är begränsat av bristfäl-
liga resursmässiga villkor. Speciallärarna framhåller däremot att det är just under 
sådana villkor de avkrävs ett ökat resultatansvar. Vad lärarna ifrågasätter är om 
det finns en politisk vilja och ett ärligt menat engagemang för att i grunden göra 
någonting åt den bristfälliga måluppfyllelsen som uppdagas i en praktik som i 
högre grad styrs av bedömning, betyg, dokumentation, utvärdering och kvalitets-
redovisning.  

Med denna kritiska kontextualisering konstitueras ett professionellt handlande 
som lärarens plikt att tala sanning och vara ärlig. Innebörden i anspråket riktar 
sig inte till eleverna i den meningen att lärarna ska tala klarspråk om vilka krav 
och förväntningar som ställs på dem. Vad lärarna anför handlar istället om att 
som del av ett professionellt handlande ingår att mobilisera elever och vårdnads-
havare. Utgångspunkten är att såväl lärare, elever och föräldrar har ”indoktrine-
rats” att acceptera de rådande ogynnsamma villkoren för lärande. Att lärare talar 
sanning om lärandets villkor ska få föräldrar att bli en med läraren allierad i att 
peka på de bristfälliga resurserna i relation till de högt ställda kraven. Samma lä-
rare som ovan uttrycker sig om indoktrinering menar att: ”Vi måste ju vara ärli-
ga, det är ju föräldrarna som politisk kraft som kan trycka på, det vore därför 
oschysst att inte tala om sanningen.”233  

––––––––– 
232 Uppfattningarna framkommer särskilt i samtal med språklärare och ”speciallärare”. Gruppintervju 

2006-06-08.  
233 Gruppintervju 2006-06-08.  
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Att kunna uppfatta sig som duktig på något och risken för marginalisering 

Med den bedömningspraktiska utformningen ser lärarna hur deras försök att upp-
rätthålla och utveckla meningsfulla sociala relationer med elever försvåras. Lä-
rarna gör som tidigare nämnts anspråk på att värna sådana värden som för sitt re-
aliserande riskeras av att den pedagogiska praktiken i allt högre omfattning inrik-
tas på betyg, bedömning och jämförelser. Det är med utgångspunkt i en om-
sorgsetik lärarna t.ex. framhåller att de måste vara återhållsamma med bedöm-
ning, samt att målen och måluppfyllelsen generellt måste utgå från elevernas 
”egna förutsättningar”.234 Att tona ner att allt det eleverna gör ska bedömas och 
att anpassa bedömningspraktiken ges den professionella innebörden av att stärka 
elevernas självförtroende och förhindra exkludering, marginalisering och aliena-
tion.  

- Dom måste få göra saker för att det är skoj, utan att känna att de blir bedömda. Redovisa på 

andra vis. Alltså den här gruppen av elever, vissa blir ju alltid bedömda och är jätterädda. 

Och just i språket då, att våga säga någonting, när man ska bli bedömd hela tiden, då tystnar 

man.  

- Jobbar man med spec får man jobba med en kombination av inlärning av ämnet och socialt 

beteende, att bygga upp självförtroende.  

- Ja, självförtroendet.  

- Det sociala arbetet i specgruppen är ju alltid väldigt viktigt. Annars går det ju inte.235 

Den professionella utmaningen framträder här i perspektiv av att läraren måste 
anstränga sig för att lägga mindre vikt vid bedömning och finna rätt saker att be-
döma. Den professionella identiteten som kommer till uttryck är starkt relaterad 
till att lärarna värnar om de ”svaga” eleverna och att lärarna i hög grad är bero-
ende av elevernas sociala välbefinnande för att kunna handla professionellt. Lä-
rarkompetensen formuleras som förmågan att vara ”vaksam” på elevernas moti-
vation och att ”puffa på” genom att ge ”positiv respons”. Läraren måste därför 
vara ”noga med att eleverna lyckas”, genom att lägga sig vinn om att eleverna 
själva ”uppfattar sig som duktiga på något”.236 Vad lärarnas anspråk i den här 
meningen betyder är att det pedagogiska innehållet måste tydliggöras på ett sätt 
som gör att alla elever kan uppfatta sig som duktiga på något.  

Lärarna argumenterar här också för att det pedagogiska innehållet i större om-
fattning måste dekonstrueras. De anspråk som riktas mot standardisering inbe-
griper därmed inte ett ifrågasättande av en mer instrumentellt utformad bedöm-
ningspraktik. Vad som anförs är att det pedagogiska innehållet, för att inte upp-
fattas som alltför komplext, måste hållas isär och brytas ned i delar och moment. 
Det är genom ett sådant förfaringssätt eleverna bättre antas kunna se sin egen 
kunskapsprogression. Det professionella handlandet inriktas alltså inte (bara) på 
att undvika bedömning, om det nu är möjligt, utan på att finna något att bedöma 

––––––––– 
234 Resonemanget aktualiseras bl.a. av att det inom skolprojektet ingår en särskoleverksamhet. Obser-

vation och ljudupptagning från möte då olika ämnesgrupper och lärare i de olika 
verksamhetsformerna presenterar för varandra hur långt de kommit i sitt arbete. 2006-03-30. 

235 Gruppintervju 2006-06-08. 
236 Gruppintervju 2006-06-08.  
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hos varje enskild elev. På vad sätt förfaringssättet innebär att eleven faktisk upp-
fattar sig som duktig och vilka de pedagogiska implikationerna är i relation till 
det individuella och gemensamma lärandet förblir i det här resonemanget i stort 
oproblematiserat.  

Elevers utsatthet och risk för att exkluderas materialiseras av förhållandet att 
elever hamnar utanför bedömningsmatrisernas beskrivningar. Matrisens ”tomma 
ruta” utgör nämligen en position som föregår vad som framställs som kunskaps-
progressionens startpunkt.237 Som en odefinierad position uppfattas den tomma 
rutan både som öppen i relation till var eleven befinner sig och som stigmatise-
rande och exkluderande i ljuset av den normalitet som matriserna definierar. Ele-
ver som inte finner sina egna förmågor beskrivna riskerar att uppfatta sig som 
ingenting (jfr Persson 2001). Problematiken är likartad den som diskuterats ovan 
med elever som inte vill visa vad de kan och därför har svårt för att existera som 
subjekt för bedömning. En skillnad som här framträder är den tydligare beto-
ningen på att det är en professionell uppgift att finna något att bedöma, så att 
elever uppfattar sin kunskapsprogression och sig själva som duktiga.  

- När jag sitter med mina svaga elever då. Jag tycker inte om den här tomma rutan för då är 

man ingenting. Det är ju inte bra att man gör en sak och nästa gång så är man kvar på samma 

ruta. Då ser man ju inte att man har utvecklats och det tror jag är farligt för dom här ungdo-

marna. Vem vill börja i en tom ruta? 

- Du ska börja där du står. Det handlar om att bygga upp självförtroendet. Man kan ju inte 

lära ut något till någon som liksom inte vill ta in. Det går ju inte. Utan då måste du mer sälja 

din vara socialt. Att du kan ha nytta av det här. Når du inte ända till målet G så når du så 

långt som möjligt när du ska börja på IV (individuella programmet på gymnasieskolan min 

anm.). Då kan du klara av att komma så nära som möjligt. Men en del elever når vi ju inte. 

- Nej men ju mer man bryter ner det alltid hittar man något som är positivt som de utvecklas 

i. Men det gäller att hitta det och bryta ner det då.238 

Det professionella handlandet som framträder beskriver hur läraren genom de 
små stegen får elever att vilja ta in genom att se nyttan med vad de gör och att 
eleverna inte ska behöva jämföra sig med andra. Den mer synliga bedömnings-
praktiken ger en innebörd åt det professionella handlandet som gör läraren till en 
beskyddare. Genom denna position reproduceras också eleverna som bärare av 
en personlig problematik som gör dem särskilt utsatta (jfr Carlsson 2006; 
Bernstein 2003).239  

En etiskt inriktad diskurs legitimerar, som jag tolkar det, en inriktning som på 
väsentliga punkter och i praktiken inte skiljer sig åt från vad en pragmatisk och 
målrationell diskurs framhåller om betydelsen av effektivitet och ökad målupp-
fyllelse. Att det pedagogiska innehållet ska hållas isär, brytas ner och tas i bitar 

––––––––– 
237 Jfr bedömningsmatriserna i appendix. 
238 Gruppintervju 2006-06-08. 
239 Carlsson talar om en beskyddande diskurs som påverkar hur det pedagogiska arbetet tar sin ut-

gångspunkt i en ”bild av unga medborgare som strandsatta, hjälpbehövande människor i en viss be-
roendeställning till de professionellt verksamma i utbildningen” (Carlsson a.a. s. 142). 
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motiveras i allt väsentligt som en professionell uppgift som går ut på att eleverna 
så långt möjligt ska kvalificera sig för nästa utbildningsstadium (jfr Broadfoot 
1996; Francia 2008). På vad sätt eleverna är i behov av att beskyddas och hur en 
dekonstruktion av det pedagogiska innehållet svarar mot detta behov är oklart. 
Lärarens svaga tilltro till vad eleverna klarar förblir också oproblematiserat i de 
tal som framhåller att man som lärare ”får göra så gott man kan”.240  

Lust, upplevelse, motivation, kritik och riktigt skolarbete  

Jag identifierar i materialet hur lärarna på olika sätt företräder sina verksamhets-
former och skolämnen genom att positionera sig med vad som bl.a. framträder 
som emotiva och kognitiva anspråk. Positioneringen sker genom att framhålla 
hur skolämnena bidrar till att väcka och utveckla elevers lust, upplevelse, moti-
vation och kritiska förmåga. Det är särskilt lärare i s.k. praktiskt estetiska ämnen 
som framhåller värden som kan förstås utmana de anspråk som ställs på lärarna 
att vara mer tydliga och objektiva i sin bedömningspraktik.241  

Vad som framstår som en förenande faktor för ovan nämnda lärare är att de 
uppfattar sig som mer ensamma i sina ämnen och att de med lite olika emfas 
framhåller att deras ämnen intar en lågstatusposition. De professionella implika-
tionerna av dessa förhållanden är, som lärarna framhåller det, att de samarbetar 
mer med eleverna än med kollegor i frågor som gäller bl.a. bedömningsprakti-
ken. Då lärarna talar utifrån att deras ämnen och de själva har en låg status sker 
det utifrån att de praktiskt estetiska ämnena inte med någon självklarhet får ingå i 
en definition av ”riktigt skolarbete”.242 Då det är basämnena matematik, svenska 
och engelska som tillåts dominera blir det, som en lärare uttrycker det, ”lätt att 
köra över de praktiskt estetiska ämnena” och behandla dem som ”belönings- och 
tilläggsämnen”.243 Argumentationen om att få företräda riktigt skolarbete fram-
träder här liksom i lärarutbildarnas utvecklingsarbete i ett spänningsfält mellan 
vad som uppfattas dominera och vad som uppfattas som marginaliserat. 

Med begreppsmässiga utgångspunkter, som konceptualiserar ämnena i rela-
tion till lust, upplevelse, motivation, kritisk förmåga, kreativitet, samarbete och 
självständighet, gör lärarna anspråk på att elevernas utveckling i idrott, musik, 
slöjd och bild på ett adekvat sätt stödjer kunskapsutvecklingen också inom övri-
ga ämnen. Av dessa skäl borde ämnen ha en högre status.  

- Vi menar att slöjd har hög status. Vilka är det som hänger på låset? Jo det är våra slöjdele-

ver. Vilka är det som vägrar gå ut på rast? Jo det är våra slöjdelever.244  

- Det är ju så lätt att det benämns som pyssel och det är väl roligt att få pyssla lite. Det kan 

man ju få höra och då är man ju långt ifrån den här lärandeprocessen. Alltså det är mycket 

problemlösning och initiativtagande.  

––––––––– 
240 Gruppintervju 2006-06-08. 
241 Gruppintervjuer 2006-06-19; 2006-06-08; Ett skriftligt dokumenterat samtal 2006-05-05.  
242 Skriftligt dokumenterat samtal 2006-05-05. 
243 Gruppintervju 2006-06-08. 
244 Ljudupptagning från möte då olika ämnesgrupper och verksamhetsområden presenterar sitt arbete 

för varandra. 2006-03-30.  
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- Det är ju sådant som eftersträvas av vårt samhälle i dag. I var enda platsannons så står det 

att dom ska jobba självständigt och ta egna initiativ. Det är ju det vi jobbar med.  

- Kreativa lösningar.  

- Ja, kreativa. Sen kan du bli hjärnkirurg och vad som helst och ha nytta ut av det som vi 

gjort i slöjden.245 

Samtidigt som de egna ämnena uppfattas ha en låg status anser sig lärarna före-
träda en mer progressiv pedagogisk inriktning. Detta tydliggörs i den kritik lä-
rarna riktar mot vad de uppfattar som en traditionell förmedlingspedagogik. De 
praktiskt estetiska ämnena laddas här med positiva värden som kontrasteras vad 
de dominerande basämnena anses stå för. De egna ämnena ges t.ex. en produktiv 
inriktning medan basämnena framställs som reproduktiva. Lärarna gör anspråk 
på att kunna erbjuda något som eleverna normalt inte möter i skolan eller i varje 
fall inte möter inom ramen för basämnen.  

I det perspektiv som framträder företräder lärarna ett professionellt handlande 
och ett innehåll som erbjuder eleverna en tillflyktsort. Några lärare uttrycker det 
som att deras ämnen utgör ”oaser” för ”kontemplation” där eleverna ges möjlig-
het att under friare former utveckla sin ”kritiska förmåga” och ”känsla”. Att ska-
pa en pedagogisk praktik som kännetecknas av ”valfrihet och frivillighet” kopp-
las till att varje elev får ”komma till sin rätt” genom att lärare ”entusiasmerar och 
inspirerar”. Att bedömningspraktikens grunder ska klargöras främst med ut-
gångspunkt från vad som är ämnesspecifikt är något som lärarna också ifrågasät-
ter. Lärarna talar om sin professionella uppgift i termer av att det handlar om att 
utmana eleverna och lägga en grund för att eleverna ska utveckla en ”kritisk 
förmåga” och en ”meningsfull fritid”.246 Med dessa anspråk ges skolan också en 
tydlig kulturell funktion.  

Lite tillspetsat utgör förhållandet att elever hänger på låset ett erkännande för 
att läraren har lyckats i sina föresatser. I sättet att tala blir elevernas engagemang 
till något som är mer betydelsefullt än en instrumentell måluppfyllelse. Lärarna 
söker också ett erkännande av kollegor för att de praktiskt estetiska ämnena fyl-
ler mer än en kvasikomplementär funktion i relation till de dominerande ämnena. 
Den svagare klassificeringen mellan ämnena som lärarna gör anspråk på kan tol-
kas som försök att bryta basämnenas dominans. Lärarna talar t.ex. om hur en 
ämnesövergripande pedagogisk praktik utgör en förutsättning för att utveckla ett 
gemensamt professionellt handlande inom det bedömningspraktiska området.  

- Om man skulle ta förmågan till samarbete så är ju den ämnesövergripande. Det funkar i id-

rotten, i svenska, i musiken, ja den funkar i alla ämnen då. Om man kunde komma dithän att 

man hade fyra, fem sådana förmågor som gällde över alla ämnen. Dom här förmågorna trä-

nar du på något sätt i någon form i alla ämnen. Om vi kunde komma dithän då skulle det nog 

bli lättare i kommunikationen oss mellan.247 

Då det professionella handlandet orienterar sig i kommunikativ riktning handlar 
det för lärarna ytterst om att stärka elevers sociala och kulturella liv. Att utveckla 

––––––––– 
245 Gruppintervju 2006-06-08. 
246 Gruppintervju 2006-06-08 och ett skriftligt dokumenterat samtal 2006-06-19. 
247 Gruppintervju 2006-06-19.  
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ett professionellt didaktiskt omdöme, med utgångspunkt i övergripande sociala 
och kulturella mål, får innebörden av att bidra till en kvalificerad kommunikation 
mellan lärarna och mellan ämnena. De normativa villkor som strukturerar status-
hierarkierna och ämnesidentiteterna utgör samtidigt väsentliga hinder för att lä-
rarna i kritisk prövning och tillsammans ska kunna identifiera och hålla samman 
den pedagogiska praktikens individuella, samhälleliga och kulturella dimensio-
ner. 

Det är lätt att här se paralleller till vad som i lärarutbildningens AUO uttrycks 
som oenigheter i perspektiv av anspråk på tvärvetenskap och professionsintern 
samverkan och samordning. Lärarnas argumentation tar i båda sammanhangen 
sin utgångspunkt i skolämnes- och disciplinspecifika anspråk och gränssättningar 
och i vad som bl.a. anses ha låg respektive hög status (Abbott 1988; Gieryn 
1983). Det är ett sätt att tala som inrymmer uppfattningar om vem/vad som är 
progressiv(t) respektive reaktionär(t). Det är också ett tal om nöjda elever och 
studenter. För AUOs del kanske inte studenterna hänger på låset men de påstås 
som vi sett bl.a. vara nöjda när de väl genomgått kurserna. 

Produkt eller process 

Till innebörden av att vara progressiv knyts även distinktionen mellan att bedö-
ma en produkt och/eller en process.248 Genom att framhålla bedömning som en 
process riktar lärarna kritik mot ett mer instrumentellt och kvantitativt inriktat 
kunskapsmätande. Vad som samtidigt är mindre klart är vilka utgångspunkter el-
ler kriterier lärarna har för att bedöma processer. Tydligt är att lärarna med pro-
cessbedömningar argumentativt vill markera att de vill undvika att styra eleven 
på sätt som gör att lusten, kreativiteten, motivationen och självständighet riske-
ras. En professionell problematik som framträder, i de fall processbedömningens 
grunder tas upp, är nämligen hur lärarna samtidigt som de har att ”bedöma gra-
den av elevers självständighet under processens gång” inte vill ”styra eleverna 
för mycket”.249 För att konceptualiseringen av att vara en progressiv lärare ska 
vara trovärdig och att ämnena bygger på lust, upplevelse, motivation, kritik, kre-
ativitet, samarbete och självständighet, måste de mer objektiva anspråken (states 
of knowledge) träda tillbaka.  

Som en del i argumentationen framhåller lärarna att de har stor tilltro till ele-
vernas förmåga att vara självkritiska. Genom att t.ex. påtala att det inte finns 
några större kritiker av sig själva än eleverna blir bedömningspraktiken till en 
sak mellan läraren och hans eller hennes elever. Att ställföreträda eleven som 
kompetent part ingår i ett anspråk på att vad som ska bedömas och hur denna be-
dömning ska göras har grund i lärarens förtrogenhetskunskap, individuella auto-
nomi och förmåga att se eleverna som medbedömare.250 

Den egna professionella kunskapsbildningen uttrycks, liksom elevernas kun-
skapsutveckling, i termer av att utgöra en ständigt pågående process mot det bätt-
re. Även om det finns en mer fatalistisk inställning till skolreformer, där t.ex. 

––––––––– 
248 Gruppintervju 2006-06-08. 
249 Gruppintervju 2006-06-08 och ett skriftligt dokumenterat samtal 2006-05-05.  
250 Gruppintervju 2006-06-19; Ett skriftligt dokumenterat samtal 2006-06-19.  
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IUP ses som ett i raden av tillfälligt prioriterade områden som kommer att ”släp-
pas” när dess aktualitet klingat av, framhåller lärarna att ”det ständiga framskri-
dandet” gör att ”som lärare blir man aldrig färdig”.251 I detta perspektiv utgör 
samtidigt en ökad betoning på dokumentstyrningen en särskild utmaning. 

- Det kan bli lite för mycket dokumentation. I mitt ämne är det också jättesvårt att dokumen-

tera. Ja, att säga nu lärde han sig det ackordet. För det är inte som jag förstått det vad vi ska 

berätta om i IUP. Utan det är själva processen som vi ska försöka beskriva. 

- Om man skulle bedöma allt inom idrotten skulle vi ha hundra matriser. Jaha, gymnastik, 

han kan slå en volt, ska allt sådant bedömas då? Då känns det ju oövergripbart.252 

Att motsätta sig en förstärkt dokumentstyrning framstår också som en strategi att 
undkomma vad som framhålls som nya, utmanande och pedagogiskt tveksamma 
arbetssätt. Strategin är då också riskfylld i relation till att skolprojektet avser att 
vara ett svar på problemet med lärarrutin, en svårartikulerad förtrogenhet och 
subjektivitet i bedömning. Att argumentera öppet mot dokumentation och doku-
mentstyrning blir som att obstruera mot vad en alltmer dominerande diskurs an-
för som naturligt och värdefullt (jfr Fibæk Laursen 2006). Problematiken lärarna 
här ger uttryck för liknar den vi sett lärarutbildare uttrycka bl.a. i relation till de 
s.k. digitala portfolios studenterna ska ha. 

Språklig begriplighet - en fråga om objektivitet, effektivitet 
och mening 
I arbetet med bedömningsmatriserna anstränger sig lärarna för att renodla vad de 
uppfattar som ett väsentligt innehåll att bedöma. Utifrån att ”det finns så mycket 
för läraren att bedöma” handlar det om att ”begränsa sig” i sitt ”lyssnande till” 
och ”sökande efter” vad elever gör och hur de lär sig.253 Det sker också en inrikt-
ning mot att finna nya dimensioner och aspekter att bedöma. Bedömningsmatri-
serna fyller i sistnämnda perspektiv funktionen av att täcka in fler områden och 
förmågor.254  

Oberoende av om det är en begränsning och renodling eller att fler områden 
ska täckas in för bedömning, betonar som jag tidigare nämnt lärarna elevernas 
språkliga förståelse av bedömningsmatriserna. Med bedömningsmatriser ska en 
mer omedelbar förståelse skapas hos eleven, vilket motiveras i ett resonemang 
där relationen mellan objektivitet, effektivitet och meningsfullhet ska förenas. 
Samtalet nedan exemplifierar vad jag menar är ett typiskt samtal där lärarna sö-
ker renodlingar av vad som ska bedömas mer än vilka kvalitativa aspekter det är 
som bedöms. Här handlar det om vad som utgör de övergripande områdena för 
bedömning inom språkämnena.  

––––––––– 
251 Gruppintervju 2006-06-19. 
252 Gruppintervju 2006-06-19. 
253 Gruppintervju 2006-05-23 och samtal i ämnesgrupp 2006-02-02.  
254 Gruppintervju 2006-06-09; Samtal i ämnesgrupp 2006-05-05.  
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- Vi pratade en gång om att vi skulle ha med att dra slutsatser och analyser och allt vad det 

heter, vad ska vi sätta det?  

- Det hänger ju ihop egentligen. Man kan ju lyssna utan att förstå. 

- Ska vi gå på de tre rubrikerna som finns här?  

- Det kan man ju göra, förståelse, lyssna och läsa.  

- Ja just det ja. 

- Tala, vad finns det mer?  

- Kommunikation. 

- Ja, man kommunicerar ju genom att skriva så att den andre förstår utan att behöva ställa en 

fråga tillbaka. Man ska kunna förklara vad man menar, det är ju kommunikation och att man 

lyssna så att man förstår.  

- Tala, lyssna, läsa, skriva…  

- Ja, det är ju det. Det är ju egentligen det övergripande då.255 

Med anspråk på att med bedömningsmatriserna skapa språklig begriplighet blir 
den kritiska prövningen om eleven grammatiskt förstår de termer, begrepp och 
formuleringar som anges i matriserna. En lärare uttrycker det som ”vi måste tän-
ka på vilket språk vi använder så att elever vet vad de har att hålla sig till”.256 Det 
effektiva lärandet och det större måttet av måluppfyllelse handlar alltså primärt 
om att göra bedömningspraktiken lättförståelig för eleverna. Starkt styrande för 
lärarna är att de inte ska kunna kritiseras av eleverna för att uttrycka sig obegrip-
ligt. Bedömningsmatriserna ges med anspråk på att vara omedelbart begripliga 
för eleverna innebörden av att vara precisionssäkra och självinstruerande. I sam-
talsutsnittet ovan framhålls t.ex. att förmågan att kunna kommunicera skriftligt 
och att lyssna handlar om att förstå utan att några vidare frågor ska behöva stäl-
las till texten, författaren eller till den som talar. I det perspektiv lärarna här anför 
är det en strategisk mål- och resultatorientering som framträder på bekostnad av 
en kommunikativ pedagogisk praktik. 

I talet om bedömningsmatriser menar lärarna att dessa fyller en funktion för 
eleverna då de förklara vad det är som krävs av dem på varje prov och vad ele-
verna ska göra för att höja sig. Den ”fantastiska vinsten” för läraren uttrycks i 
termer av tidsbesparing och att läraren slipper ”lägga så oerhört mycket tid på att 
dra upp alla till G”. Lärarna understryker här hur matriserna öppnar för att de ska 
kunna ägna sig åt sina ämnen på ”riktigt” och därmed kunna ge de ”begåvade” 
eleverna mer tid.257 Att bedömningsmatriserna avser att peka ut vad eleverna ska 
koncentrera sina ansträngningar på bidrar som jag tidigare tagit upp till att resul-
tatansvaret delegeras till eleven. Att lärarna får möjlighet att ägna sig åt sitt ämne 
på riktigt betyder att de i mindre omfattning tvingas utgå från vad de uppfattar 
som triviala och ämnesintegrativa innehåll. 

––––––––– 
255 Samtal i ämnesgrupp 2006-01-19. Lärarna diskuterar en bedömningsmatris i svenska med inrikt-

ning mot förmågan att läsa och förstå text. Se appendix. 
256 Samtal i ämnesgrupp 2006-01-19.  
257 Samtal i ämnesgrupp 2006-02-02. Jag noterar att liknande klientbaserade anspråk, med särskilt 

fokus på lärarstudenters ämnesteoretiska fördjupning, är något också lärarutbildare ger uttryck för. 
Jfr kapitel 7. 
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- På matten skulle man hålla på och göra statistik hela tiden. Det är ju liksom ingen mening. 

Det har man ju inte tid till det är ju så mycket mer dom ska lära sig i matte. Där har vi också 

erövrat tid tillbaka. Jag kom ihåg, var det 97-98, då hade vi en timme matte utlagt i veckan 

sen var det arbetspass och sådant. Det slutade med att eleverna begärde att få mer matte.  

- I nian skulle det egentligen vara en samkörd grupp där dom skulle kunna få välja matema-

tik och där vi körde en grupp. Kanske tjugo stycken här i våra arbetslag som skulle kunna 

drillas, alltså kunna köra riktig… 

- Riktig matte.  

- Ja, alltså det som inte handlar om att gå och köpa mjölk i affären.258 

Vad som är elevernas livsvärld, intressen, kunskaper och kulturella förståelse är 
något lärarna i dessa resonemang i mindre omfattning vill ta som sin professio-
nella utgångspunkt. Samtidigt framträder ett spänningsfält mellan kampen om ti-
den för de egna ämnena, att upprätthålla eller återerövra ämnenas status, och hur 
lärarna ska hantera problemet med elevernas bristande intresse och begränsade 
begreppsförståelse. 

- Det har allmänt blivit något konstigt med No sidan i samhället. Man behöver ju inte 

skämmas så mycket om man inte vet vad kondensation är eller varför vatten kokar. En del 

skäms inte ens för att de inte vet hur vatten kokar. Men dom skäms om de inte vet var 

Stockholm ligger, så därför är det lite sjukt. Att vara dålig i No det är ingenting man behöver 

skämmas för det är den allmänna inställningen.  

- Nä, No kan man gott vara lite dålig i för det gör inget.  

- Fast dom som är duktiga i No dom har väl rätt hög status ändå.  

- Ja det är lite status på det sättet.  

  (…) 

- I nian har jag muntliga förhör med eleverna och då får man ju direkt reda på vad de kan.  

- Ja det syns bättre.  

- Det syns ju väldigt väl. Jag behöver inte prata många meningar med dem. Jag behöver inte 

ställa många frågor förrän de avslöjar sig direkt. 

- Jag vet inte, det är kanske lättare i So där dom får diskutera saker och ting. Men här är fak-

tiskt saker och ting, ja elektricitet fungerar så här och det kan man ju skriva av från en bok. 

Sen kan man ju inte tycka och tänka så förbaskat mycket om det.259 

Om eleverna använder ett vardagsspråk eller en relevant terminologi är här en 
fråga om det vetenskapliga språket och dess betydelse.260 Lärarna ger uttryck åt 
en professionell identitet som är konstituerad av en mer teoretisk och ämnesin-
riktad kunskapsbas. Lärarna är, som jag uppfattar det, mot denna bakgrund också 
nostalgiska. Förr var det mer lönande för elever att anstränga sig inom de ämnen 
lärarna företräder och då gavs lärarna en möjlighet att ägna sig åt ämnet på rik-
tigt. Det verkar också på det sättet att eleverna inte behöver säga särskilt mycket 
för att läraren ska få en grund för sin bedömning. Att tala framträder för elever-
nas vidkommande som en riskfylld aktivitet, som det gäller att förhålla sig stra-

––––––––– 
258 Samtal i ämnesgrupp 2006-02-02. 
259 Samtal i ämnesgrupp 2006-02-02. Lärarna diskuterar en bedömningsmatris som avser fungera som 

mer generellt för NO. Se appendix. 
260 Gruppintervju 2006-05-23; Samtal i ämnesgrupp 2006-02-02.  
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tegiskt till om man inte är helt säker på sitt svar. Vad som blir pedagogiskt till-
gängligt handlar då också mer om återgivningar av vad lärarna uppfattar som 
korrekta beskrivningar och förklaringar av ämnenas centrala begrepp. Hur ämne-
nas centrala innehåll och begrepp kan förstås och missförstås i en mer öppen, fri 
och kritisk diskussion (Fritzell 2009a) underordnas objektiva sanningsanspråk. 
Meningsskapande kopplat till diskussion, kritisk prövning och problematisering 
riskerar underordnas på liknande sätt som vi sett ske då lärarutbildare diskuterar 
learning outcomes. 

I kommunikation om kommunikativ kompetens 

Skriftlig och muntlig kommunikation utgör ett mer övergripande bedömnings-
praktiskt område som lärarna i ett arbetslag försöker formulera grunderna för. 
Arbetet aktualiserar en problematik som handlar om vad som har ämnesteoretisk 
och/eller pedagogisk relevans och vad som kan differentieras, integreras och be-
dömas. Att formulera en bedömningsmatris kring kommunikation ingår bl.a. som 
del av lärarnas arbete med skolans kvalitetsredovisning. Att arbetet är knutet till 
de kommunikationsmål som finns formulerade i den kommunala skolplanen bi-
drar på sitt sätt till att lärarna ser sig tvungna att arbeta med detta innehåll.261 
Med referens till skolplanens skrivningar inriktas arbetet på att definiera inne-
börden i att kommunicera ”väl” och lärarnas möjlighet att bedöma en god kom-
munikation.262  

- Vår uppgift är på något sätt att hitta vad som är väl. Är väl G-nivå? Alltså alla elever ska 

kunna kommunicera väl? Kommunicerar man väl när man kan berätta så att alla förstår och 

har förmågan att kommunicera i tal? (Utvecklingsledare) 

- Är detta något eleverna ska kunna då de går ut nian eller är det hela vägen liksom?  

- När man slutar hos oss ska man ha en förmåga att kommunicera väl muntligt och skriftligt. 

(Utvecklingsledare)263 

Att definiera ett utgångsläge eller en startpunkt varifrån kunskapsprogressionen 
kan bedömas blir i perspektiv av att skolan är en skola för alla nu särskilt pro-
blematiskt. Att undvika uttrycka sig i negationer, att vara nyanserad och inte 
hemfalla åt ”en tendens lärare ofta har att linda in” vad som krävs av eleverna 
framställs som de professionella utmaningar man står inför.264  

––––––––– 
261 Samtal i arbetslag 2006-05-16. Om den kommunala kvalitetsredovisningen kan kort nämnas att 

den avser främja skolors kvalitetsarbete. I redovisningen ska det med lärares och elevers medverkan 
anges i vilken omfattning verksamheten lever upp till målen, under vilka förutsättningar verksam-
heten bedrivs och vilka åtgärder som vidtas för att förbättra en eventuellt bristfällig måluppfyllelse 
(SFS 1997).   

262 I den aktuella skolplanen tar lärarna sina utgångspunkter från följande skrivningar: ”För att känna 
delaktighet i gruppen, skolarbetet och i samhället är en god kommunikation den viktigaste förut-
sättningen. Skolan ska verka för att alla ska kunna uttrycka sig väl både skriftligt och muntligt, på 
såväl svenska som engelska och ev. annat modersmål” (Kommunens skolplan för 2004-2008). 

263 Samtal i arbetslag 2006-02-14. 
264 Samtal i arbetslag 2006-02-28. Citatet från utvecklingsledaren. 
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De språkliga kvaliteterna görs till en fråga om att kunna göra sig förstådd, ge-
nom att använda rätt ”ordval” och ett ”acceptabelt språk”.265 En problematik ak-
tualiseras samtidigt av att elevernas språkliga förutsättningar varierar. Lärarna 
ställs inför en etisk och moralisk problematik som jag menar att de har svårt att 
hantera (jfr Habermas 1990; 1996). Genom att lärarna tar sin utgångspunkt i bl.a. 
nationellt formulerade betygskriterier och prov konstrueras en legitimitet för att 
de kunskapsnivåer och kriterier som formuleras är giltiga för samtliga elever. 
Det blir för lärarna viktigt att framhålla att bedömningsmatrisens beskrivningar 
inte är något de själva har hittat på. Med hänvisningar till att en viss formulering 
har grund i nationellt formulerad policy kan lärarna kort sagt ducka för en kom-
plexitet som handlar om att hantera de kontextuella villkoren professionellt. 

- Detta är kommunikation, alltså hur du förmedlar ditt innehåll.  

- Ja som det står där, att man har rätt ordval. Jag förstår vad dom säger. Om ordvalen alltså 

språket är acceptabelt så är det ju, ja då är det ju det som är acceptabelt.  

- Jag tycker att det kan stå så som det gör.  

- Men säg en invandrarelever då?  

- Om språket inte är acceptabelt då är ju redovisningen inte lätt att följa.  

- Jag har ju inte hittat på det själv. Jag kan inte säga vad jag tog det. Men det känns som det 

är tagit från nationella proven. Jag har inte lagt in något personligt i det. Jag hade inte satt 

ihop de så om det inte redan stod där.  

- Då litar jag på att det nationella provet tar upp det här.266 

Att hänvisa till policydokument och förstå dessa som giltiga utan en kritisk 
prövning bidrar till att lärarna på ett begränsat sätt gör bruk av sin professionella 
autonomi. Argumentationen påminner här också starkt om hur lärarutbildarna 
hänvisar till vad som anses ha beslutslegitimitet. Så som de externa anspråken på 
styrning uppfattas får konkret betydelse för vilket meningsskapande som blir 
möjligt. Ovan nämnda invandrarelever och de elever som besväras av stamning 
exemplifierar elever som riskerar att exkluderas då det är kommunikation som 
bedöms. Dessa elever tillhör de som hamnar utanför bedömningsmatrisens for-
muleringar.267 Den professionella förmågan att hantera elevers olikheter förblir, 
trots påpekandet som görs i samtalsutsnittet ovan, oproblematiserad till förmån 
för en viss bedömningspraktisk utformning. Bakom de individuella utvecklings-
planerna finns för att uttrycka det på ett annat sätt en mall som i begränsad om-
fattning är anpassningsbar i relation till elevers olika förutsättningar. 

Bedömningsmatrisen för muntlig och skriftlig kommunikation uttrycker sig 
också i termer som ”felaktigt, torftigt, acceptabelt, korrekt” och ”lämpligt”. För 
att kommunicera ”väl” ska eleverna uttala sig ”utan alltför stor tveksamhet” och 
med sitt ”kroppsspråk” visa att de försöker sätta sig in i andras tankar.268 För lä-
rarna visar det sig svårt att uttrycka sig nyanserat och utan negationer. Då formu-
leringar diskuteras fram identifierar jag hur lärarna undviker att kritiskt utmana 

––––––––– 
265 Citaten är tagna från bedömningsmatrisen för muntlig och skriftlig kommunikation, jfr i appendix.  
266 Samtal i arbetslag 2006-02-14. 
267 Samtal i arbetslag 2006-05-16. 
268 Citaten är tagna från bedömningsmatrisen för muntlig och skriftlig kommunikation, jfr i appendix. 
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varandra och att ett skäl till detta är att lärarna har svårt att motsäga anspråk på 
förenkling, tydlighet och enhetlighet.  

Då principerna bakom uppdelningen i en muntlig och en skriftlig dimension 
ifrågasätts, som i samtalsutsnittet nedan, handlar det också om hur variations-
möjligheterna begränsas av den bedömningspraktiska utformningen. I exemplet 
underordnas framförandets estetiska kvalitet möjligheten till bedömbarhet (jfr 
Thorgersen & Alerby 2005). Då en av lärarna föreslår att elever kan visa bilder 
som talar för sig själv, som ett sätt att bättre ta hänsyn till elevers olika förutsätt-
ningar, tillbakavisas förlaget eftersom den estetiska explikationen av kommuni-
kation inte kan hanteras då det är den muntliga formen av kommunikation som 
fungerar bestämmande.  

- Men du måste väl ändå förklara bilden 

- En bild kan ju vara en förklaring i sig.  

- Du menar att det är bilden som ger förklaringen?  

- Ja.  

- Du står alltså inte och pratar utan kommunikationen blir en bild?  

- Men snälla det är ju muntligt det här!  

- Men det här är ju muntligt.  

- Då kan du inte visa det. Nu är vi ute och cyklar.269 

Lärarnas ansträngningar inriktas här mot att urskilja och särskilja olika delaspek-
ter av begreppet kommunikation. I nedbrytningen, klassificeringen och kategori-
seringen kan också det möjliga meningsskapandet förstås som reducerat. Lärarna 
har också att hantera enskilda anspråk på att alla ämnen ska känna igen sig och 
att inget ämne ska få mer utrymme än något annat. Utifrån lärarnas ämneshem-
vist utspelar sig en diskursiv kamp om den mer ämnesintegrerade bedömnings-
matrisens innehåll. Denna kamp är emellertid mindre tydlig än vad den är inom 
AUO i relation till hur lärarutbildarna där talar om tvärvetenskap. Men vad som 
här också visar sig svårt är att skapa en mer sammanhållen begreppsförståelse, 
som har mening i aspekter av att vara praktisk och igenkännbar. Att det är olika 
delaspekter av kommunikation som ska bedömas kräver sin specifika dekon-
struktion. Arbetet leder också till att lärarna ger uttryck för en hel del frustration.  

- Det första du sa, vilket var det?  

- Vi har att samtala.  

- Samtala, ja och sen här så står det du kan berätta så att andra förstår och du har förmåga att 

kommunicera i tal. Och sen i nästa del i grupparbeten så ska de kunna lyssnar när andra pra-

tar. Är inte det i samtal?  

- Att man sätter ihop de båda menar du?  

- Ja, att man sätter ihop dom till samtal.  

- Det är ju inte det som är det viktiga. Ursäkta mig, vi har ju lyssna här också. Jag menar vi 

tycker att samtal och lyssna är lite olika moment.  

- Är det olika moment?  

- Ja vi har tyckt det. Om lyssna skrev vi så här, du uppfattar det mesta i korta, tydliga och 

––––––––– 
269 Samtal i arbetslag 2006-02-28. 
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enkla budskap och meddelande.  

- Men är inte det kommunikation då? Kommunikation det är väl både att lyssna och att prata 

alltså. Lyssna är det inte kommunikation, eller?  

- Det är ju en del. För att kunna samtal måste man ju kunna lyssna.270 

Det är möjligt att tolka hur den bedömningspraktiska inriktningen, mot mer sys-
tematisk ändamålsenlighet, gör att frågan om vad ett pedagogiskt kommunika-
tionsbegrepp kan innebära underordnas. Mindre tydligt framträder nämligen att 
kommunikation kan uppfattas som en gemensam tolkningsprocess som är konsti-
tuerande för meningsbildning och för att ett fördjupat och kvalificerat lärande 
ska ske. Den pedagogiska innebörden av begreppet kommunikation som me-
ningsskapande (jfr Rönnström 2006) blir underordnad möjligheten att bedöma 
specifika och åtskilda handlingar, vilket här sker i termer av hur samtal, gruppar-
bete, argumentation, problemlösning, redovisning etc. var för sig kan göras be-
dömbart.  

Fortlöpande summering: diskursiva skiljelinjer och 
bedömningspraktisk kausalitet 
Skolprojektets diskursiva inriktning ska uppfattas i ljuset av Skolverkets anspråk 
om att bedömning och betygssättning måste kvalitetssäkras för att likvärdighet 
ska uppnås. Då IUP också blir till en lösning på vad skolan kritiseras för befästs 
en särskild bedömningspraktisk kausalitet.  

Skolprojektets inriktning, att skapa bedömningsmatriser i de olika ämnena 
som grund för att upprätta en IUP, föregår också den policyutveckling som sedan 
sker i riktning mot betygsliknande skriftliga omdömen. Att en IUP endast kan ha 
framåtsyftande riktning är något som tillbakavisas, särskilt från skolledningens 
sida. Den omformulering som i det här avseendet sker av IUP-reformen är bl.a. 
att förstå mot bakgrund av att lärarna uppfattar kursplanernas målformuleringar 
om vad som utgör lärandeobjekt som oklara. 

Då konkurrensen och marknadiseringen på skolområdet beklagas från skol-
ledningens sida blir en särskild problematik synlig. På den aktuella skolan ut-
trycks en självförståelse av att vara först i kommunen med att bringa reda i be-
dömningspraktiken. Vad som framhålls är hur man på skolan är starkt beroende 
av att andra skolor skapar samma enhetlighet kring bedömningspraktiken. Be-
dömningspraktikens professionalisering bidrar tillsammans med skolornas kon-
kurrensutsatthet till att det sker en organisatorisk likriktning på kommunivå. Att 
nå acceptans och konsensus kring bedömningspraktiken är ett anspråk på att ne-
utralisera manipulerandet av betyg som konkurrensmedel mellan skolorna. Lä-
rarna konstitueras i sin position av att vara en offentlig aktör här också som en 
medlare mellan olika intressen. Det handlar om att kommunicera för att göra nå-
got åt den rådande betygsinflationen och att ikläda sig rollen som ambassadör för 
likvärdighet i kommunen. Att distribuera information om vad som sker i skolan 
fyller funktionen av att på förhand, dvs. innan lärare och vårdnadshavare möts 

––––––––– 
270 Samtal i arbetslag 2006-02-14. 
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(face to face) i ett utvecklingssamtal, klargöra vilka förväntningar skolledning, 
lärare, elever och vårdnadshavare kan ha på varandra. När måluppfyllelsen mel-
lan skolor jämförs och ska förklaras lyfts också särskilt de individuella skillna-
derna bland eleverna fram som en allt viktigare förklaringsfaktor. Variationer, i 
hur elever tar olika mycket ansvar för sitt eget lärande och visar sig motiverade, 
ges individuella snarare än relationella förklaringar. Möjligheten att som elev få 
en second opinion kring ett bedömningsutfall eller ett visst betyg kan förstås som 
reducerad av att lärarna strävar efter att kunna handla på samma sätt.  

I en något schematisk form menar jag att vi kan tala om en dominerande dis-
kursiv inriktning som framhåller en särskilt bedömningspraktisk kausalitet. På 
grundval av de analyser som gjorts identifierar jag att nämnda kausalitet har föl-
jande huvuddrag. 
 

� Skolprojektet handlar i allt väsentligt om att lärarna måste bli bättre på att 
klassificera vad som är giltig kunskap och giltig bedömning. I mindre om-
fattning behandlas vad som utgör en giltig överföring av kunskap, vad 
som med en annan terminologi kan betecknas som pedagogik. Det är be-
dömningspraktiken som återkoppling och budskapssystem som i vid me-
ning ska bidra till ökad måluppfyllelse.  

� Skolans huvudsakliga uppgift definieras och värderas av att elever lyckas. 
Att lyckas betyder att eleverna klarar examinationerna och uppnår målen i 
respektive skolämne. Vilka mål eleverna ska uppnå måste tydliggöras och 
förenklas och lärarna ska inte kunna kritiseras för att vara otydliga. 

� Att vara professionell lärare definieras av elevers måluppfyllelse. Bristan-
de likvärdighet och måluppfyllelse riktar en misstro mot lärarna för att 
brista i sin förmåga att hålla samman relationen mellan mål, vad som görs 
och vad som bedöms.  

� Objektivitet, transparenta kriterier och en stipulerad kunskapsprogression 
utgör tillsammans med kontinuerliga lokala utvärderingar förutsättningar 
för en ökad måluppfyllelse.  

� Att lärarna kan förevisa en bedömaröverensstämmelse definierar att det 
skett en professionell kunskapsutveckling och att bedömningspraktiken är 
effektiv och legitim. Att ifrågasätta den bedömningspraktik som domine-
rar är för läraren riskfyllt och potentiellt degraderande. 

� Läraren måste hantera att konsensus, acceptans och legitimitet för be-
dömningspraktiken uppnås i ett spänningsfält mellan flera aktörer. För-
måga att kommunicera framträder i perspektivet av att lärarna är beroende 
av fler aktörers förståelse av bedömningspraktiken och sin egen förmåga 
att övertala andra om skolpraktikens rationella utformning.  

� Brukarorienteringen transformerar skolans demokratiska uppdrag till att 
handla om att eleverna förstår på vilka grunder de blir bedömda. Lärar-
professionaliteten blir en fråga om förmågan att konkretisera, förtydliga 
och förenkla bedömningspraktiken och elevernas delaktighet och infly-
tande blir en fråga om att involveras i detta förenklingsarbete.  
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Med de argumentativa anspråken på kausalitet kan skolprojektet rekonstrueras 
med utgångspunkt från den dominerande diskursens inriktning mot förtydligan-
den, förenklingar, stipulerad kunskapsprogression (omedelbar språklig förståelse 
och begriplighet), likvärdighet, objektivitet och externalisering. Med externalise-
ring menar jag hur legitimitet för bedömningspraktiken är en professionell utma-
ning för lärarna i spänningsfältet mellan att övertyga och övertala olika aktörer. I 
rekonstruktionen måste också beaktas de motstånd som finns mot en domineran-
de diskurs. Ett motstånd som tar sig uttryck som anspråk på en undantagens be-
dömningspraktik och som även har en verksamhetskritisk orientering.  

Med anspråken på lärarna att bli bättre på att kommunicera i betyg- och be-
dömningsfrågor görs IUP och bedömningsmatriser till en skriftlig kommunika-
tionsform mellan lärare, elever och vårdnadshavare. För lärarna tolkar jag att 
IUP och bedömningsmatriser framträder som ett professionellt beskydd. Det är 
bedömningspraktikens dekonstruktiva inriktning som ska ange en professionell 
standard och en försäkran om att läraren gör tillräckligt och lika. Dokumentstyr-
ningen bidrar till att göra lärares s.k. gemensamma språk till ett skriftspråk. Det 
är ytterst genom dokumentationen som lärarnas professionalitet formuleras och 
som det kan klargöras om lärarna gör tillräckligt. Det professionella beskyddet, 
mot elevers, vårdnadshavares, skollednings och Skolverkets ifrågasättanden, har 
sin grund i en mer enhetlig och systematisk upprättad dokumentation. På den ak-
tuella skolan talas det särskilt om hur vårdnadshavarna måste utbildas.  

En väsentlig professionell utmaning, då lärarna söker vad jag betecknar som 
ett professionellt beskydd, är att mindre vikt läggs vid giltigheten i de förmågor, 
kunskaper och kompetenser som skrivs fram. Nedbrytningen i kategorier och 
klassificeringar kan då snarast bidra till att begränsa det möjliga meningsskapan-
det. Lärarnas sätt att reducera komplexitet i bedömningspraktiken blir ett sätt att 
hantera den från politiskt håll framhållna misstron mot bristande transparens och 
mot lärares bedömningspraktiska kompetenser. Den kritiska frågan handlar om 
vad som tillgängliggörs eller förmår att urskiljas genom den systematiskt upprät-
tade dokumentationen och dess formuleringar av learning outcomes. Det kom-
plexa lärandet och den kritiskt utmanande kunskapsbildningen i pedagogisk 
praktik riskerar få ge vika för vad som bedöms realistiskt, effektivt och bedöm-
bart. Realism är som jag påvisat väsentligen en fråga om vad läraren tilltror ele-
ven. Realism är som jag tidigare tagit upp också något lärare i lärarutbildning ta-
lar om utifrån att inte utlova för mycket i vad som på förhand görs synligt som 
ett eftersträvansvärt lärandeutfall.  

Anspråken inom skolprojektet på att barnen och eleverna på ett mer tydligt 
sätt måste bli föremål för kunskapsbedömning utövar ett diskursivt tryck på an-
passning i ett s.k. F-9 perspektiv. I sättet att tala handlar det om att skapa konti-
nuitet och smidiga stadieövergångar. För vissa av lärarna handlar den professio-
nella utmaningen särskilt om att kunna bli sedd som professionell av andra 
(being a professional), där de andra utgörs av kollegor. I perspektiv av att lärarna 
formulerar och stipulerar en mer generaliserbar kunskapsprogression framträder 
ett löfte om professionella beskydd för lärare verksamma också i de lägre stadi-
umen. Med bedömningsmatriserna som grund ska lärarna kunna företräda var-
andra genom att tala med en gemensam röst. Lärarna ska kort uttryckt bli inbör-
des utbytbara för att slippa ställföreträda varandra på oklara grunder (Eriksson 
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2007). Att inte kunna tala med en gemensam röst i bedömningspraktiska frågor 
framhålls som legitimitetsreducerande och som något som genererar osäkerhet. 

I talet om bedömningssteg och kunskapsnivåer framträder ett likartat system-
tänkande kring målstrukturer som vi sett uttryckas inom Bolognasystemet. En 
funktionell målrationalitet kan här identifieras som en summativ, sekventiell och 
kumulativ orientering. Den mer tekniskt orienterade pedagogiska rationaliteten 
betonar det avgränsade, stegvisa och mät- och bedömbara (Thavenius 1999; Frit-
zell 2004b; 2006b).  

Med kraven på en förstärkt objektivitet och kommunicerbarhet framstår lärar-
nas erfarenhetsgrundade kunskaper som mindre betydelsefulla. Lärares förtro-
genhetskunskap framträder, vid sidan av att dessa kunskaper är svåra att verbali-
sera, i perspektiv av att konstituera osäkerheter och riskfylldheter. Retoriskt kon-
trasteras, inte minst från skolledningen sida, hur lärares intuitiva och subjektiva 
uppfattningar bristfälligt svarar mot anspråken på att kunna ställföreträda elever-
na i deras rätt till en rättvis och objektiv bedömning och betygssättning. Ett do-
minerande perspektiv är brukarorienterat.  

Lärarna uttrycker både farhågor och förhoppningar om hur skolprojektet ska 
påverka, befästa, utmana och förändra det professionella handlandet och vad som 
kan tillgängliggöras i form av ett meningsskapande. Lärarna förstår härvidlag 
sina handlingspositioner och professionella identiteter på olika sätt. I talet om 
bedömningspraktiken i relation till ämnen, verksamhetsformer och elever fram-
träder särskilt några diskursiva skiljelinjer. Det går som jag tolkar det att förstå 
hur det professionella handlandet formas inom ramarna för en pragmatisk och ef-
fektivitetsinriktad diskurs, en (omsorgs) etiskt inriktad diskurs respektive en 
kommunikativ och verksamhetskritiskt inriktad diskurs. Jag ska avsluta kapitlet 
med att ange vad jag menar utgör respektive diskursinriktnings huvudsakliga ka-
raktäristik. Då jag så finner det relevant kommer jag här också att återknyta till 
några aspekter som tagits upp i kapitel 7. 

En pragmatisk och effektivitetsinriktad diskurs  

I en pragmatisk och effektivitetsinriktad diskurs framträder det professionella 
handlandet företrädesvis inriktat på att förändra elevernas beteende. För lärarna 
gäller det att få barn/elever att vilja visa vad de kan, att tala i klartext om de krav 
och förväntningar som riktas mot eleven och inte linda in elevers problem. Lä-
rarna har inte att servera elever vad de själva måste ta ansvar för. Dokumentation 
och elevers egenplanering får bl.a. funktionen av att kontrollera och disciplinera 
elever. Att bedömningspraktiken även fyller en emancipatorisk funktion som 
stärker samtliga elevers motivation, ansvarstagande och mer effektiva lärande är 
något som också betonas. Det finns vad som i detta avseende verkar vara en am-
bivalens kring betydelsen av det disciplinerande och det emancipatoriska.  

En särskild social ordning måste upprätthållas för att den bedömningspraktis-
ka utformningen ska bli tidsbesparande. Effektiviteten och lönsamheten handlar 
för lärarnas del om de tidsbesparingar den förändrade bedömningspraktiken bär 
löfte om. På vilka meningsfulla sätt den besparade tiden ska användas, mer än att 
stärka effektiviteten, är samtidigt oklart. Den normbildning som etableras under-
stödjer en vilja till förenklingar och ska manifesteras genom elevers omedelbara 
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språkliga förståelse. I anspråken på språklig begriplighet och förståelse samman-
faller retoriskt objektivitet, effektivitet och mening.  

Att utveckla en för eleverna transparent och självinstruerande bedömnings-
praktik utgör en professionell uppgift som inte är oproblematisk. Genom ansprå-
ken på att bedömningsmatriser och IUP på realistiska sätt förmår återge vad ele-
ver kan ha kunskap om sätts ett tydligare likhetstecken mellan det vetbara och 
det bedömbara. Bedömningsmatriser som grund för IUP bygger på en särskild 
föreställning om vetandets förutsägbarhet. Nödvändigheten av att ha en tvingan-
de form för bedömningspraktiken handlar i detta perspektiv om att vad som be-
döms skall framstå som givet. Hur en allsidighet i bedömningspraktiken är bero-
ende av ett professionellt handlande som är informerat av att vetande är något 
som skapas givet kontextens praktiska villkor riskerar att underordnas. Anspråk 
uttrycks också inom ramen för skolprojektet, liksom i utvecklingsarbetet av lä-
rarutbildningen, om att staten borde bli mer tydlig i sin styrning. 

Med bedömningsmatriser som grund för upprättandet av IUP skapas vad som 
är möjligt att tolka som ett paradoxalt förhållande. Bedömningsmatriser som på 
förhand anger utfallet fyller nämligen funktionen av att vara något lärarna kan 
hänvisa till som uttryck för kontrakt som de tillsammans med eleverna sam-
stämmigt kommit överens om.271 Krejsler (2006b) påtalar att i namn av att de 
bättre argumenten varit styrande för dylika kontraktsinnehåll binder det också 
eleven eller studenten att realisera vad som förutbestämts som regler och mål. 

This appears to represent a shift towards quasi-juridical procedures, which serve to bind stu-

dent`s motivation an commitment to proposals, which they have themselves – in the name of 

dialogue – been involved in deciding. Hereby self-discipline, law and order are safeguarded 

by contractual commitment (Krejsler a.a. s. 201). 

Det har som tidigare nämnts visat sig värdeladdat och riskabelt för lärare att i ef-
terhand, och i utvecklingssamtalets muntliga form, förklara och motivera sin be-
dömning och betygssättning (jfr Hofvendahl 2006). En aspekt är att bedöm-
ningsmatriserna erbjuder ett professionellt skydd som är mindre kommunikativt 
än vad det i förstone framställs som. Med ett ökat fokus på dokumentation kan 
lärarna istället slippa diskutera bedömning och betyg med eleverna. Med ut-
gångspunkt i bedömningspraktikens transparens och objektivitet riktas särskilda 
krav och förväntningar på eleverna att genom självreflexiv mobilisering stärka 
sina självinsikter, ansvarstaganden och sitt effektiva lärande (jfr Bernstein 1983). 
Med elevers och vårdnadshavares rätt samt lärares informationsplikt betonas 
också att läraren måste kunna försvara sin bedömning och betygssättning. Som 
del av det professionella handlandet framträder hur läraren intar en försvarsposi-
tion.  

Att dekonstruera det pedagogiska innehållet och att standardisera samt in-
strumentalisera bedömningspraktiken får funktionen av att skapa ett större mått 

––––––––– 
271 Broadfoot (1996) är inne på liknande tankar då hon menar att resultatet av att elever och vård-

nadshavare koopteras som deltagare i en ”accountability process” är att kontrollen av läraren stärks. 
Tendenserna till kooptering i här nämnd meningen ses som en följd av en marknadsideologin som 
stödjer valfrihet och konsumentval (Broadfoot a.a. s. 60).  
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av likvärdighet och jämförbarhet. Det är möjligt att tolka hur lärarnas rop på sta-
ten, att bli tydlig i sin styrning, är ett uttryck för en frustration över att inte på 
skolnivå kunna hantera anspråken på likvärdighet i bedömning, betygssättning 
och måluppfyllelse. Begreppet likvärdighet konstituerar både en institutionell 
misstro mot skolan och en misstro som uppfattas som en mer personligt inriktad 
kritik mot lärarna (Luhmann 1968/2005). En recentraliserad mer direkt och spe-
cifik styrning kan då uppfattas som en naturlig följd av de externa anspråken på 
likvärdighet i bedömning och betygssättning. En pragmatisk och effektivitetsin-
riktad professionsintern diskurs möter här vad jag i tidigare kapitel tagit upp som 
en målorienterad politisk administrativ diskurs. 

Att bedömningspraktiken ska tydliggöra de mål eleverna ska uppnå i skoläm-
net förutsätter också att en gränsdragning mellan kunskap och värden upprätt-
hålls. Vad som är giltig kunskap ska prövas mot vad som framstår som objektiva 
grunder utifrån ämnenas centrala begrepp och särskilda moment. Att hålla isär 
kunskap och värden blir något närmast naturligt eftersom värden och normer inte 
kan vara mätbara som entydiga lärandeutfall. En mer integrativ bedömningsprak-
tik framställs också som orealistisk och som förknippad med subjektivism och 
amatörism. I relation till vad som tagits upp i lärarutbildningen, som anspråk i ett 
didaktiskt spänningsfält, är det här kunskaper i skolämnen som betonas. På lik-
nande sätt går det inom diskursens ram också här identifiera hur lärarna i ett kli-
entbaserat perspektiv gör anspråk på elitsatsningar. 

En (omsorgs)etiskt inriktad diskurs  

I en (omsorgs)etiskt inriktad diskurs inriktas det professionella handlandet på att 
värna om eleven. För lärarna gäller det i högre utsträckning att finna vad varje 
elev är bra på och att få elever förstå att de är duktiga på något. Det handlar vida-
re om att vara realist kring vilka mål eleverna kan uppnå och att utgå från elever-
nas arbeten då bedömningspraktiken utformas.   

Strävan mot objektivitet och transparens skapar här ett antal brytpunkter i re-
lation till vad som är lärares kunskaper. Det är möjligt att tolka hur lärare tydligt 
befinner sig i en situation där det ställs anspråk på dem att korrigera elevers 
handlande på sätt som understödjer elevers självförverkligande (jfr Honneth 
2004). Med bedömningsmatriser och IUP ska lärarna hantera vad som för ele-
verna utgör en väsentlig (framtida) risk med att inte lyckas uppnå godkända be-
tyg (Lund 2006). För att låna en formulering av Giddens blir förmågan att ”kolo-
nisera framtiden” (Giddens 1997 s. 275) allt viktigare för att därigenom stärka 
sina livschanser. Då IUP materialiserar den kontinuerliga bedömningens och ut-
värderingens funktion av att optimera enskilda elevers möjligheter ställs anspråk 
på lärarna att göra adekvata riskbedömningar. Inom ramen för de mer målratio-
nella anspråken på objektivitet framträder den instrumentella rationalitetens ka-
tegorier som ett löfte om att för eleven kunna postulera en effektiv, prestationsin-
riktad och på olika sätt lönsam kunskapsprogression. För de elever som bedöms 
som ”svaga” och ”utsatta” är emellertid detta löfte mindre giltigt. Det är också 
vad en (omsorgs)etiskt inriktad diskurs framhåller. 

Anspråken på att stärka elevers självförtroende, och så långt möjligt se till att 
de svaga och utsatta eleverna utvecklas, konstituerar en mer intim och beskyd-
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dande position för läraren. Inom denna position definieras det professionella 
handlandet av att läraren förhindrar att elever alieneras, marginaliseras och ex-
kluderas. Bedömningspraktiken, i dess mer generaliserade form, kan ifrågasättas 
då den inte har en emancipatorisk funktion för de svaga och utsatta. Vad som 
därmed ifrågasätts är att de systemmässiga kraven kan läggas till grund för vad 
som är pedagogiskt meningsfullt i de enskilda fallen. Lärarna identifierar sig som 
elevernas ställföreträdare i kontrast till de politiskt formulerade kraven på likvär-
dighet. Lärarna förnekar därigenom knappast att de nationellt formulerade styr-
dokumenten utgör grund för yrkesverksamheten. Vad som uttrycks är snarast en 
kritik mot att de mål eleverna ska uppnå i de olika skolämnena är orealistiska re-
spektive oklart formulerade. Vad lärarna gör anspråk på är nödvändigheten av att 
göra en åtskillnad mellan de bedömningspraktiska förutsättningarna på organisa-
tions-, grupp- och individnivå. Bedömning och betyg får därigenom en etisk di-
mension som saknas i en pragmatisk och effektivitetsinriktad diskurs.  

Att det professionella handlandet definieras av att ställföreträda elevernas be-
hov och intressen handlar i sättet att tala om att anpassa bedömningspraktiken till 
eleverna och inte tvärtom. En aspekt av anpassningen är att den sker med ut-
gångspunkt från vad som är lärarens svaga tilltro till elevens förutsättningar och 
att det är på dessa grunder som en undantagens bedömningspraktik befästs.  

Skolprojektets officiella inriktning kan också framställas som mer tvingande 
för lärarna. Projektet tar form som en uppifrån påtvingad kollegialitet som före-
speglar en mer generell professionalisering, medan lärarna i realiteten måste 
handla professionellt utifrån en parallell och alternativt inriktad pedagogisk prak-
tik. Det finns här likheter med vad jag tagit upp i kapitel 7. Ett företrädarskapets 
dilemma framträder i relation till hur lärare ser det som problematiskt att svara 
och argumentera för bedömningspraktiken. På liknande sätt har jag tidigare visat 
hur lärarutbildarna har svårt att svara för AUOs innehåll i dess helhet. De sociala 
kostnaderna framträder i skolprojektet inte primärt i relation till kollegor utan är 
något det talas om med utgångspunkt från lärarens relation till eleven. 

För att inte hamna i en socialt riskabel position måste stöd för en alternativ 
praktik, som framhåller att den professionella uppgiften primärt inte är att uppnå 
likvärdighet i bedömning och betygssättning, sökas hos vårdnadshavarna. I ljuset 
av att läraren vill påverka den politiska styrningen måste föräldern bli en med lä-
raren allierad. Som en del av en (omsorgs)etisk diskurs ingår också att uppnå 
konsensus och undvika konflikter kring bedömningspraktiken. Här intar läraren 
en medlarposition. Då bedömningspraktiken måste kunna accepteras måste lära-
ren förmå att ingå överenskommelser (working agreements) med elever, vård-
nadshavare och skolledning. De externt formulerade anspråken på likvärdighet 
äger giltighet i en mer begränsad sociokulturell miljö. Närmare bestämt på den 
egna skolan och i den egna kommunen. På liknande sätt har jag i kapitel 7 visat 
hur lärarutbildningens innehållsliga utformning bl.a. är att förstå i relation till de 
villkor och förutsättningar som råder i den lokala kontexten. 

Det bedömningspraktiska utfallet eller effekterna av den pragmatiska och 
etiska diskursen liknar samtidigt varandra. Som uttryck för att det sker en peda-
gogisk individualisering ges dekonstruktionen av det pedagogiska innehållet och 
instrumentaliseringen av bedömningspraktiken en särskild funktion. Anspråket 
handlar om att det för läraren ska vara möjligt att finna något att bedöma hos var-
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je elev. Att eleverna kan uppfatta att de utvecklas, oberoende av vilken nivå ut-
vecklingen sker på, förstås stärkande för motivationen. Vad som ifrågasätts i re-
lation till en pragmatisk och effektivitetsinriktad diskurs är att bedömningsprak-
tikens standardisering och jämförbarhet har något pedagogiskt värde.  

En kommunikativ och verksamhetskritiskt inriktad diskurs 

I en kommunikativ och verksamhetskritiskt inriktad diskurs framträder det pro-
fessionella handlandet i mindre omfattning gälla en detaljstyrning av elever. För 
lärarna gäller att i högre utsträckning understödja elever så att de utvecklar en 
kritisk förmåga, kreativitet, självständighet och ett engagemang. Med utgångs-
punkt i en mer verksamhetskritisk argumentation ifrågasätts också hur den be-
dömningspraktiska utformningen förmår inkludera sociala och demokratiska 
värden. Att reducera och förenkla en pedagogisk komplexitet i riktning mot att 
bli mätbar kan kritiseras utifrån att elevernas sociala och kulturella utveckling 
utdefinieras som något lärarna har att hantera professionellt. 

Kritiken mot standardisering, instrumentalisering och jämförbarhet inbegriper 
en kritisk prövning av relationen mellan lärarnas resultatansvar och de kontextu-
ella förutsättningarna under vilka lärarna arbetar. I perspektiv av att en profes-
sionell mobilisering måste ske, som en konsekvens av en kritisk prövning, fram-
träder läraren som en opinionsbildare. Som sådan har läraren att kritiskt upp-
märksamma lärandets villkor och problematisera vilka förutsättningar hos eleven 
bedömningspraktiken gör anspråk på att utgå från. 

Förmågan att erkänna och fördjupa förståelsen av den pedagogiska praktikens 
komplexitet framstår som en väsentlig del av ett professionellt handlande som 
bidrar till att konstituera en förhandlarposition för läraren. Inom ramen för denna 
position handlar det om att söka sammanhang över de gränssättningar som sätts 
upp mellan ämnena. Vad anspråket gäller är att det inte primärt kan vara en pro-
fessionell uppgift att reducera och förenkla i syfte att optimera måluppfyllelse. 
Ett professionellt handlande definieras i relation till lärarnas förmåga att utveckla 
en gemensam bedömningspraktik där inte kunskaper och värden separeras. De 
olika skolämnenas kritiska potential, att utmana elevernas föreställningar, kan i 
det här avseendet anses kopplade till anspråk på en mer integrativ pedagogik och 
didaktik (jfr Klafki 1997; Fritzell 2004a; 2007; 2008; Fritzén 2003). 

Den professionella utmaningen ligger i förmågan att handla på sätt som inte 
leder i riktning mot att den pedagogiska praktiken teknologiseras. En kritisk 
prövning av praxis handlar alltmer om lärarnas (och lärarutbildarnas) kritiska 
prövning av hur betoningen på bedömning, IUP, betygssättning, dokumentation, 
utvärdering och kvalitetssäkring strukturerar förutsättningarna och villkoren, 
både för både dem själva och för eleverna (och studenterna). Anspråk på att bju-
da den externa kritiken mot skola och lärarutbildning ett professionellt motstånd 
är något som också identifieras i lärarutbildningen. Den kritik som lärarutbildare 
uttrycker mot lärarutbildningens politisering och ekonomisering har sin motsva-
righet i vad jag här behandlat som en kommunikativ och verksamhetskritiskt in-
riktad diskurs. På liknande sätt som i skolan framstår den kritiska prövningen av 
de instrumentella, komplexa och kommunikativa dimensionerna av kunskapsut-
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veckling som betydelsefull då lärarna formulerar learning outcomes i lärarut-
bildningen. 
 
Lärarnas och lärarutbildarnas möjligheter att i en kritisk, fri och öppen prövning 
(Fritzell 2009a) elaborera med vad som ingår i ett professionellt uppdrag kan 
samtidigt ses som utmanad. Det har varit svårt att identifiera ett professionellt 
handlande som ser bortom strävan efter en mer enhetlig syn på bedömningskrite-
rier, kunskapsnivåer och kunskapsprogression. Förmågan att hålla samman den 
pedagogiska praktikens olika dimensioner, i vilket det enligt min mening ligger 
att acceptera en komplexitet, mer än att till varje pris försöka reducera densam-
ma, utmanas av de systemmässiga sätt på vilket styrbarhet framträder. Den pro-
fessionsinterna förståelsen av den politiska styrningen bidrar på sitt sätt också till 
att utmana och reducera förutsättningarna för meningsskapande i pedagogisk 
praktik. I avhandlingens avslutande del avser jag mot bakgrund av studiens ana-
lyser och tolkningar diskutera de pedagogiska villkoren för styrning och mening. 
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DEL III Pedagogiska villkor 
för styrning och mening 

10. Anspråk på professionellt handlande i 
lärarutbildning och skola 
Mitt intresse i avhandlingen har varit att diskutera hur det i utbildningsreformer, 
utvärderingar och kritik riktas anspråk mot lärare om vad som är ett professio-
nellt handlande i lärarutbildning och i skola. Jag har sökt vad som empiriskt för-
tydligas som anspråk och successivt, i relation till de olika empiriska materialen, 
försökt förstå och tolkat hur villkoren för lärares professionella handlande för-
ändras och förhandlas utifrån mer sammansatta perspektiv, språkliga mönster 
och diskurser. Mitt intresse har också gällt anspråk som lärarutbildare och lärare 
uttrycker och hur de i sina diskursiva praktiker accepterar, ifrågasätter och ställer 
kritiska motanspråk till den politiska nivån. Empiriskt har anspråken på hur nå-
gonting är och borde vara analyserats och tolkats inom ramen för hur en politisk, 
ekonomisk och professionell diskursiv kamp fungerar strukturerande för me-
ningsskapandets villkor i pedagogisk praktik. Med utgångspunkt i ett samlat per-
spektiv på studiens resultat och tolkningar är nu min avsikt att föra en principiell 
diskussion om de pedagogiska villkoren för styrning och mening. 

Konkurrens, jämförbarhet och kvalitetsutveckling 
Med den tydligare mål- och resultatstyrningen på skolans och den högre utbild-
ningens område formuleras det politiska styrsystemets uppgift vara att fram-
bringa en verksamhet som i högre omfattning är utvärderingsbar, bedömbar och 
jämförbar. De politiska anspråken talar från en utgångspunkt där det är svårt att 
se hur anspråken motiveras med något annat än hur en ökad intern konkurrens i 
utbildningssektorn anses främjar kvalitetsutveckling och en nationell konkur-
rensförmåga.  

Det är min bedömning att den performativa styrning som sker genom natio-
nella utvärderingsprogram och internationella utbildningssystem i allt högre grad 
strukturerar meningsskapandets villkor i pedagogisk praktik. Villkoren strukture-
ras i ett spänningsfält mellan statens anspråk på kontroll, marknadsanpassning 
och konkurrens samt de professionellas anspråk på kvalitet och resurser för att 
upprätthålla och kvalitetsutveckla verksamheterna pedagogiskt. Jag har påvisat 
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hur en brukarorientering tillsammans med de politiska anspråken på en förstärkt 
extern kontroll möter lärarutbildare och skollärare som är kritiska till på vilka 
grunder och under vilka administrativa villkor och förutsättningar de ska utveck-
la den pedagogiska praktiken.  

De politiskt administrativa anspråken handlar om att lärare generellt måste 
medvetandegöras om att professionalisering betyder förmågan att i förväg plane-
ra, konkretisera och ange vad som utgör det förväntade lärandeutfallet (learning 
outcomes). Vad som är utfall av lärarutbildning och skola formuleras inom ett 
nyttoinriktat perspektiv. En attraktiv utbildning är en effektiv utbildning som i 
större omfattning anpassar sig till arbetsmarknadens behov och till studen-
ters/elevers legitima krav på att utbildning leder till anställningsbarhet och/eller 
fortsatt utbildning. För utbildningsanordnare generellt och för lärare specifikt 
handlar det i sättet att tala om att genom olika arrangemang upprätta kontrakt 
som avser att skydda konsumenten och säkerställa kvalitén. Den externa styr-
ningen får funktion som utvärdering av kontraktsuppfyllelse, vilket är något som  
i den politiska diskursen ges en ökad betydelse som beslutsunderlag för kun-
dens/brukarens val på utbildningsmarknanden. Då läraren framställs som den 
mest betydelsefulla faktorn för reformimplementering och för ett effektivt läran-
de riktas ett anspråk mot läraren att visa lojalitet med den ekonomiska logik ut-
ifrån vilken utbildningssystemen i högre omfattning utformas. I en individualis-
tiskt inriktad politisk diskurs betonas betydelsen av såväl de professionellas som 
brukarnas motivation, engagemang och delaktighet för att den politiska styrning-
en ska få önskvärt genomslag.  

Det professionella handlandet ska i högre grad inriktas på att maximera det 
pedagogiska utfallet, det handlar i detta avseende om att agera strategiskt och att 
profilera sig i konkurrens med andra om resurser, studenter, elever och forsk-
ningsmiljöer. Resurssystemen avser också att i högre grad belöna sådana an-
strängningar. De lärosäten och skolor som är mindre strategiskt framgångsrika 
riskerar samtidigt att slås ut av ett kontrollsystem som förskjuts mot att utdela 
sanktioner mer än att ge rekommendationer om förbättringsåtgärder. Att få bli 
kontrollerad, prövad och utvärderad av Skolverket och Högskoleverket framstäl-
las som ett sätt att stärka kvalitén i skolan och lärarutbildningen i en allt hårdare 
konkurrens med andra. Kontroll- och utvärderingssystemen får här den perfor-
mativa funktionen av att initiera nödvändiga lokala kvalitetsutvecklingsarbeten 
som en fråga om överlevnad och anpassning på marknadens och den politiska 
styrningens villkor. 

Jag har visat hur lärarna i lärarutbildning och i skola hanterar externa utvärde-
ringars och inspektioners anspråk och till del förhåller sig kritiskt ifrågasättande 
till om de externa anspråken på prestationsredovisning är meningsfull för den 
egna verksamhetens pedagogiska utveckling. Lärarutbildare och skollärare är 
inte minst kritiska till den administrativa överbelastning de menar att dessa re-
dovisningar innebär. Samtidigt förstärker hotet om externa sanktioner både ett 
politiskt och professionellt handlande som är selektivt och strategiskt till sin ka-
raktär. De normativa dimensionerna som aktualiseras blottlägger den asymmet-
riska relationen mellan den som utvärderar och den som blir utvärderad. Relatio-
nen hanteras också professionsinternt, i skola och lärarutbildning, på ett mer eller 
mindre opportunistiskt och strategiskt sätt i en argumentation för ett visst inne-
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håll, en viss resurstilldelning och för en förstärkt styrning inom särskilda områ-
den. 

Vi kan som jag tolkar det stå inför en brytpunkt där man politiskt på allvar 
måste börja kalkylera med hur en bristfällig meningsfullhet i kontroll- och utvär-
deringssystemen undergräver den relativa professionella autonomi som mål- och 
resultatstyrningen bygger på. En kombination av ökad administrativ arbetsbörda, 
att lärare bristfälligt känner igen sig i eller uppfattar de styrningsanspråk utvärde-
ringar genererar som orättvisa, riskerar att göra kontroll- och utvärderingsverk-
samheten kontraproduktiv. Mot bakgrund av vad lärarutbildare och skollärare 
ger uttryck för i denna studie vågar jag påstå att vad de uppfattar som en politiskt 
formulerad misstro återkommande gör sig påmind på ett sätt som inte direkt 
stärker deras entusiasm för dokumentation, prestationsredovisning och kvalitets-
utveckling.  

Måluppfyllelse, likvärdighet, transparens och bedömbarhet 
I skol- och utbildningsmyndigheternas utvärderingar liksom i statliga utredningar 
uttrycks en misstro inte minst mot lärarutbildares och skollärares förmåga att tol-
ka styrdokument och att överhuvudtaget förstå styrsystemets utformning. Det är 
både professionens sätt att styra och statens förmåga att styra skolan genom lä-
rarutbildning som framställs bristfällig. Högskoleverkets kritik mot lärarutbild-
ningen handlar som vi sett både om att utbildningen har ett felaktigt innehåll, 
kännetecknas av kravlöshet och en för vidsträckt professionell autonomi. För 
skolan är det på motsvarande sätt en bild av bristande måluppfyllelse och likvär-
dighet i betyg och bedömning som ges av bl.a. Skolverket. 

Jag tolkar det som att vi i dag ser mindre av en politisk tilltro till att läraren 
kontinuerligt förmår att utveckla och stärka sitt professionella handlande i rikt-
ning mot att utveckla en mer professionsgemensam kunskapsbas. Det är min be-
dömning att när mål- och resultatstyrningen på 1990-talet fick sin tydligare ut-
formning uttrycktes på ett annat sätt en tilltro till läraren som en deltagande mål-
styrare. I dag dominerar ett politiskt bristperspektiv då kritik riktas mot styrsy-
stemet generellt och mot lärarutbildningens och skolans bristfälliga måluppfyl-
lelse och likvärdighet i betyg och bedömning mer specifikt. Med anspråken på en 
förstärkt effektivitet i den statliga styrningens utformning ges det uttryck för ett 
politiskt ifrågasättande av skollärares och lärarutbildares professionella autono-
mi.  

Den pedagogiska praktikens normativa dimensioner och villkor tenderar som 
jag visat också att underordnas de politiska styrningsanspråken på rättssäkerhet, 
likvärdighet, kontrollbarhet, måluppfyllelse och objektiva kunskaper. De poli-
tiskt formulerade anspråken på styrbarhet rymmer sin särskilda kunskapsteore-
tiska inriktning då skol- och utbildningsinnehållets kvalitet görs till något som 
avgörs av om verksamheterna är utvärderbara, bedömbara, mätbara och jämför-
bara. I den politiska diskursen talas det t. ex. i allt mindre omfattning om att bild-
ning, demokrati och värdegrund utgör kunskapsområden med någon särskild 
relevans i skola och lärarutbildning (jfr SOU 2007a; SOU 2008b).  

Den politiska styrningen tar från mitten av 2000-talets första decennium steg i 
riktning mot mer av government of education (jfr Hudson 2007). Statens möjlig-
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heter att skapa styrbarhet formuleras som en uppgift för den externa kontrollen 
av resultat (outcomes) och för den ekonomiska styrningens tilldelning av resur-
ser. Ett resurstilldelningssystem på vad som anförs som mer objektiva grunder 
för högre utbildning, en förstärkt Skolinspektion, nationella prov och skriftliga 
omdömen (”betygsfrågan”) är att förstå som de medel med vilka staten försöker 
skapa ökad styrbarhet. Den förstärkta ekonomiska styrningen kombineras med 
vad jag menar är ökade inslag av juridifiering, dvs. en diskurs som är inriktad på 
vad som har och inte har lagstöd och beslutslegitimitet (Habermas 1996). Genom 
tydliggöranden i skolans och lärarutbildningens styrdokument framhålls mer än 
något annat ett rättsligt perspektiv. Det är med argument om lagens krav på kva-
litet och behoven av att kvalitetssäkra skola och högre utbildning styrningen re-
centraliseras. Studien visar också hur lärare i lärarutbildning och skola till inte 
obetydlig del omsluts av och argumenterar med utgångspunkt från ett rättsligt 
perspektiv.  

Vad som verkar vara den objektiva kunskapssynens återtåg kommer till ut-
tryck i anspråken på att dokumentation och dokumentstyrning generellt måste 
stärkas. De nationella utvärderingsprogrammen, behovet av internationell jäm-
förbarhet och principerna för resurstilldelning kräver mer av management by do-
cuments och regelföljning (jfr Agevall & Jonnergård 2007). I de statliga styr-
ningsanspråken uttrycks på dessa grunder behov av att sanera i läroplanens mål-
struktur. Detta ska ske i riktning mot att det är de mål elever ska uppnå som be-
tonas. På motsvarande sätt ska examensordningen för lärarutbildningen förtydli-
ga vad som är centrala kunskapsområden genom att renodlas till att gälla kun-
skapsområden som tagit form inom ramen för en politisk selektionsprocess. Stu-
dien påvisar hur det finns en politisk agenda kring Högskoleverkets utvärdering-
ar som visar sig genom att selektivt betona lärares bedömningspraktiska kompe-
tenser och att tolkningsutrymmet för såväl lärarutbildare som skollärare måste 
reduceras. Som ett väsentligt kunskapsområde för samtliga lärare betonas också i 
analogi med skolans bristande måluppfyllelse lärares kunskaper i bedömning, 
betygssättning och utvärdering.  

Bakom de politiska anspråken på en mer systematisk dokumentation i peda-
gogisk praktik finns en argumentation om att likvärdighet i betyg och bedömning 
utgör styrsystemets svåraste uppgift. Det är också ett ökat politiskt fokus på 
provresultat och kunskapsjämförelse som riktar anspråk mot utbildning och skola 
att bli mer prestationsorienterad. De politiska styrningsanspråken framstår här 
som ensidiga i den meningen att de pedagogiska implikationerna av anspråken 
på måluppfyllelse, resultat, likvärdighet, transparens och bedömbarhet bristfälligt 
problematiseras.  

Jag har påvisat hur t.ex. IUP-reformen utvecklas processuellt för att bli till ett 
allt viktigare politiskt, mer än professionellt, styrinstrument. De bedömnings-
praktiska förskjutningarna förstärker och sätter press på lärare att formulera 
learning outcomes och ta dokumentations- och informationsskyldighet på större 
allvar. Förskjutningen innebär också att de mål skolan, lärare och elever ska 
sträva efter får ge vika till förmån för de mål eleverna ska uppnå. IUP-reformen 
reaktualiserar förhållandet att skolan är en mål- och resultatstyrd verksamhet som 
ställer anspråk på läraren att arbeta utifrån en målstyrning på individnivå. Lärares 
professionella uppgifter formuleras på dessa grunder att tillsammans med bru-
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karna klargöra vad ett visst handlande avser att resultera i. Att förutse och styra 
elevers utveckling ska ske genom att parterna efter bästa förmåga postulerar den 
enskildes kunskapsprogression i skriftliga dokument. Sett i ett brukarorienterat 
perspektiv betonas politiskt hur lärare är beroende av vårdnadshavarens förtro-
ende för särskilt skolors och lärares bedömningspraktik.  

På liknande grunder har jag påvisat hur utvärderingsverksamheten och Bolog-
nasystemet ställer anspråk på lärarutbildare att dokumentera kvalitetssäkring och 
formulera learning outcomes. På motsvarande sätt slår också ett brukarorienterat 
perspektiv igenom i lärarutbildningen då utbildningens brister framställs i ljuset 
av vad studenter gett uttryck för om kravlöshet och oklart innehåll i externa ut-
värderingar och utredningar. Min tolkning har också varit att diskussionen om 
learning outcomes i lärarutbildningen uppvisar en liknande karaktäristik som de 
diskussioner lärarna för i skolan. Det är ett tal som väsentligen handlar om vad 
som kan utlovas och vad som är tillräckligt. Det är också ett tal där den eftersträ-
vade transparensen avser skapa skillnader utifrån vilka lärarutbildare och lärare 
kan upprätta en förutsägbar och överskådlig ordning och kontrollerbarhet. Den 
principiella problematiken som framträder uttrycks i spänningfältet mellan kun-
skapsförmedling och kunskapsbildning och mellan vad det talas om som mätbart 
och omätbart. Med den särskilda betoningen på lärarsamverkan i dessa samman-
hang ska lärarutbildare och lärare stärka sin kunskap om målen och sin förmåga 
till saklig objektiv förmedling av information särskilt kring bedömning. För lä-
rarna rymmer ett större mått av standardisering på lång sikt ett löfte om tidsbe-
sparingar. Kortsiktigt verkar emellertid mer av dokumentstyrning att öka lärarnas 
administrativa arbetsbörda i såväl lärarutbildning som skola.  

Med en utbildningspolitisk utveckling som drivs fram av anspråk på effektivi-
tet, objektivitet och kontroll mot mätbara kunskaper förflyttas fokus från lärares 
professionella autonomi och förmåga till verksamhetskritisk omprövning. Vikten 
av professionell kunskapsbildning, och hur lärarutbildning och skola har till upp-
gift att också hantera det mer komplexa lärandet, blir mindre tydligt. Som förut-
sättning för att målen och det effektiva lärandet ska tydliggöras och kommunice-
ras krävs på ensidiga sätt mer av systematiskt kvalitetstänkande och kontinuerli-
ga uppföljningar. Det är också de enskilda elevernas och studenternas effektiva 
måluppfyllelse och ansvarstagande som betonas. Med de objektiva kunskapsan-
språken har jag påvisat hur de normativa och subjektiva dimensionerna i peda-
gogisk praktik görs mer otillgängliga. Mot slutet av 2000-talets första decennium 
får learning outcomes och IUP en tydligare funktion att fylla i ljuset av en accen-
tuerad målrationalitet som därmed utgör en lösning på vad som från politiskt håll 
anses vara en utpräglad kultur av otydlighet, kravlöshet och ostyrbarhet i lärarut-
bildning och skola. Kritiken mot lärarutbildningen har som jag visat sin tydliga 
pendang i kritiken mot skolan och dess lärare för att brista i måluppfyllelse och 
likvärdighet. De politiska anspråken som riktas mot lärarutbildningen, skolan 
och dess lärare är mot denna bakgrund i korthet att: 

 
� Uppvisa ett engagemang och en lojalitet i relation till det politiska re-

formarbetet och därmed inse att den professionella autonomin är begrän-
sad. 
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� Ta obekväma beslut och handla strategiskt för att maximera det pedago-
giska och ekonomiska utfallet utifrån de politiska anspråk på profilering, 
samverkan och koncentration.  

� Utveckla en kvalitetssäkringskultur genom att formulera och utvärdera 
mot learning outcomes. Att postulera vad som konstituerar en kunskaps-
progression och att tydliggöra gränser mellan olika examensnivåer och 
kunskapsnivåer. Att utveckla den interna dokumentationen på sätt som 
svarar mot de anspråk den externa utvärderingsverksamheten uppställer. 

� Skapa större mätsäkerhet i bedömningar och ställa högre kunskapskrav. 
Att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete och att inse att det decentrali-
serade resultatansvaret betyder anspråk på transparens, utvärderbarhet, 
bedömbarhet och ett tillvaratagande av brukarens anspråk på anställ-
ningsbarhet och att kunna gå vidare till nästa utbildningsnivå. 

Då den professionella autonomin struktureras av politiska anspråk på objektivi-
tet, effektivitet, administrativt motiverade utformningar, brukarorientering och 
dokumentstyrning framträder en professionell utmaning med att den pedagogiska 
praktiken blir mindre kommunikativt inriktad. Med betoningen på objektivitet  
ser jag mindre av det komplexa lärandet och av lärarutbildningens och skolans 
demokratiska och bildningsorienterade inriktning.  

Individanpassning i dubbel mening 

De politiska anspråken på en förstärkt målstyrning på individnivå anförs som en 
individanpassning men kan också förstås ha sin argumentativa grund i anspråk 
på en större professionell enhetlighet. Att det sker en likformning och ett enhet-
liggörande i namn av individanpassning och individuell dokumentation och pla-
nering är ett inte alltför vågat påstående. Vad som framhålls som individanpass-
ning, individuell planering och utveckling får något skenbart över sig då ut-
gångspunkten tas i anspråk på likriktning. Utifrån att den pedagogiska praktiken 
har en funktionella karaktär, i relation till dimensioner av vad som är individu-
ellt, samhälleligt och kulturellt (Fritzell 2003a), framstår det politiskt oklart vad 
individanpassningen svarar på för samhälleliga och kulturella aspekter bortom de 
rent marknadsmässiga. Styrsystemens inriktning mot vad det talas om som indi-
vidanpassning verkar också skapa en byråkratisering som lärare efterfrågar sätt 
att kunna hantera på effektiva mer än individuella sätt. För lärare i lärarutbild-
ning och skola handlar det om att tydliggöra och förenkla vad som är learning 
outcomes så att studenter och elever kan ”visa” vad de kan och vet.  

Då det gäller IUP-reformens praktiska utformningar har som jag påvisat inte 
sällan dessa ett mer standardiserat bedömningsmaterial som grund. Det är ett ma-
terial som består av t.ex. bedömningsmatriser, uppföljningsmallar och scheman 
av mer eller mindre instrumentell karaktär. Även om inte staten tillhandahåller 
checklistor och manualer för vad som konstituerar ett professionellt handlande så 
går det alltså att notera hur det sker en professionsintern strukturering i riktning 
mot standardisering. Förutom den performativa styrning som den externa utvär-
deringsverksamheten, införandet av de s.k. betygsliknande omdömena och lear-
ning outcomes utövar existerar särskilt för skolans vidkommande en utbild-
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ningsmarknad. Denna marknad har visat sig framgångsrik med att hitta en nisch 
för att lansera sina tjänster och produkter. Även i mitt empiriska material finns 
som vi sett utbildningskonsulter som inom ramen för marknadiseringen fungerar 
som något av handelsresande i bedömningsmatriser.  

Den föränderliga professionella autonomin 
Jag har i ett historiskt perspektiv, från mitten av 1940-talet till i dag, identifierat 
förskjutningar i policytexterna om vad som konstituerar lärares professionell au-
tonomi. Vad studien i detta avseende visar är att i 1940- och 50-talens utbild-
ningspolitiska diskurs talas det om behovet av en samhällsdemokratisering och 
om en progressiv pedagogik i dess tjänst. Mot en utbildningsformalism och en 
essentialistisk kunskapssyn kontrasteras individualitet. En individuell professio-
nell autonomi avser att ge skolläraren större frihet att bestämma i frågor som 
gäller hur yrkespraktiken ska utformas. I 1960- och 70-talens utbildningspolitis-
ka diskurs framställs på motsvarande sätt kollegialt samarbete som en nödvändig 
följd av en samhällsutveckling som uppfattas alltmer komplex. Anspråken som 
riktas mot lärarutbildare och lärare att ta mer aktiv del i utbildningens och sko-
lans utveckling har en argumentativ grund i försöken till uppgörelse med en ob-
jektivistisk kunskapssyn. Kollegialt samarbete ges innebörden av att etablera en 
gemensam pedagogisk grundsyn. Det är genom en kollektiv professionell auto-
nomi lärare, lärarutbildare och studenter konstitueras som aktiva parter i en kun-
skapsbildning som har praktisk och teoretisk relevans för yrket.  

Den statliga synen på lärarprofessionalitet uttrycks sedan inom ramen för en 
mer uttalad diskursiv styrning och marknadsorientering som etableras under 
1990-talet. Med 1994 års läroplan och med införandet av examensordningar från 
1993 skapas på dessa grunder en ny målstruktur för skolan och ett nytt styrin-
strument för lärarutbildning. Lärares möjlighet till professionell reflektion beto-
nas i relation till de mål skolan ska sträva efter, bl.a. i termer av bildning. Lärar-
professionaliteten är något som ska fördjupas genom lärares kvalificerade kun-
skapsdiskussioner. Vad som är giltig kunskap ska kritiskt kunna prövas inom 
ramen för en professionsintern deliberativ praktik.  

Lärares professionalitet framstår mot slutet av 1990-talet som alltmer indivi-
duell, lokal och situationellt förankrad. Den professionella autonomin formuleras 
i riktning mot att det är arbetsmarknaden och utbildning sett i ett systemmässigt 
perspektiv som uppställer villkoren. De statliga anspråken på utbildnings- och 
skolutveckling växlar sedan över till att handla om en tydligare utfallsstyrning 
(outcomes) och målrationalitet. Mot slutet av 2000-talets första decennium står 
styrningen av lärarutbildningen och av skolan på dessa grunder inför att recentra-
liseras. Studien har också kunnat peka på några pedagogiska implikationer av 
denna styrningsförskjutning i spänningsfältet mellan en förståelseorientering och 
en mål- och resultatorientering. I korthet har studien påvisat förskjutningar som 
har följande inriktningar: 

 
� Från det komplexa till det förenklade, bedömbara och mätbara lärandet. 

� Från det ömsesidiga till det individuella lärandet. 
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� Från att acceptera det långsiktigt oförutsägbara till att inrikta sig på det 
kortsiktigt förutsägbara lärandet. 

� Från att subjektiva och normativa dimensioner också tillmäts pedagogiskt 
värde till en inriktning mot objektivitet. 

I studien har också kunnat identifieras, om än i relativt blygsam mening, hur en 
professionell mobilisering sker i opposition mot dokumentstyrning och utfalls-
styrning som uttryck för kvantifiering istället för pedagogisk kvalificering. Sam-
tidigt ger lärare uttryck för anspråk på kunskapskvalificering och demokrati i lä-
rarutbildning och skola på ett sätt som gör det svårt för dem att utgöra en gemen-
sam motkraft i relation till de förskjutningar som tas upp ovan. 

Ett didaktiskt spänningsfält 
Både skolprojektet och lärarutbildarnas arbete utformas med utgångspunkt från 
en kritik, som levereras från Skolverket respektive Högskoleverket, som handlar 
om att undervisningen är alltför obestämd i relation till skolämnena och att de 
centrala kunskapsområdena är alltför oklart definierade och behandlade i AUO. 
Den aktuella rekontextualiseringen talar med utgångspunkt i begreppen transpa-
rens och progression om hur styrningen måste inriktas på att ett särskilt vetande 
ska tillägnas på särskilda sätt. I ett didaktiskt spänningsfält sker här en förskjut-
ning mot det prestationsinriktade och givna (Bernstein 2000). 

Lärarutbildare och lärare ger också uttryck för anspråk som tydligt gäller kun-
skaper i akademiska ämnen respektive i skolämnen på sätt som gör det svårt för 
dem att förmå företräda något gemensamt (Eriksson 2003; 2007). Konstruktio-
nen av lärarutbildningens, skolans och läraryrkets teoretiska respektive praktiska 
inriktning bidrar också till att positionera läraren som professionell inom spän-
ningsfältet mellan demokrati och kunskapskvalificering. Utformningen av AUO 
och IUP ramas samtidigt in av statligt formulerat anspråk på att väsentliga kärn-
kompetenser för lärare ska behandlas i ett tvärvetenskapligt perspektiv och att lä-
rarens uppgift är att stödja både elevers kunskapsutveckling och sociala utveck-
ling.  

Ett didaktiskt spänningsfält framträder i det empiriska materialet som en dis-
kursiv kamp om innehållets disciplinära, ämnesdidaktiska, tvärvetenskapliga och 
allmändidaktiska inriktning. Jag har påvisat att anspråk på kritisk bildning, vär-
degrund och demokrati alltmer framställs som separerade från kunskapskvalifi-
cering och som orealistiska mål givet betoningen på bedömbarhet och utvärder-
barhet. Särskilt intressant är att argumenten mot en mer integrativ professionali-
tet motiveras med att demokrati och värdegrundsaspekter är svåra att utvärdera 
och bedöma. En integrativ didaktik (Fritzell 2007), där den pedagogiska ambi-
tionen är att hålla samman sakinnehållets objektiva, normativa och subjektiva 
dimensioner kan från lärarhåll framställas som orealistisk med argumentet att 
elever inte klarar av komplexa mål. Demokrati kan också av lärarutbildare fram-
ställas som något vagt och oklart vem som har ansvar för att behandla. 
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I skollärarnas utvecklingsarbete finns också en tydlig argumentation om att den 
bedömningspraktiska utformningen först och främst avser att klargöra vad som 
egentligen är att räkna som kunskap i de olika skolämnena. Att undervisningsin-
nehållet renodlas får betydelsen att lärarna kan göra säkra och likvärdiga bedöm-
ningar och att de kan få ägna sig åt skolämnena på riktigt. Att arbeta tematiskt 
och integrativt, vilket också är ett anspråk som uttrycks i det lokala förhandlan-
det om AUOs innehåll, riskerar enligt lärarna att späda på kritiken mot att ut-
bildningsverksamheten är otydlig till sin karaktär. Skolans och den högre utbild-
ningens demokratiska och kritiska bildningsuppdrag kan på dessa grunder i hög-
re grad utdefinieras som en professionell uppgift. Demokrati tenderar också i den 
politiska diskursen reduceras till en fråga om individuella åsikter och förhåll-
ningssätt. Härigenom etableras en gränsdragning mellan kunskap och värden 
som gör en åtskillnad mellan bestämda professionella uppgifter och mer oklara 
ideologiska uppgifter. 

Tillbaka till en objektiv ordning? 
I studien har jag diskuterat hur lärares professionella autonomi struktureras av en 
tydligare marknadsorientering och valfrihet som kommit att bli utmärkande på 
skol- och utbildningsområdet under 1990-talet. Lärare förväntas genom indivi-
duell kunskapsprofilering svara mot arbetsmarknadens behov för att göra sig an-
ställningsbar. Det är t.ex. i högre grad lärarstudenten själv som aspirerar på och 
får att ta ansvar för att utforma sin utbildning på bästa sätt. På motsvarande sätt 
har jag visat hur resultatansvaret i skolan delegeras nedåt i systemet, dvs. till ele-
verna och vårdnadshavarna. 

I sättet att tala är det i mindre omfattning staten/kommunen och istället de lo-
kala aktörerna som anger förutsättningarna och villkoren för lärares professionel-
la autonomi. Jag menar att lärarutbildningsreformen från 2001 t.ex. är ett utslag 
av governance på det utbildningspolitiska området. Vad som ska värderas i ut-
bildningen externaliseras bl.a. genom de statliga anspråken på ett breddat ansvar 
och en ökad lyhördhet. Att studenterna inom ramen för den valfrihet utbildning-
en erbjuder sedan anses göra bristfälliga nyttokalkyler, genom att utgå från sina 
intressen mer än arbetsmarknadens behov, framstår som en missbedömning i en 
utgångspunkt som tillsynes är post-political (Hirst 2000). Att ett individuellt ra-
tionellt handlande inte resulterar i en ökad rationalitet på samhällsnivå är något 
också lärarutbildningen får klä skott för. Det är väsentligen på dessa grunder 
Högskoleverket riktar anspråk till lärarutbildningen och politiker att minska val-
friheten och den professionella autonomin för lärarna inom utbildningen.  

I den politiska styrningen framträder också en särskild kognitiv tröghet i talet 
om lärarutbildning och skola. I policymotiveringarna finns en återkommande ar-
gumentation om behovet av en uppgörelse med traditionella gränsdragningar. I 
sättet att tala ska det på politisk väg göras upp med de kunskapsteoretiska diskur-
ser som tar sin utgångspunkt i att olika kunskapsformer är kopplade till särskilda 
yrkesspecifika praktiker (Geiryn 1983; 1995). Genom att återknyta till relationen 
mellan teori och praktik samt kunskap och värden reproduceras samtidigt en 
problematik som konstitueras av påståenden att lärarutbildningen är bristfällig 
både som yrkespraktisk och akademisk utbildning. Reformarbetet kan motiveras 
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som försök till överskridanden av vad som politiskt reproduceras utifrån nämnda 
tudelningar och åtskillnader. De ständigt förnyade anspråken på att politiskt be-
sitta förmågan att hantera vad som föreställs som teoretiskt, praktiskt, kunskaps-
baserat respektive värdeorienterat legitimerar som jag har tolkat det en mer stat-
sinterventionistisk styrning i lärarutbildning och skola. I studien har jag visat att 
denna styrning riktar en misstro mot lärare vilket har en tilltagande professionell 
osäkerhet som konsekvens. Jag identifierar hur det på dessa grunder etableras 
praktiker, både i lärarutbildning och skola, som är mindre kommunikativa och 
som fungerar som strategier för att hantera just osäkerheter och politisk misstro. 
Dessa praktiker är mer kontraktsinriktade. Lärare i lärarutbildning och skola vill 
vinnlägga sig om att man gör tillräckligt och inte utlova mer än vad som kan le-
vereras.  

Vad som samtidigt är tydligt är att det inte etablerats någon giltig terminologi 
för vad som utgör vetenskaplig grund för lärarutbildningen. Vilka vetenskapliga 
discipliner som var för sig eller tillsammans har något att bidra med framstår 
som oklart på sätt som gör det svårt för lärarutbildare att kunna företräda något 
gemensamt. Politiskt anses det i samband med 2001 års reformering av lärarut-
bildningen inte heller möjligt, med hänvisning till en starkt föränderlig värld, att 
specificera vad som utgör utbildningens kärna och därmed vad som utgör väsent-
liga kunskaper och kompetenser i morgondagens samhälle. Den politiska argu-
mentationen om en ständigt föränderlig omvärld och osäker framtid etablerar en 
diskurs som positionerar läraren både i lärarutbildning och skola som en flexibel 
och ständigt kompetenssökande person (jfr Krejsler 2006a). En tillbakagång till 
en objektiv ordning kan då också förstås som ett kritiskt svar på vad som under 
1990-talet framställts av att lärarprofessionen generellt har att hantera kunskaps-
osäkerheter. 

Lärarutbildarna ger i den här studien uttryck för att efter 2001 års lärarutbild-
ningsreform förstärks den lärosätesinterna konkurrensen om utbildningens eko-
nomiska resurser. Kritiken gäller inte minst den interna styrningens konsekven-
ser för utbildningens ekonomisering och politisering. Däremot finns det mer di-
vergerande uppfattningar bland lärarutbildarna huruvida lärarutbildningens över-
gripande problematik handlar om att skapa en förstärkt politisk styrbarhet inom 
AUO. Högskoleverkets utgångspunkt är som vi sett att då mer frihet ges lärosä-
tena, lärarna och studenterna är det oförenligt med reformintentionerna om en 
sammanhållen utbildning. Den politiska ostyrbarheten handlar i denna del av kri-
tiken både om lärarutbildares och skollärares bristande hörsamhet mot de politis-
ka styrningsanspråken. På liknande grunder ger också lärarna i skolan uttryck för 
att det är oklart vad som är lärandeobjektet då det anses oklart beskrivet i kurs-
planer. Från politiskt håll framställs också lärarna i lärarutbildning och skola som 
strandsatta och som utelämnade till en subjektivitet som inte sällan resulterar i en 
intern rivalitet och i vantolkningar av styrdokumenten.  

Jag har visat att i den politiskt formulerade kritiken och i de anspråk som rik-
tas till lärarutbildare och skollärare ges en alltmer privilegierad roll åt det opera-
tionaliserbara. I den performativa styrning som utövas tenderar det vetbara redu-
ceras till observerbara fakta och förment värdeneutrala uppfattningar av vad som 
är objektiv kunskap. I policy fokuseras lärares diagnostiska förmågor (Bernstein 
2000) i såväl lärarutbildningens AUO som i skolan och i relation till IUP. Samti-
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digt framträder ett potentiellt spänningsfält mellan en objektiv ordning och ett 
professionellt kritiskt motstånd mot det förenklade lärandet. Även brukarnas po-
tentiella motstånd mot en instrumentalisering och mot sanningsanspråk som for-
mar mer teknokratiska diskurser ska räknas in i detta spänningsfält. 

De politiska anspråken på transparens kan något tillspetsat förstås uttrycka en 
typ av vantrivsel i det postmoderna och i den meningen ge uttryck för en längtan 
till en klarare rollfördelning mellan vem som står för kunskapsöverföringen och 
till vem förmedlingen ska rikta sig. De politiska styrningsanspråken formuleras 
inom ramen för ett politiskt projekt där en drivkraft utgörs av vad Petersson m.fl. 
(2007) anför som nostalgiska minnesbilder. I termer av att det råder en utbild-
ningskris finns det som Bauman påtalar också en kris för de ”nedärvda institu-
tionerna” (Bauman 2002 s. 156). Då framtiden ska formuleras på samtidens poli-
tiska agenda handlar det då inte minst om att återställa auktoritet, kontroll och 
ordning inom utbildningspolitiken och dess institutioner. Utbildningsreformerna 
motiveras också som återställare då mål och kunskapskrav ska tydliggöras och 
då lärarutbildningen ska bli hållbar på ett sätt som gör att utbildningen fortsätt-
ningsvis slipper reformeras vart tionde år (prop. 2008/09:87; SOU 2008b).  

Då politiska anspråk på styrning och kontroll framträder med ökade krav på 
dokumentation och dokumentstyrning ställs de professionella inför att kritiskt 
pröva de pedagogiska implikationerna för det möjliga meningsskapandet. Det 
finns skäl att på pedagogiska grunder problematisera den bild som förmedlas 
från politiskt håll, och som jag menar i huvudsak utgår från att lärare bristfälligt 
förstår styrsystemet och därför efterfrågar en tydligare styrning. Den misstro den 
politiska styrningen riktar mot lärarprofessionen har som jag visat en professio-
nell osäkerhet som konsekvens. Särskilt tydligt blir det i skollärarnas utveck-
lingsarbete där det inte sällan är så att någon annan (staten, Skolverket) förväntas 
tala om hur det ska vara. Men också lärarutbildarna förväntar sig att andra högre 
upp i den akademiska hierarkin ska komma till utbildningens försvar. Lärosäten, 
lärarutbildaren och skollärare är som jag också påvisat inte helt tillfredsställda 
med hur den nationella och lokala politiska nivån s.a.s. ”ropar tillbaka”. 

På grundval av studiens resultat framstår det särskilt angeläget att fortsatt stäl-
la kritiska frågor om på vad sätt skola och utbildning kan utformas och styras av 
hur kunskap och kunskapsprogression uppfattas som möjlig att förutse. Jag me-
nar mig också ha sett hur den diskursiva kampen mellan politiska och professio-
nella anspråk, kring vad det talas om som mätbart och omätbart och som kun-
skapsförmedling och kunskapsbildning är alltmer accentuerad. 

Förhandlade anspråk och motanspråk 
Det är möjligt att uppfatta hur politisk beslutsamhet och handlingskraft mot slu-
tet av 2000-talets första decennium blivit något av ett primärt politiskt kriterium. 
Utbildningspolitikens sätt att hantera risker och osäkerheter får också skola och 
lärarutbildning att retoriskt närmast ingå i en nationell ekonomisk försvarspoli-
tik. Det finns något paradoxalt i att utbildning som en väsentlig framtidsfråga 
samtidigt riskerar att reduceras till en tävlig, där det handlar om att rankas högt i 
en internationell kunskapsliga (jfr Pettersson 2008). Det är mot denna bakgrund 
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lätt att föreställa sig de svårigheter lärare har att med ett professionellt mod kri-
tiskt bemöta den politiska beslutsamheten och tempot i kraven på handling.  

Med lärarutbildningens Bolognaanpassning framträder också avpolitisering 
som en politisk strategi. Att som lärosätena anger inte tillräckligt med tid ges för 
en mer fördjupad demokratisk diskussion kan bl.a. förstås fylla funktionen att 
inte onödigt hindra den politiska beslutsamheten. Avpolitisering framstår i läro-
sätenas sätt att tala som uttryck för hur man i den politiska styrningen väljer att 
blunda för pedagogiska implikationer då man politiskt tar sina utgångspunkter i 
administrativa överväganden. En utbildningspolitisk repolitisering framstår här 
som ett professionellt uttryck, i vilket framhålls att villkoren för en professionell 
kunskapsbildning och kritisk verksamhetsutveckling är en förmåga att stå emot 
externa anspråk på förändring (Evetts m.fl. 2006). 

Att bjuda kommunikativt motstånd mot vad en dominerande diskurs framstäl-
ler som nödvändiga åtgärder, för att komma till rätta med otydlighet, kravlöshet 
och relativism som bidrar till att nationen halkat efter, är som jag ser det att göra 
anspråk på ett större mått av eftertänksamhet och kritisk prövning. På dessa 
grunder formulerar också lärosätena en motstrategi som ett försvar för en fortsatt 
sammanhållen, och som det framförs, mer kvalificerad lärarutbildning. Ansprå-
ket har sin udd riktad mot vad som uppfattas som både en konfliktinriktad, force-
rad och politiskt visionslös utbildningspolitisk styrning. Lärosätenas utgångs-
punkt är att förändring tar tid, vilket är ett anspråk som står i kontrast till Hög-
skoleverkets kritik om att förändringstakten i lärarutbildningen är alltför lång-
sam.  

Lärosätena förväntar sig att de högt ställda vetenskapliga ambitioner man 
själv har för lärarutbildning och skola backas upp politiskt och är kritiska till hur 
konsekvenserna av mål- och resultatstyrningen leder i riktning mot deprofessio-
nalisering. Mot de politiska och administrativa anspråken på systemrelaterad 
återkoppling, och en mer sanktionsinriktad kontrollverksamhet som inte anses 
beakta lärosäteskontextuella faktorer, ställs betydelsen av en vetenskapligt kritisk 
och kommunikativt inriktad pedagogik. Lärarutbildares och skollärares förmåga 
att gemensamt argumentera för sin sak, utifrån liknande uppfattningar kring kun-
skap och lärande, är det anspråk lärosätena gör gällande för att lärare generellt 
ska ha en möjlighet att bemöta bristfälligt underbyggda externa krav på föränd-
ring. Argumentationslinjen är också att de politiska anspråken på specialisering, 
individualisering och frivillighet leder till mer lättstyrda lärare. Förslaget om fri-
villighet, i termer av valbarhet för den enskilde att besluta om examensnivån på 
sin utbildning, anses leda i riktning mot att lärarprofessionen splittras.  

Vad lärosätena gör anspråk på är att lärarprofessionen i en mer samlad mening 
måste ha en gemensam epistemologisk och normativ grund och att en politiskt 
administrativt inriktad styrning generellt undergräver lärares möjlighet till en 
gemensam yrkesidentitet och kunskapsbas. Alla studenter ska som det uttrycks 
har rätt till en kvalificerad utbildning liksom alla barn, elever och studenter ska 
har rätt till kvalificerade (inte deprofessionaliserade) lärare. Den bild som fram-
träder handlar om hur det politiska styrnings- och utvärderingstrycket undergrä-
ver lärarutbildningens möjligheter att bli mer kvalificerad. På denna grund riktas 
anspråk till den politiska nivån att lätta på reform- och utvärderingstrycket. Sta-
tens omfattande vilja att styra får lärosätena att efterfråga arbetsro, mer av efter-
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tanke och välunderbyggda argument för de beslut som fattas. Liknande uttryck 
för reformtrötthet har identifierats hos skollärarna och skolledningen i samband 
med både IUP-reformen och de resultatredovisningar och statistiska jämförelse-
mått som begärs i med skolans kvalitetsredovisning. Att explicit ge uttryck för en 
dylik kritik framhålls emellertid riskabelt. I både lärarutbildningen och i skolan 
uttrycker sig emellertid lärarna om hur reform- och utvärderingstrycket gör att 
relevansen i det utvecklingsarbeten som genomförs blir allt kortare. 

Risker och professionellt beskydd 
Externaliseringen på utbildningsområdet framträder i ljuset av en brukar- och 
marknadsorientering där en förstärkt dokumentstyrning både utmanar lärares 
professionella autonomi och erbjuder vad som identifierats som ett professionellt 
beskydd. En dominerande diskursinriktning i lärarutbildarnas och skollärarnas 
utvecklingsarbete framträder som ett löfte om att lärarna ska förmå klargöra pro-
gressionen och öka transparensen. Utifrån anspråk på en ökad kvalitetssäkring, 
delaktighet och demokratisering finns ett stort behov av att nå ut till studenter, 
elever och vårdnadshavare med information. Vad som betonas, t.ex. som en de-
mokratisk rättighet att elever och studenter förstår på vilka grunder de blir be-
dömda och vad som är det förväntade lärandeutfallen, rymmer en särskilda funk-
tion av att skapa styrbarhet.  

Jag har påvisat att lärarutbildares och skollärares möjligheter att kritiskt ifrå-
gasätta meningsfullheten i sina utvecklingsarbeten i hög grad struktureras av att 
utbildnings- och skolverksamheten värderas utifrån professionsexterna uppfatt-
ningar, förväntningar och konkurrensförhållanden. Min tolkning har också varit 
att de pedagogiska implikationerna av den styrbarhet som skapas genom anspråk 
på ökad transparens väsentligen förblir oproblematiserade såväl i policymotiver-
ingarna som i lärarnas diskursiva praktik. Att få studenter och elever att mer 
självständigt ta ansvar för planeringen av sitt lärande är också en gemensam vil-
jeyttring bland lärarna i lärarutbildningen och i skolan. Lärarna är generellt kri-
tiska till att de i allt högre omfattning behöver lägga tid på att informera och gui-
da studenter och elever. För att lärarutbildningens och skolans utformning ska 
kunna uppfattas som transparent måste lärarna samtidigt förklara och förankra 
utbildningens innehåll, utformning och inriktning, vilket är något som sker bl.a. 
skriftligt på digitala plattformar, på studentportaler, i studieguider, digitala port-
folios och i bedömningsmatriser. Lärare i lärarutbildning och skola ska kunna 
ställföreträda studenter och elever i deras rätt till transparens, förenkling och 
rättvisa på det bedömningspraktiska området. De professionella innebörderna av 
ställföreträdarpositionen är som jag påvisat dynamisk och förändras utifrån hur 
det sker förskjutningar i ansvarsfördelning mellan lärare och studenter/elever.  

Lärarna vill varken i lärarutbildningen eller i skolan se som sin uppgift att bi-
stå studenter och elever med vad de själva i högre omfattning måste ta ansvar 
för. Jag uppfattar också att lärarna är kritiska till hur organisationsfrågor tenderar 
att tar över alltmer över den pedagogiska praktikens innehållsfrågor. Ett ökat fo-
kus på dokumentation betyder att lärarna måste ägna mer tid åt att informera och 
ge instruktioner kring innehållet, vilket uppfattas ske på bekostnad av möjlighet 
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att tillsammans med studenter och elever kommunicera omkring själva innehål-
let.  

I skolan blir det särskilt tydligt hur lärarna måste kunna företräda en gemen-
sam bedömningspraktik för att resultatansvaret i högre omfattning ska kunna de-
legeras till eleverna. Lärarna riktar på dessa grunder anspråk till eleverna att mo-
bilisera sin självreflexiva förmåga utifrån hur bedömningsmatriser ges funktion 
som självinstruerande och självreglerande instrument. I sättet att tala måste ele-
verna vilja visa vad de kan för att kunna bli hjälpta. Då bedömning sker med ut-
gångspunkt från vad som är sant och vad som är falskt finns samtidigt en risk att 
eleverna tystnar. I relation till de objektiva sanningsanspråk måste också elever 
handla strategiskt. 

 Att undvika konflikter kring bedömningspraktiken och att få bekräftelse från 
Skolverket, skolledningen, elever och vårdnadshavare, på att man som lärare gör 
rätt saker framstår som mycket väsentligt. På liknande sätt utgör återkoppling 
genom studentutvärderingar och Högskoleverkets utvärderingar i bästa fall en 
bekräftelse på att lärarutbildningen förbättras och att lärarutbildarna gör tillräck-
ligt för att lärosätet ska säkra sina examensrättigheter. 

I perspektiv av brukarorientering och externalisering ger sig lärarna själva en 
funktion av att tillfredsställa vad som efterfrågas och vad som har en typ av nöj-
samhet som konsekvens. Diskursinriktningen att tillfredsställa vad som efterfrå-
gas struktureras i lärarutbildningens AUO särskilt inom ramen för en utbild-
ningsintern konkurrens, i skolan sker det på motsvarande sätt på en kommunal 
nivå. Att bli bäst på bedömning, betygssättning och IUP i kommunen kan fram-
ställas både som en konkurrensfördel och som ett anspråk på vikten av att skolor 
efterliknar varandra. I en strävan att förvissa sig om att man som lärare gör till-
räckligt kan också individuella skillnader hos eleverna, med avseende på an-
svarstagande och motivation, göras till den mest väsentliga förklaringsfaktorn för 
vad som konstituerar skolors konkurrensfördelar respektive nackdelar.  

Att framhålla en förtrogenhetskunskap som inte så lätt låter sig verbaliseras 
framstår som en alltmer osäker och riskabel position där lärarutbildaren och skol-
läraren bara företräder sig själv (Eriksson 2007). Det finns som jag identifierat en 
tendens till att lärarna tar skydd bakom det skriftligt formulerade dokumenten 
och av det skälet också bidrar till att dokumentstyrning i allt högre grad tillåts 
styra i pedagogisk praktik. Jag ser denna tendens som del av vad jag ovan anför 
till som ökade inslag av juridifiering i de anspråk som riktas mot och uttryck i 
pedagogisk praktik. Det finns vilket också påvisats ett professionsinternt diskur-
sivt tryck på lärarna att de ska kunna företräda varandra kring vad som uppfattas 
som kunskapsbaserat. Att formulera learning outcomes och förtydliga och för-
enkla i bedömningspraktiken framhålls också av lärarna som konstitutivt för ett 
signalsystem över vad som styr och därmed formar studenters och elevers 
strategier och vad som efterfrågas. Viljan att veta att man gör tillräckligt står 
också mot anspråk på betydelsen av en ständig pågående diskussion och 
omprövning av olika förhållanden i den pedagogiska praktiken. Både 
lärarutbildarna liksom lärarna i skolan framhåller också sin lyhördhet gentemot 
studenterna och eleverna på grunder som formuleras utifrån strategiska mer än 
pedagogiska utgångspunkter.  
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Strävan efter att undvika konflikter konstituerar en regulativ diskurs i form av 
ett socialt kontrakt. Lärarens legitimitet kan här generellt förstås som alltmer be-
roende av förmågan att konkretisera, förklara och förenkla samt involvera bru-
karna, företrädesvis eleverna, i förenklingsarbetet. Jag har också identifierat hur 
lärare uppfattar sin professionalitet som ifrågasatt utifrån hur de binds av det 
skrivna. Det är därför inte entydigt så att formulerandet av learning outcomes 
och den bedömningspraktiska utformningen erbjuder ett professionellt beskydd 
som efterfrågas av samtliga lärarutbildare/lärare. Då bedömningsgrunderna ska 
formuleras på grundval av elevarbeten och den förståelse eleverna ger uttryck för 
framstår t.ex. brukarinflytandet och uppfattningen att skolan, lärarna och elever-
na är jämlika parter som ett professionellt problem och en utmaning. Även lärar-
nas fackliga organisationer ger i samband med IUP-reformen uttryck för liknan-
de anspråk.  

Att reducera komplexitet, för att skapa ett förtroende mellan den politiska 
styrningen, lärarutbildare, skollärare, studenter och elever, kan som Luhmann 
(2005) anför, förstås som en kompensatorisk åtgärd i relation till de osäkerheter 
och risktaganden och har grund i parternas okunnighet om varandra. Studiens 
analyser visar att det är förväntningarna på en viss typ av handling som ska klar-
göras i relationen mellan lärare och mellan lärare, studenter och elever. Jag har 
också identifierat hur lärarna i såväl skolan som lärarutbildning har högst varie-
rande professionella identiteter. Inom ramen för en diskursiv maktkamp, känne-
tecknad av komplexitet, kunskapsosäkerhet, statushierarkier och ämnesidentifi-
kationer, gör lärarna professionsinterna anspråk där de inta olika ställföreträdar-
skap och företrädarskap (Eriksson 2007). Vad som då bl.a. uttrycks är anspråk 
som formar diskursinriktningar som i varierande omfattning framhåller vikten av 
effektivitet, (omsorgs)etik och kommunikativt inriktad verksamhetskritik.  

Det öppna, fria och kritiska samtalet 
Studien har väsentligen handlat om politiska anspråk på att centrala kompeten-
ser, kunskaper, kunskapsområden och mål i lärarutbildning och skola måste tyd-
liggöras. Anspråken på förtydliganden ger uttryck för att en viss typ av organise-
ring för styrbarhet måste ske för att lärare ska professionaliseras. Det ligger som 
jag uppfattar det samtidigt något paradoxalt i att staten uttrycker sig om morgon-
dagens samhälle både som oförutsägbart, osäkert och samtidigt anför anspråk på 
att detaljerade, avgränsade och på förhand givna mål, leder till ett effektivt läran-
de i lärarutbildning och skola. Pedagogisk praktik som meningsskapande, kritisk 
och intersubjektiv kommunikativ handling, i vilket ingår att hantera en kom-
plexitet och osäkerhet, kan förstås utmanad av nypositivistiska politiska anspråk. 
De adekvata resurserna för att skapa styrbarhet tenderar för att uttrycka det på ett 
annat sätt att ge de resurser de systemorienterade aktörerna själv förfogar över ett 
diskursivt övertag (Fritzell 2008). 

 
Lärarprofessionen har samtidigt att hantera kunskaper och kunskapsosäkerheter 
inom ramen för professionsinterna och professionsexterna anspråk på både bibe-
hållen komplexitet, förenkling och förtydliganden. Jag menar att lärarutbildares 
och lärares legitimitet och autonomi därför utmanas av att det professionsinternt 
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blir allt svårare att göra anspråk på att kunskap och kunskapskvalificering rym-
mer både objektiva, normativa och subjektiva dimensioner. Demokrati, värde-
grund och kritisk medborgarbildning framstår som begrepp som det är allt svåra-
re att göra anspråk på då lärare talar om sitt professionella uppdrag. 

Förmågan till professionellt kommunikativt motstånd mot externa anspråk och 
löften om nya och mer effektiva praktiker möter också legitima anspråk på sy-
stemrelaterad styrning (Habermas 1984). Min utgångspunkt är som jag inled-
ningsvis diskuterat att dimensioner av både styrning och mening måste få vara 
del av kvalificerade samtal som gäller pedagogiska frågor och problem. Sett i ett 
dialektiskt perspektiv har lärare att hantera legitima anspråk på såväl social in-
tegration som systemmässig integration. Utbildningssystemens krav på mål- och 
resultatuppfyllelse måste kunna hanteras professionellt liksom strategiska grupp-
intressen och mer kontextbundna utgångspunkter kritiskt måste kunna skärskå-
das och ifrågasättas professionsinternt.  

Med Habermas (1990;1996) terminologi är det en ensidigt dominerande 
pragmatisk och/eller etisk diskurs som skymmer sikten för en moraliskt inriktad 
diskurs. Vad som blir tillgängligt i pedagogisk praktik, med ensidiga diskursiva 
innehållsliga inriktningar, rekontextualiseras utifrån att lärares huvudsakliga pro-
fessionella handlande går ut på att skapa styrbarhet för att uppnå strategiska och 
instrumentella utfall som svarar mot de externa anspråken. Det professionella 
misstaget som kan bli en konsekvens av de politiskt formulerade styrningsan-
språken är att det professionella intresset för vad som i grunden är omtvistade 
normer uteblir. Hur den pedagogiska praktiken kan rättfärdigas i en vidare och 
mer principiell mening blir mer oklart. Pedagogiska ambitioner gällande men-
ingskapande, demokrati och kritisk bildning har som jag också visat svårt för att 
få genomslag. Jag har samtidigt påvisat hur de professionella anspråken möter de 
politiska i en diskursiv kamp om att ange vad som utgör förbättrade (transparen-
ta) gestaltningar av verkligheten och vad som framhålls utgöra mer illusionsska-
pande och meningsreducerande praktiker.  

I det perspektiv av professionell autonomi som jag inledningsvis argumenterat 
för i avhandlingen framställs det väsentligt att lärare ställer kritiska frågor om 
vad som är önskvärda kunskaper och kompetenser. För lärare handlar det om att 
formulera välgrundade argument för ett professionellt handlande. Att denna 
kommunikativa förmåga är en angelägen professionell uppgift har tagit sin ar-
gumentativa utgångspunkt i att meningsskapande inte kan instrumentaliseras 
fram genom perfektionistiska och precisionssäkra styrningsanspråk. Studien vi-
sar samtidigt att de meningsskapande som har grund i legitima överenskommel-
ser, vilka kontinuerligt prövas kritiskt mot giltigheten i de anspråk som anförs, 
samtidigt är utmanat av objektiva styrningsanspråk. Vad som på instrumentella 
grunder inte bedöms som utvärderbart och mätssäkert riskerar att utdefinieras 
som icke relevant i lärarutbildning och skola. Mot bakgrund av hur en ekonomi-
sering och politisering kan breda ut sig har studien också visat hur det bidrar till 
kommunikativa störningar (Habermas 1987). 

Meningsskapande i pedagogisk praktik relaterar som jag ser det i en integrativ 
dimension till hur de kommunikativa formerna är konstitutiva för vad som kan 
vara och bli ett pedagogiskt innehåll. I studien uttrycker lärarna i fråga om detta 
kritik mot att det i styrdokumenten är oklart vad som utgör pedagogiska lärande-
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objekt. I enlighet med de tolkningar jag gör framstår de objektiva styrningsan-
språken som konstitutiva för en summativ inriktning, i det att det pedagogiska 
innehållet är givet. I studien uttrycker lärare härvidlag kritik mot en förskjutning 
i riktning mot vad som uppfattas som förmedlingspedagogik.  

Vad som är styrbart och vad som är mer problematiskt att på förhand ange 
som ändamålsenligt, givet de mål som eftersträvas, konstituerar grunden för vad 
jag betecknat som en meningskomplexitet. Lärares kommunikativa förutsätt-
ningar och förmåga att i kvalificerade samtal (Fritzell 2009a) hantera anspråk på 
styrning och mening är något som mot bakgrund av studiens resultat framstår 
som utmanad. Då styrbarhet har sin grund i och motiveras utifrån ensidiga objek-
tiva anspråk och ekonomiska logiker fungerar det kort uttryckt utmanade för ett 
öppet, fritt och kritiskt meningsskapande (Fritzell 2008; 2009a).  

Sett i ljuset av studiens resultat utmanas en pedagogiskt inriktad förståelseori-
entering av hur ett strategiskt handlande leder i riktning mot ofria, exkluderande 
och okritiska samtal. I grunden menar jag att sådana begränsade samtal också vi-
sar sig vara bärare av demokratins, meningsskapandets och den professionella 
autonomins begränsningar. Om de didaktiska innebörderna av att lärares kom-
munikation är fri, öppen och kritisk tas på allvar finns mer att önska av kvalifice-
rade samtal i pedagogisk praktik. Den kritiska frågan om hur didaktiskt och 
kommunikativt kompetent läraren kan vara ska också förstås mot bakgrund av 
den politiska misstro och kritik som riktas mot lärarutbildningen för att inte för-
må ge de blivande lärarna en kunskapsbas att agera professionellt utifrån.  

Att lärare förmår att ställa sig själva och den verksamhet som företräds i kri-
tisk belysning utgör en väsentlig del av vad som kan läggas i innebörden av att 
vara professionellt kritisk. Att låta den kritiska prövningen få vara styrande för 
de överenskommelser som nås förutsätter att lärare ges möjlighet till ompröv-
ning, och att lärare tar sig friheten att diskutera vad som på olika sätt och av olika 
aktörer framställs som naturligt och givet. Förmågan att se bortom det partikulä-
ra och att vara öppen för omprövning och för att inkludera fler perspektiv utgör 
då också en förutsättning för att det idealt är de ”bättre” argumenten som blir 
styrande.  

Vikten av att lärare kan föra kvalificerade samtal kring olika innehållsfrågor i 
skolan och i lärarutbildning har sin empiriska utgångspunkt i att professionen är 
samtalsbaserad. Ett professionellt handlande kan då inte ensidigt konstitueras av 
anspråk på styrbarhet och reduceras till något som handlar om förenkling, tyd-
lighet och ordning. Det handlar också om att kommunicera kring värdet av de 
värden det görs anspråk på och kritiskt pröva giltigheten i vad som tillgänglig-
görs och inte tillgängliggörs i pedagogisk praktik. Längtan efter ordning är som 
Kundera (1978) påminner oss ”samtidigt en längtan efter döden, därför att livet 
är ett oupphörligt brott mot ordningen” (Kundera a.a. s. 79). 
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Summary 

Background and aim of this doctoral thesis 

This doctoral thesis addressed reforms in education policy, evaluations and the 
conveyed criticism aimed at teachers, teacher education and school in general. 
This thesis also concerned itself with teacher educators’ and secondary school 
teachers’ possibilities to discuss and determine pedagogic practices in two de-
velopment projects in school and teacher education respectively.  

I raised questions as to the political claims directed at teachers, the conditions 
for meaning-making in pedagogic practices and teachers’ possibilities to make 
professional decisions that are based on the teachers’ competencies and convic-
tions, at the same time as the teachers are subject to controversial claims. My 
knowledge interest and the research problem of this doctoral thesis were ulti-
mately about the relation between educational-political policy and professional 
practice. The overarching research issue evolved from reflections as to how cer-
tain actions are justified as meaningful pedagogic practices. The overarching re-
search question, then, was in what ways claims pertaining to teachers’ expected 
knowledge and actions, constitute a challenge to teachers’ professional auton-
omy and the conditions for meaning-making in pedagogic practices. 

In this study, the teacher educators as well as the secondary school teachers 
expressed themselves on politically formulated claims that are supposed to help 
them deal successfully with questions as to the nature of education, what schools 
should be about, as well as aims, progression and the practice of assessment. One 
general characteristic in the two school development projects were educational 
policy claims to increase transparency in teacher education and schools. In this 
respect, I focused on teachers having to make similar considerations in their de-
velopment projects, as they are expected to elaborate on definitions of key goals 
for education, knowledge fields and learning outcomes. I therefore endeavoured 
to understand both the political as well as professional claims integral to this 
complex perspective, and which I view as impinging on the conditions for mean-
ing-making in pedagogic practice.  

The teachers in this study gave reason for me to assume that there are funda-
mental problems as regards the reciprocal but nonetheless conflict-laden rela-
tions between steering and meaning in pedagogic practices, which gave me, em-
pirically speaking, more food for thought. The relation between steering and 
meaning consists of breaking points between the pedagogic practice’s goal- and 
result orientation and an orientation towards understanding. This has implica-
tions for the conditions of meaning-making and the conditions for the teachers’ 
possibilities to act professionally. 

My interest in the relation between steering, meaning and teachers’ profes-
sional autonomy was studied on a number of empirical arenas. The educational 
policy claims and criticisms dictated what fields of knowledge be essential for 
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teachers and in which areas teachers need to become more professional. The em-
pirical contexts that I studied here are implications of some type of new order 
and criticism, entailing that teachers need to redefine and assess their present 
practices. 

One empirical point of departure was the 2001-teacher education reform, 
where teacher education was declared to be a significant matter within and for 
the entire higher education system. The purpose here was to distribute responsi-
bility for it, and funnel the collective competencies in higher education into im-
proved collaboration around teacher education. This reform signified, among 
other things, that the so-called general education programme, that is mandatory 
for all teacher students in Sweden (hereinafter referred to as AUO), had to com-
prise core competencies in all teacher education, regardless of subject specialisa-
tion. AUO was thereby allocated the task of functioning as the glue for an educa-
tion that now was to lead to an integrative exam for all teachers. I studied the de-
velopment in policy up to the point of the reform and the critique that the Swed-
ish Agency for Higher Education then directed towards teacher education in the 
wake of the 2001-reform. This critique was essentially about the content in 
AUO, requiring elaboration and progression of and in the teacher profession. At 
the same time equity in teacher education needed to be reinforced. The National 
Agency for Higher Education pointed to a particularly apparent lack of academic 
rigour within the field of AUO. While I did study teacher educators’ develop-
ment project at merely one university here, the general aim was to create better 
progression and coherence in the field of AUO. 

I analysed the educational policy claims and the claims of the university in 
connection with the adjustment of teacher education to the so-called Bologna 
system, which came to pass in 2007. This reform designated that teacher educa-
tion was now to be divided into a basic and an advanced level. Political claims 
formulated in the national evaluation programmes with the support from the Bo-
logna reform now required increased external control. Teacher education was 
subjected to quality assessment and progression towards different learning out-
comes. The adjustment to Bologna implicated that the joint teacher education no 
longer existed in coherence with the original intent of the 2001-teacher education 
reform. The twenty-seven universities and university colleges expressed vague to 
strong criticism of this. In all likelihood, this divergent criticism was due to the 
diminished perception of the teacher education’s shared ground. The adjustment 
to Bologna once again unveiled tensions within teacher education, especially 
with regard to the political evaluation and audit activities. Universities and uni-
versity colleges maintained that there was a considerable risk of creating a hier-
archical teacher education with hierarchical implications for the teacher profes-
sion.  

I also studied professionalisation claims directed at teachers in relation to a 
secondary school reform in 2006, following the introduction of the called Indi-
vidual Development Plans (hereinafter referred to as IUP). These professionali-
sation claims were expressed in terms of individual documentation, planning and 
orientation towards goals. Since I studied teachers’ development projects in a 
secondary school, it needs to be underlined that the teachers’ project is the result 
of the National School Agency’s critique of schools’ alleged lack in goal orienta-
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tion as well as an alleged lack in equality with regard to pupil assessment. The 
development project’s focus on harmonising the teacher body on issues of as-
sessment was yet another direct consequence of the IUP-reform. In order to 
achieve equality, justice and quality the National School Agency posits that 
teachers must become better at coordinating their actions, e.g. by becoming more 
professionally conversant with evaluating and assessing practices. There are, at 
present, educational policy claims for individualisation, efficiency and democra-
tisation of assessment practices, which teachers are supposed to observe. In addi-
tion to this, teachers are under obligation to document pupils’ progress and keep 
the pupils’ legal guardians informed of this progress. Political criticism is in-
creasingly directed at the steering system as such. The state reinforces its steer-
ing power over schools by means of national tests, school audits and by compel-
ling teachers to express themselves in grade-like assessments.  
 
In light of the here described empirical points of departure, the purpose of this 
doctoral thesis was to analyse the claims for steering and meaning in pedagogic 
practices, drawing on critical communication theory. Teachers’ prerequisites for 
professional actions and how these are subject to change and negotiations, thus 
posing a challenge to teachers’ professional autonomy, were the object of critical 
analysis.  
 
The following questions have directed and guided me throughout this study:  
 

� What kinds of claims are directed at teachers and what are the motiva-
tions for these claims?  

� What kinds of negotiations take place with regard to the claims directed at 
teachers and the claims expressed by the teachers?  

� How do the various conditions and prerequisites for teachers emerge and 
that teachers have to cope with on the basis of professional considera-
tions, competencies and convictions?  

Policy, meaning, professional autonomy and discursive claims in peda-
gogic practices 

The research problem of this study can be elaborated in relation to the terms 
steering, meaning, professional autonomy, pedagogic practice and validity 
claims. My point of departure is not a clear-cut dichotomy between steering 
mechanisms strategies and meaning. Instead, I problematise what kind of steer-
ing is exercised and desired. It is thus the complexity and field of tension gener-
ated by terms such as steering and meaning that has captured my interest. One 
point of departure was that different types of policy and steering ideals co-exist 
with particular implications as to the conditions of the reproduction within peda-
gogic practices. I hereby aim at political education policy and claims on bureauc-
ratisation, democratisation and professional practice that teachers claim for pro-
fessionalisation. Marketisation in the field of education has an impact on how 
teachers weigh a variety of professional considerations.  



243 

As of the 1970s public administration policy has become more indirect and 
goal-oriented. Steering claims made by the state were deliberately less perfec-
tionist due to increasing loss of governability in the public sector in general. 
However, the public sector’s organisations still play an important role for politi-
cians’ possibilities to reform, control and steer societal progress towards what is 
thought of as rational. For several decades now, education policy and the steer-
ing mechanisms in the education sector, have been characterised by terms such 
as new public management (NPM) and governance (Daun 2002; Hudson 2007).  

It is not quite evident in what way more detailed steering has been traded for 
discursive steering, and what is often referred to as organisational learning. In 
this study I noted a tendency towards government-steered education by means of 
reinforced central control systems. Moreover, quality assurance claims are ex-
pressed by way of increased documentation and management-by-documents in 
schools and teacher education. A reform-and-evaluation overload is apparent in 
schools and the education sector (Gornitzka et. al. 2004). National and interna-
tional systems of assessment, evaluation and control are established in light of 
the internationalisation of the national education systems. The education policy 
claims postulate the significance of quality audits, efficiency, market-orientation 
and standardisation.  

The education system and teachers are subject to claims to accountability and 
improved transparency, flexibility and a general direction towards learning out-
comes. I was interested in how political considerations are made on the basis of 
assumptions of characteristics ascribed to the subject that is to be governed. 
Claims to steering are expressed in tension between mechanisms more or less 
strategically oriented towards success, and mechanisms that are more or less ori-
ented towards reaching understanding (Habermas 1998a). 

My interest for the terms meaning and meaning-making in this study can be 
seen in a linguistic-pragmatist perspective. I have been informed by pragmatist 
and communication theory as well as critical discourse analysis (CDA) 
(Chouliaraki & Fairclough 1999). I view the relation between language, knowl-
edge and action as co-ordinated, since meaning-making is interpreted by me as 
dependent on reciprocal intersubjectivity and communicative practices (Biesta & 
Burbules 2003). Action that generates meaning and knowledge signifies in the 
here presented perspectives, speech acts by which we endeavour to understand 
the reasons for certain actions and critically scrutinise the grounds on which ut-
terances and actions are regarded as justified. Thinking of meaning-making as 
impossible to subject to instrumentalisation is challenging for political claims as 
this calls for precise and measurable steering strategies. The political resources 
available for achieving governability can function as counterproductive with re-
gard to communicative meaning-making (Fritzell 2008).  

Professional autonomy in this study is viewed as the result of a practice based 
on dialogue and debate can contribute to the coordination of actions among 
teachers. Teachers’ capability to formulate sustainable arguments in favour of 
their actions as well as their capability to reassess their practice constitutes a pre-
requisite for professional autonomy and knowledge building. I regard the relation 
between being influenced by external claims and resistance as dialectical in so 
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far that it renders possible an understanding of how pedagogic practices are 
structured by means of institutionalising and communicative practices.  

One part of teachers’ pedagogic practices is to endeavour to encompass these 
practices’ individual, societal as well as cultural dimensions. The pedagogic 
practices are created in a dynamic and discursive struggle in the course of which 
teachers and others accept, criticise and negotiate what professional actions are. 
In pedagogic practices both the reproduction as well as production of culture 
take place. Here, claims on steering and meaning determine essential conditions 
for the reproduction of knowledge building and social development that can 
come about. Considering how I have been informed by CDA, one interesting as-
pect of this study was how linguistic dualisms and one-dimensional perspectives 
would contribute to the forming of discourses.  

Discursive claims contain both strategic as well as communicative actions 
(Habermas 1984; 1987). Claims as to steering and meaning are expressed in 
terms of what is of relevancy, value and validity so that certain goals in schools 
and teacher education are understood as essential to strive for. The discursive 
turn and speech acts represent a struggle about the legitimacy of producing, re-
producing and challenging hierarchies as well as power relations (Fairclough 
1992). The claims constitute boundary-work (Gieryn 1983) with purposes and 
goals that are of political, professional as well as economic nature. Such claims 
entail obligations as to critical assessment of the functional aspects of an utter-
ance. Among other things, I point out how such obligations are sometimes un-
foundedly pronounced and carried out, both in the case of policy as well as prac-
tice. Critical epistemology’s inherent task is to rob reality of its false self-
evidence by means of unveiling lopsided limits and limitations (Bhaskar 1997). 
In pedagogic practices the linguistic frameworks and discourses become signifi-
cant in that they express what is on offer in terms of meaning. On the basis of 
this study’s critical stance, I intended to clarify the objective, normative and sub-
jective dimensions in which a certain order is criticised or perceived as legitimate 
and valid (Habermas 1990; 1996; 1998c).  

A profession in action 

My approach in this study was based on some theories of the professions. I re-
gard the teaching profession as an internal as well as external professional re-
search problem. I maintain that the teaching profession constitutes actions of 
significance for analysis. At the same time, this is treated as an empirical issue: 
does the teaching profession have an epistemic and normative foundation that 
justifies professional actions and teachers as a collective agent in public? In light 
of the externalisation of what is of relevancy and value in schools and teacher 
education, teachers tend to construe themselves as belonging to a profession. 
However, they also construe themselves on the basis of how others construe 
them.  

My interest for how professional discourses are colonised and criticised and 
what types of professionalisation strategies teachers express was the object of my 
analyses based on teachers’ patterns of actions as well as the teachers’ claims for 
professionalism (Evetts et. al. 2006). External trust or distrust aimed at teachers’ 
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professional practice does affect how professional practice claims directly relate 
to work processes and how teachers carry out their actual work (Abbott 1988). 
Teachers appear to have static as well as dynamic positions within their socio-
professional context in so far that they are representative of a professional body. 
This implies that they act on behalf of someone else. They do, however, also act 
as autonomous professionals in so far that the education system socialises teach-
ers. As such they can make certain validity claims on the basis of what they per-
ceive as professional knowledge. These two essentially different positions, being 
on the one hand merely a representative or being, on the other hand, a profes-
sional teacher, serve to highlight pedagogic practices and what as well as whom 
these practices constitute (Eriksson 2007). 

Professional practice is a term with which teachers could be understood as 
those categorising problems and thus determining knowledge validity. If this in-
deed were the case, teachers could also be understood as those disseminating 
knowledge as well as those assessing what counts as valid teaching of subject 
matters (Bernstein 1971). The teacher profession is characteristically dialogue-
based and does not automatically operate on assumptions of ”objective” or ”veri-
fiable” knowledge. To be a professional teacher means to be able to deal with in-
securities regarding knowledge claims. Validity claims need therefore be as-
sessed in a deliberative way (Fritzell 2003a; 2009a). Teachers need to be able to 
wield multiple ways of knowing, both in their own right as professional teachers 
and as representatives for others. At the same time, they need to work towards 
specific goals and levels of knowledge. Since professional practice is complex 
teachers need to have a broad scope of competencies (Grimen 2008). Here teach-
ers’ efforts to motivate and formulate sustainable arguments for their actions re-
main somewhat unclear. In this study, I take a critical stance as to the extent to 
which teachers have shared goals. This critical stance also applies to issues of 
teachers having divergent or convergent professional identities. Along with this, 
I discuss how epistemic discourses structure and determine in what manner dif-
ferent types of practices connect to various ways of knowing in terms of com-
mon sense, practice and academic knowledge (Freidson 2001). In terms of 
boundary work I differentiate between ways of knowing and values so that status 
positions and directions for professionalisation become evident based on how 
teachers express themselves. 

Practical considerations 

In this study I undertook text analyses of policy which was formulated interna-
tionally, nationally and at the local level and which is directed at school, teacher 
education and teachers. The policy analysis focused on how government educa-
tion policy, based on ideas, expresses the necessity of strongly marked goals, 
progression and assessment practices in pedagogic practices. I analysed political 
decisions, reforms, government bills and evaluations that are expression for pol-
icy of a more functional character. In a historical perspective I analysed teacher 
education reform with regard to expressions of teachers’ professional autonomy 
and teacher education’s main problematic. I also analysed policy production 
around the time of transition to a more marked goal- and result-orientation in the 
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1990s. The arguments in favour of the 2001-teacher education reform were of 
particular interest for my analysis. Likewise, I analysed the criticisms of the re-
form’s outcome and the criticism of teacher education. The introduction of IUP, 
the so-called individual development plans, was of particular interest here. 
Therefore, I included the university colleges’ and universities’ comments on cir-
culated government proposals in connection with the Bologna and IUP in the 
analysis.  

The empirical material also contains observations and interviews with teach-
ers who engaged in teacher education development and school development. The 
material was produced in 2005 – 2007. From November 2005 to May 2006 I par-
ticipated in a secondary-school project272. On twenty occasions I recorded teach-
ers’ discussing how goals and practices of assessment and evaluation could be 
clarified in light of the IUP-reform and the Swedish National Agency for Educa-
tion’s disapproval in terms of alleged shortcomings in the achievement of goals 
and lacking equality in pupil assessment. The material also comprises local-level 
written documents, seven one-on-one interviews with teachers, principals and 
one middle-range administrative manager. Moreover, I conducted seven group 
interviews with twenty-seven participating teachers.  

The teacher education material was produced in 2006 and 2007. In 2006 I par-
ticipated on ten occasions in a special steering group consisting of eleven teach-
ers. On these occasions teacher education’s syllabus was discussed in light of the 
Swedish National Agency for Higher Education’s disapproval of the leniency in 
teacher education, e.g. in terms of core knowledge fields allegedly lacking in 
academic rigour (Swedish National Agency for Higher Education, 2005b; 2008b, 
see ”Högskoleverket” for correct reference). Local text documents, course 
evaluations and voice recordings of teachers’ discussions are included in the em-
pirical material. I also condcuted interviews with the teachers who were part of 
the special steering group. In 2007, I conducted nine interviews and follow-up 
conversations with the eleven teachers in that group. At that point in time, the 
teachers expressed their view on the pressure the education system is under due 
to reforms and evaluations. 

A discursive reconstruction of pedagogic practice is considered a matter of va-
lidity which is connected to the study’s methodology in a broader sense (Fritzell 
2003b; 2009b). This study’s critical methodologic-reflective approach is based 
on the discursive turn and its implications; there is no access to an immediate 
non-communicatively transmitted reality (Habermas 2003). My orientation to-
wards claims for steering and meaning and the conditions for meaning-making, 
professional acts and autonomy in pedagogic practices afforded me the possibil-
ity to see certain aspects in this study. The empirical material’s interpretations 
were undertaken by drawing on communication theory and theories of the pro-
fessions. The empirical material can thus be regarded and critically analysed by 
contrasting what various instances determine as general steering claims, steering 
practices and professionalisation discourses (Popkewitz 2000b; Evetts et al 
2006). By means of applying a discourse analytic approach (Fairclough 1992), 

––––––––– 
272 In Sweden, the mandatory school comprises forms 1 – 9, i.e. children aged six to fifteen 
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discursive practice connects to a broader context and social practice. A critical 
validation signifies an evaluation of language’s way to form reality and how lan-
guage limits yet also opens up for communicative possibilities. Criteria for valid-
ity and generalisation, that can be subjected to criticism, were here understood as 
validity claims which are continuously validated throughout the research proc-
ess, concerning the straightforwardness, truthful accounts and normative claims 
of being in the right (Fritzell 2009b). As part of the discursive reconstruction of 
pedagogic practices, continual and gradually emerging problemtisations, intents 
and purposes for interpretions and theorisations were central to my analyses.  

Conclusions 

The results of the study showed that a discursive reproduction of teacher educa-
tion’s problem is structured with a starting point that characterises teacher educa-
tion programmes as traditionalist, with rivalry prevailing and the its foundation 
lacking in scientific rigour. The structuring of teacher education is upheld by re-
iterating this starting point in evaluations of teacher education and in external 
criticisms uttered in government bills from the 1940s onwards. According to pol-
icy, there is a tension in teacher education between theory and practice. Educa-
tional policy claims directed at teacher education point at shortcomings in the in-
tegration of academic and practical aspects. This study shows that steering 
claims ”benefit” from this tension by promising organisational change and re-
forms that are supposed to bridge the gap between dualisms such as theory and 
practice, knowledge and values.  

In the early 2000s, teacher education was based on political agendas for 
teacher identity, rather than epistemic grounds. The political intentions for re-
form were aimed at creating a professional identity and professional knowledge 
base shared by all teachers. Distinctions between different categories of teachers 
were downplayed by the so-called AUO where core competencies and central 
knowledge fields now became mandatory for all teacher students. This reformed 
teacher education was supposed to obliterate the reproduction of rivalries and 
differences in status. The scientific ground for AUO was defined by the termino-
logical hybrid cross-scientific subject matter studies. The underlying political 
notions were that teacher collaboration and a knowledge exchange within the 
education must increase, thereby rendering teacher education into an issue con-
cerning the entire university. To this end, a new local organsiaion of teacher edu-
cation organisation was established. With a starting point in their engagement for 
the development of AUO, teacher educators regard the reform and evaluation of 
the reformed teacher education as impellent. Teachers also perceive that teacher 
education has been economised and politicised in ways that foster inner-
academic strategic moves and power struggles for resources.  

The National Swedish Agency for Higher Education contended in evaluations 
of the 2001-reform that the state’s governability had decreased and that political 
governability of teacher education must be clarified with regard to core knowl-
edge fields in teacher education. The Agency stated that there ought to be clarity 
regarding state governability as well as Higher Education ordinance. The free-
dom of choice in teacher education was regarded as exceedingly extensive and 



248 

resulted in students making choices based on their individual interests instead of 
the labour market’s demands for specific teachers. Universities’ freedom was 
perceived as having contributed to the internal competition instead of collabora-
tion between teachers and various academic departments and faculties. Teacher 
education was described as too fragmented and anarchistic in terms of disputes 
over resources and what could be regarded as cross-disciplinary within AUO.  

The results of the study also show that policy at the individual and societal 
level is expressed in terms of claims on citizen education and market-orientation. 
At the individual level, claims for citizen education are to do with the signifi-
cance education and the school system are said to have for individual moral de-
velopment. Individuals’ active participation and influence at the societal level are 
stipulated as contributing factors for critical democratic development and equity. 
Market-oriented claims at the individual level aim at specialisation, professional 
competence, employability and lifelong learning. At a societal level, these claims 
are expressed as national division of labour, international competition and effi-
ciency. The study shows that between the 1940s and today, teachers’ profes-
sional actions and autonomy were continually constituted in educational policies’ 
formulations as well as criticism, and aimed at the individual, collective and ex-
ternalised level. During the 1980s and to an even greater extent during the 1990s, 
discursive steering contributed to externalised professional actions with regard to 
marketisation and a more distinct user perspective. The political claim on teacher 
education is to become more receptive of external stakeholders’ needs. In this 
vein, teacher should educate themselves on the basis of knowledge in order to 
become employable, thus promoting the freedom of choice.  

Another result of the study is how goal- and result-orientation during the 
2000s entails a re-centralisation regarding school and teacher education govern-
ability. There is a notable return towards steering within the framework of gov-
ernance in education. The political justification is constituted by alleged short-
comings in equality, deficient fulfilment of legal obligations and poor achieve-
ment of goals. Claims are expressed that a general knowledge field is applicable 
to teachers’ knowledge of evaluation practices, and yet that there are uncertain-
ties and shortcomings in determining said key knowledge fields and knowledge 
requirements in teacher education and schools. In light of a public debate that is 
increasingly focused on test results and comparisons of schools and teacher edu-
cation systems both nationally and internationally, political claims for better 
achievements are directed at schools and teacher education. The study shows that 
there is a political agenda surrounding the Swedish National Agency for Higher 
Education regarding the selectivity in teacher education evaluations, with a 
strong focus on teachers’ evaluation competencies, implying that teacher educa-
tors’ have too much freedom in interpreting policy. For this reason their freedom 
must be restricted.  

Based on my empirical study of school teachers’ development project, it be-
came evident that the National Agency for Education functionally steers schools 
by way of school inspections and the school reform that rendered IUP manda-
tory. This type of steering emphasises assessment practices as a field for profes-
sionalisation, which turned out to apply to preschool, primary and secondary 
school teachers, too. Political claims directed at teachers now pertained to teach-



249 

ers having to their ability to expound on valid knowledge and valid assessments 
of knowledge. At the same time, teachers were constituted as being out of their 
depth with regard to their often unsuccessfully mastered task of interpreting local 
steering documents. Based on such political claims for objective follow-up sys-
tems and clear-cut syllabus, it was argued that teachers’ scope of action must be 
restricted, both in schools and in teacher education.  

The study illustrates how a shift from an understanding-oriented, communica-
tive discourse towards a marketisation discourse has taken place. This is ex-
pressed in connection with the transition towards a more explicit goal- and re-
sult-orientation, market-orientation, a goal-oriented political–administrative dis-
course and a professionalisation discourse in the late 1990s and, more particu-
larly, the 2000s.  

Political steering emphasises objectivity, planning, regulation and order as 
claims for continuity and clarity concerning assessment practices. Discontinuity 
and lack of clarity constitute, on the other hand, lack of academic rigour and 
”mumbo jumbo”. Teachers’ obligation to inform legal guardians of the pupils’ 
knowledge progression is connected with claims for obligatory documentation. 
Here, I identified an increased pressure towards management-by-documentation 
(Agevall & Jonnergård 2007) in educational settings. In the field of tension be-
tween the earlier mentioned claims for citizen education and market-orientatoin 
and between values and knowledges, the qualified knowledge is now presented 
as governable while democratic and social development are non-governable and, 
as a consequence, not assessable. Schools’ and the education system’s task to 
educate towards democracy is thus reduced to being a matter of individuals’ be-
haviour and attitudes.  

The results of the study indicate that the criticism expressed in the school and 
teacher education evaluations undertaken by the National Agencies serve to di-
rect claims at teachers so that they formulate goals and learning outcomes more 
explicitly and beforehand. This is supposed to be accomplished within the 
framework of a quality assurance discourse. The increased focus on the role of 
teachers and on externally formulated criteria for quality and accountability 
aimed at teachers on the basis of goal- and result-orientation has now shifted to-
wards output steering. This is accomplished by way of iterative external controls 
and evaluations, which fill an ever increasing achievement-oriented function in 
light of the competition and marketisation that took place during the 1990s to to-
day. With regard to functional steering, the state expresses claims for the gov-
ernability of schools by way of teacher education. To this end, teacher educators 
ought to have less professional autonomy than other teachers within the higher 
education system. Political claims directed at education, schools and teachers, 
can be summarised as follows:  

Teachers have to show commitment and loyalty in relation to political reform 
work. In order to be able to do so they have to realise that their professional 
autonomy is restricted. Moreover, they have to make difficult decisions and act 
strategically in order to maximise the economic outcome based on political 
claims for excellence, collaboration, and a clear-cut direction, particularly in the 
case of teacher education. Developing a quality assurance culture is necessary 
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and should be done by way of clarification and evaluation towards learning out-
comes, and by way of determining or postulating what knowledge progression is.  

Furthermore, teacher and teacher educators need to define and elaborate 
boundaries between various examination and knowledge levels. The external 
evaluation system requires increased internal documentation based on stipulated 
criteria for quality. They also need to create increased measurability control of 
assessments and must demand greater achievements of students and pupils in 
terms of knowledge. This claim encompasses claims for systematic quality work. 
Teachers are to realise that the decentralised accountability translates into trans-
parency, the ability to evaluate and assess. From a user’s point of view, this also 
translates into employability after a completed course of studies, or, alternately, 
eligibility for further studies at the next level in the education system.  

The results of the study also show that universities and university colleges are 
critical of what they assert are low political ambitions for academic rigour in 
teacher education. This critique is expressed in light of teacher education’s ad-
justment to the so-called Bologna system. Teacher educators and teachers ex-
press similar critical claims directed at political steering in their development 
project. Teachers’ knowledge base which now is constituted by more quantifi-
able grounds, entails that teachers are more easily steered. Universities and uni-
versity colleges claim that professional competencies cannot easily be formu-
lated and described in terms of learning outcomes. Moreover, teachers’ capabil-
ity to be critical of the education system is now transformed into teachers’ being 
able to assess objectively and individually. Teachers and teacher educators do 
not condone the later. In connection with the IUP-reform, they question for in-
stance the political confidence in the significance of teachers expressing them-
selves in assessment-like terms.  

Universities and universities colleges claim in their comments on circulated 
government proposals that teachers’ professional autonomy is characterised by a 
critical capability to communicate in order to meet insufficiently founded exter-
nal claims for professional change. Teachers question the speed of the political 
reform work, and its consequences for the development that takes place in 
teacher education and school. Teacher educators are especially critical of how 
system conditions could gain this much ground in education and how they now 
are ”compelled” to act strategically in order to convince each other in a func-
tional way of  the new education design. It has become difficult for teachers to 
reach beyond the particular and that which is steered by self-interest and special 
interest. Relations between external evaluation and those who are subject to 
evaluation are becoming more asymmetric and strategic. Teachers perceive 
themselves as more or less forced to give a somewhat positively altered picture 
of their development work, since the National Agency for Higher Education de-
mands self-evaluations.  

My study shows how teachers’ organisational dependency narrowed their pro-
fessional autonomy, which contributes to teachers’ claims for a depoliticalisation 
and de-economisation of teacher education. Moreover, teachers develop strate-
gies to elude critical discussions and deliberations with colleagues from different 
institutions. According to teachers, their strategies emanate, among other things, 
from criticisms of inefficiency, which has led to a dysfunctional internal steering 
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of teacher education. Shortcomings in bureaucratic ethics are perceived as con-
stitutive of asymmetric loyalties, alliances, and compilations of opportunities that 
contribute to an overt and covert strategic boundary work between academic dis-
ciplines. The overarching discursive struggle for teacher education’s content now 
appear to be claims for focus on social science, or alternately natural science. 
Teachers’ are held accountable for teacher education’s content, yet they do not 
perceive that the can motivate and stand for its content and school’s assessment 
practices. This is a specific problem for teachers with regard to their students and 
pupils. In teacher education as well as schools, teachers state that they are not al-
lowed to speak as professional teachers of their own volition. Instead, teachers 
talk about AUO and what type of knowledge is predominant as fundamental, and 
what functions as constitutive of ”genuine school work”. This is talked about by 
making a distinction between how teachers’ professional identities are linked to 
on the one hand dominating reactive practices, and on the other hand marginal-
ised and proactive practices.  

Professional actions are structured by different system- and individual-
oriented considerations in the tension between claims for objectivity, normativity 
and subjectivity. The study shows, for instance, that school teachers’ develop-
ment work is structured by claims for efficiency and objectivity. Pupils and their 
legal guardians are involved in the assessment practice, thus rendering teachers’ 
work trustworthy and legitimate. A predominant stream in this type of discourse 
are claims for pupils’ immediate understanding of the assessment criteria. Of less 
significance are the critical professional considerations of the validity of the 
knowledge and competencies subject to assessment. Teachers and pupils are said 
to require simplifications and concrete objects of learning. Therefore the latter 
are now emphasised instead of validity of knowledge and competencies. As a 
consequence, integrative didactic and pedagogic ambitions are deemed unrealis-
tic. Within the framework of such a predominant discursive focus, an assessment 
practice’s causality is mainly constituted by assessment as such. Teachers need 
to grapple with their own understanding of what counts as valid knowledge and a 
valid assessment of knowledge. Pupils’ successfully achieving goals is the object 
of assessment. It is not a teacher’s professional task to question the significance 
of objective and transparent criteria. Teachers’ capability as  ”goal makers” in-
creasingly entails effort at strategically convincing others of the pedagogic prac-
tice’s rational design.  

It is not quite clear in what way teachers’ act as representatives on someone 
else’s behalf where the designing of the assessment practice is concerned. This is 
particularly evident by emphatically arguing that pupils and students proudly 
want to display their knowledge by means of documentation. Focus is here 
placed on the possibilities teachers are given by their pupils to assess and assist 
them. This kind of individualism indicates that pupils supposedly know what is 
best for them. However, this also signifies that they cannot expect to be 
”served”, which in its turn poses a challenge for the teachers in their representa-
tive capacity, and, ultimately their teacher professionalism. Teachers demanding 
certain knowledges and competencies that can be translated into concrete marks 
and grades and what is said of students’ and pupils’ claims for clarification, con-
stitute an assumed professional protection. Being pupils’ representative by ren-
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dering pupils into competent co-assessors and examiners who know their own 
shortcomings and strong points best, entails that accountability for result out-
comes is now steered towards the pupils and their legal guardians.  

In this study there is evidence of teachers emphasising the importance of not 
subjecting pupils to assessment and comparison. There is no shared understand-
ing among teachers as to if, and how, the assessment practice is a motivator or 
has a negative impact on learning. A negative impact could e.g. contribute to ex-
clusion and marginalisation. Teachers argue differently depending on what they 
regard as constitutive of teachers’ professional identity. The study also indicates 
that there is an assessment practice of exceptions which teachers maintain is nec-
essary in order to look after and protect ”weak” pupils. By deconstructing the 
pedagogic contents such pupils are supposed to receive assistance in becoming 
aware of their own knowledge development and what pupils are good at, regard-
less of the level of competency pupils are on.  

The study further indicates that teachers are critical of how this assessment 
practice’s design only in a limited way considers pupils’ critical ability, creativ-
ity, independence, social skills and democratic commitment. The criticism of 
standardisation, instrumentalisation and comparability include a critical consid-
eration of the relation between teachers’ result outcome and the contextual pre-
conditions for teachers’ work. Teachers who maintain that a professional mobili-
sation is required due to the aforementioned critical consideration, are perceived 
as influencing public opinion. Teachers must be capable of critical consideration 
as to learning conditions. They must also be able to problematise which condi-
tions are the starting point for the assessment of pupils. The predominant prag-
matic and efficiency-orientation in this discourse’s surface was here identified as 
an ethic-oriented discourse as well as a communicative and critical organisation-
oriented discourse pertaining to school.  

Pedagogic conditions for steering and meaning 

By focusing on pedagogic conditions for steering and meaning, my interest in 
this study was directed at how teachers, in their conversations, address claims for 
steering and meaning. From a perspective of professional autonomy it is essen-
tial that teachers pose critical questions as to the nature of desirable knowledges 
and competencies, as it is only then they are in a position to formulate sustain-
able arguments for professional actions. Meaning-making cannot be instrumen-
talised by increasingly perfectionist and precise steering claims. It is somewhat 
paradoxical that the state proclaims tomorrow’s society as unpredictable and un-
certain, and yet stipulates goals that predetermine in ever greater detail what 
leads to effective learning in teacher education and school.  

Pedagogic practice as meaning-making, critical and intersubjective actions 
and communication, embracing complexity and uncertainty, can be understood 
as challenged by neo-positivist political claims. The adequate resources to create 
and implement governability tend to allocate system-oriented stakeholders a dis-
cursive advantage (Fritzell 2008). The ability of professional communicative re-
sistance against external claims and promises of new and more effective prac-
tices encounter legitimate claims for system-related steering (Habermas 1984). 
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My initially presented starting point was that dimensions of both steering and 
meaning need to be part of qualitative conversations about pedagogic issues and 
problems. In a dialectic perspective, teachers need to cope with legitimate claims 
for social integration as well as system-oriented integration. Education systems’ 
claims for learning- and result outcome need to be addressed professionally. 
Likewise, strategic group interests and more contextually bound issues need to 
be critically considered and questioned within the profession. I interpret this 
questioning as constitutive of a critical assessment of how norms in the peda-
gogic practices are justified in a broader and more fundamental sense (Fritzell 
2003a; 2008). In Habermas’ (1990; 1996) terminology this is a one-sided domi-
nating pragmatic or ethical discourse, barring the view of a moral-oriented dis-
course. A professional mistake is that the professional interest for controversial 
norms is absent. This could be a consequence of the politically formulated steer-
ing claims. More qualified pedagogic ambitions with regard to meaning-making, 
democracy and bildung are difficult to plant in relation to politically formulated 
claims.  

In light of the results in this study a pedagogic orientation towards under-
standing is challenged by how strategic actions lead towards hemmed in, exclud-
ing and uncritical conversations. I do think that such conversations illustrate de-
mocracy’s, meaning-making’s and professional autonomy’s limitations. If didac-
tic implications are the results of teachers’ communication being free, open and 
critical (Fritzell 2009a), there is indeed a lot to be desired in terms of qualified 
conversations in pedagogic practices. Teachers’ ability to critique themselves 
and their work is a fundamental part of what can be called professional-critical. 
Critical deliberation as the foundation for agreements require that teachers have a 
possibility to deliberate, and that teachers take the liberty to discuss what various 
stakeholders present as natural and self-evident. The ability to look beyond the 
specific and be open for reconsideration in order to include more perspectives is, 
then, a prerequisite for the, ideally, ”better” arguments to become indicative of 
practices. The significance of teachers’ being able to have qualitative conversa-
tions on various content matters in schools and teacher education simply has as 
its point of departure that the teacher profession is dialogue-based. Professional 
actions cannot be one-dimensionally defined by steering claims and confined to 
matters of simplification, clarity and order. After all, the desire for order is, as 
Kundera reminds us, “at the same time a desire for death, because life is a per-
petual violation of order” (Kundera 1998 p. 109).  
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Appendix  
 
1. Intervjuguider  
 
Gruppintervjuer i skolprojektet 
 
Vad skulle ni beskriva att skolprojektet handlar om? 
 
Hur mycket tid ägnar ni åt projektet och hur är arbetet organiserat? 
 
Finns det likheter/skillnader mellan er lärare som projektet aktualiserat?  
 
Finns det något som är särskilt positivt/mindre positivt med projektets inrikt-
ning? 
 
Har ni lärare diskuterat er fram till vad som är syftena med projektet? 
Har det funnits något som varit formulerat på förhand? 
 
Har arbetet gjort någon skillnad mot hur ni tidigare tänkt och gjort?  
 
Är det något särskilt som ni uppfattar att ni lärt er i arbetslaget/ämnesgruppen 
genom att arbeta med projektet? 
 
Har bedömningsmatrisernas formuleringar överensstämt med de pedagogiska 
övertygelser som finns i gruppen? 
 
Vilken är som ni ser det relationer mellan skolprojektet, IUP och ambitionerna 
att nå en ökad måluppfyllelse och likvärdighet i bedömning? 
 
Finns det några särskilda möjligheter/problem i relationen mellan skolledning, 
lärare, elever och föräldrar då det gäller bedömning, IUP och betyg? 
 
Hur skulle ni beskriva att relationen mellan s.k. strävansmål och uppnående mål 
hanteras i projektet? 
 
Finns det något annat ni tycker är väsentligt men som vi inte talat om? 
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Intervjuer med de medverkande i ledningsgruppen för 
AUO 
 
Kan du berätta lite om bakgrunden till det arbete ledningsgruppen genomfört och 
hur du uppfattat villkoren för ert arbete? 
 
Vilka förväntningar hade du på vad ni i gruppen skulle kunna åstadkomma? 
Har du känt några förväntningar på din medverkan från andra som inte deltagit i 
gruppen? 
 
Hur skulle du beskriva din och de övrigas roll i utvecklingsarbetet? 
 
I ledningsgruppen diskuterades vikten av att gruppens beslut skulle förankras, 
hur uppfattade du innebörden av detta med förankring? 
 
Hur skulle du förklara vilja/ovilja, förmågan/oförmågan att se AUO som en hel-
het?  
 
Vilken var bakgrunden till det så kallade spårdokumentet och diskuterade samt 
behandlade ni som du ser det ”rätt” saker? 
 
Hade du föredragit att arbetet organiserats på något annat sätt och i så fall varför? 
 
Kunde du notera några förändringar över tid i sättet på vilket ledningsgruppen 
fungerat i de avseenden som du nu beskrivit? 
 
Hur skulle du beskriva resultatet av ert arbete? 
 
Vilka praktiska innebörder uppfattar du att kraven på en förbättrad progression 
och konsistens i utbildningen har för er lärare? 
 
Varför blev det en diskussion kring tvärvetenskapens plats i AUO? 
 
Fanns det någon som du ser det principiellt viktig skillnad mellan de två försla-
gen som det röstades om i särskilda beslutsorganet? 
 
För du någon diskussion med kollegor om Högskoleverkets utvärderingar och 
Bolognaanpassningen och i så fall vad talar ni om? 
 
Finns det något annat du tycker är väsentligt men som vi inte talat om? 
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2. Bedömningsmatriser 
Slöjdämnet 
 
Idé 
 

 
 

Jag kan göra och 
visa enkla idéer, 
skisser eller mo-
deller till slöjdar-
beten. Med lite 
hjälp. 

Jag kan göra och visa 
idéer, skisser eller 
modeller till slöjdar-
beten. 

Jag kan göra och 
visa idéer, skisser 
eller modeller till 
slöjdarbeten på ett 
självständigt sätt 
samt ta eget stort 
ansvar. 

 

 
Planering 
 

 Jag kan välja ma-
terial, färg och 
form på mitt 
slöjdarbete, med 
lite hjälp. 

Jag kan välja material, 
färg och form på mitt 
slöjdarbete och förkla-
ra mina val med tanke 
på utseende, använd-
ning, miljö och kost-
nad. 

Jag vet hur färg, 
form och material 
påverkar utseendet 
och funktionen. 

 

 
Genomförande 
 

 Jag kan med hjälp 
följa en arbetsbe-
skrivning eller 
instruktion. 
 
 
Jag kan ta egna 
initiativ och eget 
ansvar i mitt arbe-
te. 
 
Jag kan välja ar-
betsmetod, hante-
ra verktyg och 
redskap för att 
med viss hjälp av 
din lärare göra 
egna slöjdarbeten. 

Jag kan formge och 
framställa dina arbe-
ten med tanke på ma-
terial, arbetsmetod, 
teknik och redskap. 
 
Jag arbetar efter in-
struktioner, ritningar, 
mönster eller andra 
arbetsbeskrivningar. 
 
Jag provar på olika 
slöjdtekniker. 

Jag arbetar själv-
ständigt och tar 
stort eget ansvar. 
 
 
 
Jag hittar egna 
genomförbara lös-
ningar i mitt arbe-
te. 
 
Jag kan använda 
tidigare erfarenhe-
ter i nya situatio-
ner. 

 

 
Utvärdering 
 

 Jag kan värdera 
min arbetsinsats 
och enkelt beskri-
va slöjdprocessen. 

Jag kan förklara och 
motivera olika steg i 
slöjdprocessen. 

Jag kan på ett ut-
förligt sätt beskri-
va min arbetsin-
sats och min pro-
dukt med tanke på 
funktion och utse-
ende. 

 

Med initiativförmåga menar vi: Att du har en egen drivkraft. Att du har lust och 
vilja att prova på nya saker. Att du tänker kreativt och hittar lösningar på pro-
blem. Med självständighet menar vi: Att du kommer med idéer och ger egna 
förslag på lösningar. Att du litar på din egen förmåga. Med eget ansvar menar 
vi: Att du är rädd om dit eget arbete och håller ordning på ditt och skolans mate-
rial. Att du följer instruktioner och skyddsföreskrifter. Att du är uthållig i arbetet 
och slutför det på ett bra sätt. 
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Svenska med inriktning mot förmågan att läsa och förstå text. 
 

Flyt i läsning 

 

  
 
Du läser med 
flyt både högt 
och tyst. Du lä-
ser en hel bok 
med enkel text, 
typ Sune, hock-
ey- eller häst 
böcker, enkla 
texter i olika 
medier eller fak-
taböcker. 

 
 
Du läser med 
flyt svårare tex-
ter och försöker 
dig på en ny 
genre och ny 
författare som 
t.ex. M Wahl, 
M Gripe eller K 
Bredow. 

 
 
Du breddar ditt 
läsande genom 
att läsa olika 
typer av texter 
inom ungdoms-
litteraturen samt 
genrer som 
deckare, kär-
leksroman eller 
fantasy, t.ex. M 
Magorian och 
M Burgess. 

 
 
Du läser om-
fångsrika texter. 
Du vidgar ditt 
läsande genom 
att läsa vuxenlit-
teratur av enkla-
re slag, t.ex. H 
Mankell, J Guil-
lou och S King. 

 

Läsförståelse 

 

  
 
Du kan redogöra 
för enkla fakta 
och handling i de 
texter du läser. 
Du kan kort be-
rätta vad du 
tycker om tex-
terna och varför. 

 
 
Du förstår fakta 
och handling i 
svårare texter. 
Du uppfattar 
den ”röda trå-
den” och kopp-
lar det lästa till 
egna erfarenhe-
ter. Du kan ge 
exempel ur tex-
ter som visa 
detta. 

 
 
Du anpassar och 
väljer litteratur 
efter uppgift 
och situation. 
Du visar att du 
har en god för-
måga att förstå, 
tolka och upp-
leva texter av 
olika slag. Du 
kan snabbt hitta 
innehåll och 
struktur i den 
aktuella texten. 

 
 
Du visar tydligt 
att du kan läsa 
kritiskt och re-
flekterande. Du 
använder dina 
läserfarenheter 
till att utveckla, 
bilda och befästa 
kunskaper. 

 

Läsintresse 

 

  
 
Du läser endast 
då uppgiften så 
kräver, både 
faktatexter och 
skönlitteratur. 

 
 
Du väljer spon-
tant att läsa på 
egen hand. Du 
utvecklar din 
fantasi och lust 
att läsa genom 
att läsa. 

 
 
Du läser gärna. 
Du efterfrågar 
olika typer av 
texter inom oli-
ka genrer. Du 
utmanar dig 
själv och väljer 
texter av svårare 
slag. Du berät-
tar för andra 
vad du har läst. 

 
 
Du läser gärna, 
engagerat och 
ofta. Du delger 
gärna dina läs-
upplevelser. Du 
föredrar läsning 
framför annan 
aktivitet. Du lä-
ser för av- och 
påkoppling. 
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Naturorienterade ämnen (generell) 
 

Faktaval 

 

 
Innehåller till stor del 
material med faktafel 
eller fakta med ove-
tenskapliga grunder. 

 
Innehåller lösryckt 
fakta, ofta irrele-
vanta för samman-
hanget. 

 
Fakta som krävs 
finns med men 
onödigt mycket. 

 
Har valt ut nöd-
vändig fakta. 

 

Källor 

 

 
Har inga källor. 

 
Har en källa och 
den är angiven. 

 
Har fler källor 
som är angivna. 

 
Har använt fler 
källor och som är 
kritiskt granskade. 

 

Struktur 

 

 
Lösryckta delar 
osammanhängande, 
inga rubriker. 

 
Det finns. 

 
 

 
Klar och tydlig 
struktur med en 
röd tråd med bil-
der och grafer 
som förklarar. 

 

Visa förståel-

se 

 

 
Visar knapp förståel-
se för ämnet. Använ-
der ord och begrepp 
fel. 

 
Kan använda be-
grepp korrekt i ett 
exempel. Saknar 
helhetsbegrepp. 

 
Kan använda 
kunskapen i nya 
situationer. Gör 
jämförelser. Vi-
sar att begreppen 
stämmer i flera 
sammanhang. 
Förmår att se 
samband och 
mönster. 

 
Den nya kunska-
pen används i nya 
sammanhang, t.ex. 
utformas en hypo-
tes som är grun-
dad i vetenskaplig 
fakta eller plane-
rar/genomför 
ett.ex.periment 
som provar hypo-
tesen. Gör jämfö-
relser och drar 
slutsatser av dem. 

 
Matematik 
Förståelse 
 
I vilken grad eleven visar 
förståelse för uppgiften 
och de matematiska be-
greppen. 
 
I vilken grad eleven mo-
tiverar sina slutsatser. 
 
I vilken grad eleven an-
vänder samband och ge-
neraliseringar. 

 
Visar någon förståelse 
för uppgiften och för 
några matematiska be-
grepp. 

 
Visar förståelse för 
och använder mate-
matiska begrepp samt 
kan motivera sina 
slutsatser. 

 
Visa god förståelse för 
matematiska begrepp 
och samband mellan 
dessa. Motiverar sina 
slutsatser. 

Språk 
 
Hur klar och tydlig ele-
vens redovisning är. 
 
I vilken grad eleven an-
vänder relevant matema-
tiskt språk. 

 
Begripligt och möjligt 
att följa med företrädel-
sevis vardagsspråk.  

 
Går bra att följa med 
acceptabel matema-
tisk terminologi. 

 
Välstrukturerat och 
tydligt med en relevant 
matematisk terminolo-
gi. 

Delaktighet 
 
I vilken grad eleven del-
tar i diskussioner med 
matematiskt grundade 
idéer. 

 
Deltar något i diskus-
sionen. 

 
Följer och prövar 
andras förklaringar. 

 
Tar del av andras ar-
gument och för diskus-
sionen framåt. 
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Samhällsorienterade med inriktning mot historia 
Att tillämpa sina 
kunskaper (dis-
kutera) 

  
Känner till vikti-
ga händelser och 
personer och dess 
betydelse för vår 
egen tid samt hur 
de hänger sam-
man med var-
andra. 

 
Visar genom rele-
vanta exempel hur 
händelser och per-
soner påverkat 
nutida förhållan-
den. Kunna redo-
göra och förklara 
viktiga händelser 
och personer. 

 

Kritiskt granska 
och värdera 
(Förmågan att 
analysera och 
bedöma, granska 
och värdera) 

 
Använder för få 
källor och reflek-
terar inte över 
den information 
du fått fram. 

 
Vara medveten 
om och kunna ge 
exempel på att 
olika historiska 
händelser och 
personer kan be-
traktas på olika 
sätt. Kunna söka 
information från 
olika källor, be-
arbeta och värde-
ra (t.ex. är detta 
sant/rimligt, 
bra/dåligt). 

 
Kan jämföra och 
dra slutsatser 
kring den infor-
mation (källor) du 
använt dig av. 

 
Bedömer och vär-
derar historiska käl-
lor och argumente-
rar för sitt ställ-
ningstagande. 

Reflektera/ Se 
samband 
(Funderingar, tan-
kar om ämnet. 
T.ex. jag tycker, 
jag anser. Reflek-
tera over likheter 
och olikheter samt 
kontinuitet och 
förändring, obser-
vera samband) 

  
Känner till hur 
historiska hän-
delser och perso-
ner har betydelse 
för vår tid kan se 
samband mellan 
någon händelse 
kan dra någon 
egen slutsats kan 
tala om din egen 
ståndpunkt 

 
Eleven visar ge-
nom relevanta ex-
empel hur händel-
ser och personer 
påverkat nutida 
förhållanden. 

 
Eleven visar och 
förklarar hur olika 
händelser har sam-
verkat och påverkat 
varandra. Eleven 
kan med hjälp av 
ett urval händelser 
ge en helhetsbild av 
arbetsområdet. Ele-
ven diskuterar och 
förklarar utifrån 
olika historiska 
perspektiv. Argu-
menterar utifrån 
dina slutsatser. 
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Muntlig och skriftlig kommunikation  
Muntlig kommu-
nikation 
 
 
I samtal 

 
 
Du kan berätta 
så att andra för-
står 
Du har en för-
måga att kom-
municera i tal 

 
 
Du berättar med 
inlevelse 
Du deltar aktivt i 
samtal 
Du uttalar dig 
utan alltför stor 
tveksamhet 

 
 
Du låter engage-
rad i ditt svar 

 
 
Du låter engagerad 
och trovärdig i ditt 
svar 
Du talar tydligt 
med språkligt flyt, 
variation och sam-
manhang 

I grupparbeten/ 
klassövningar 

Du lyssnar när 
andra pratar 
Du visar intresse 
för vad andra 
säger 
Du kan berätta 
så att andra för-
står 

Du visar med ditt 
kroppsspråk att 
du försöker sätta 
dig in i andra 
tankar 
Du kan föra dis-
kussioner och 
visar respekt för 
andras stånd-
punkter 

Du lyssnar på 
andra och grans-
kar dina egna och 
andras argument 

Du respekterar 
andras sätt att ut-
trycka sig och du 
förmedlar, tolkar 
och värderar äm-
nena 

Argumentation Du talar om vad 
du tycker och 
tänker 

Du argumenterar 
i diskussioner för 
din egen åsikt 

Du argumenterar i 
diskussioner och 
du har argument 
för din ståndpunkt 
Du lyssnar på 
andra och grans-
kar dina egna och 
andras argument 

Du har goda argu-
ment för ditt ställ-
ningstagande och 
drar slutsatser 
Du kan se sam-
manhang, utresa, 
diskutera och ar-
gumentera 

Redovisning Du kan redovisa, 
så att det är möj-
ligt att förstå och 
följa, även om 
språket är lite 
torftigt och 
ibland felaktigt 

Din redovisning 
är lätt att följa 
och förstå – språ-
ket är acceptabelt  

Din redovisning är 
välstrukturerad 
och tydlig. Språket 
är i stort sett kor-
rekt 

Din redovisning är 
välstrukturerad, 
fullständig och 
tydlig. Språket är 
korrekt och lämp-
ligt. 

Problemlösning  Du ska kunna 
använda begrepp 
för att beskriva 
och lösa problem 

Du använder be-
grepp och metoder 
för att formulera 
och lösa problem 

Du formulerar och 
löser olika typer av 
problem samt jäm-
för och värderar 
olika metoders för- 
och nackdelar 
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Skriftlig kommu-
nikation 
 
 
Kommunikativ 
kvalitet 

 
 
Du kan skriva en 
text med ett visst 
syfte 
Du tänker något 
på vem mottaga-
ren är 
Du har en för-
måga att kom-
municera i skrift 

 
 
Du kan skriva 
olika sorters tex-
ter så att innehål-
let framgår tyd-
ligt 
Du anpassar det 
du skriver till lä-
saren 

 
 
Du använder skri-
vandet som ett sätt 
att kommunicera 
Du förmedlar en-
gagemang, upple-
velser och reflek-
tion 

 
 
Du uttrycker dig 
säkert och välfor-
mulerat och med 
tydligt samman-
hang 
Du förmedlar, tol-
kar och värderar 
upplevelser 

Språklig kvalitet Ditt ordval är 
begränsat 
Du kan tillämpa 
de vanligaste 
reglerna för 
skriftspråket 

Ditt ordval är nå-
got begränsat 
Du har få språk-
fel som inte stör 
läsaren 
Du tillämpar 
skriftspråkets 
normer 

Du har en strävan 
att få ett varierat 
ordval 
Du har få formella 
fel 
Du strävar efter en 
personlig stil 
Du skriver varierat 
och med samman-
hang och anpassar 
ditt språk till mot-
tagaren 

Du har ett varierat 
och precist ordval 
Du uttrycker dig 
varierat i skrift och 
anpassar framställ-
ningen till olika 
syften och till mot-
tagaren 
Du har en god sti-
listisk anpassning 
efter 
ämne/situation 

Innehållslig kvali-
tet 

Den egna tanke-
gången framgår, 
men inte helt 
klart 
Strukturen är 
någorlunda tyd-
lig 

Du har relevanta 
uppslag och ett 
tydligt fokus på 
ämnet 
Den egna tanke-
gången framgår 
Du har ett rele-
vant innehåll 

Du har kreativa 
idéer 
Du har fått med 
relevanta detaljer 
och träffande ex-
empel 

Du har ett kritiskt 
och väl underbyggt 
resonemang 

Problemlösning  Du ska kunna 
använda begrepp 
för att beskriva 
och lösa problem 

Du använder be-
grepp och metoder 
för att formulera 
och lösa problem 

Du formulerar och 
löser olika typer av 
problem samt jäm-
för och värderar 
olika metoders för- 
och nackdelar 
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Röda trådar i lärarutbildningens AUO (2006-04-24).  
Röda trå-
dar  
 

Kurs 1 
Ansvarig institu-
tion, E 

Kurs 2 
Ansvarig insti-
tution, B 

Kurs 3 
Ansvarig insti-
tution, A 

Kurs 4 
Ansvarig in-
stitution, C 

Kurs 5 
Ansvarig in-
stitution, A 

 Lärarperspektiv 
Människosyn 
Livslångt 
(Elev-student-
lärare) 

Elevperspektiv 
Lärarperspektiv 
Livslångt 

Elev 
Lärarlag 
Livslångt 

 
Livslångt 

Elev 
Lärarlag 
Föräldrar 
Kommunika-
tionsteorier 

Kommun- 
ikation,  
IKT & 
lärande 

Akademiskt skri-
vande. Några  
IKT-redskap 
Läroplattformar, 
digital portfolio. 
Visa AV-media re-
sursen. 

Vad gör barnen 
med IKT? Me-
die- och kommu-
nikationsvanor. 
Alternativa ut-
trycksformer 

Hemsi-
da/sms/telefon 
(info till föräld-
rar). Digital IUP 
Samtal 
Kultur och läran-
de-språk 
Skolans IKT-
kompetens 
Kompensatoriska 
hjälpmedel 

Anonyma dis-
kussionsgrup-
per på nätet 
(exempel: sam-
levnadsfrågor) 
Att söka veten-
skapliga artik-
lar  
IKT-vad passar 
här? 

Lärarlags-
samtal 
Kommunika-
tionsteorier – 
att hantera 
kon-flikter 
mellan vuxna 
(kollegor, för-
äldrar) Kritisk 
och demokra-
tisk kompe-
tens- den 
kommunikati-
va aspekten 
Uppföljning av 
digital portfo-
lio 

Vetenskap-
ligt förhåll-
ningsätt & 
metod 

Vad är kunskap? 
(tråden mellan kun-
skap och vetens-
kapl,förh.sättkunsk
apens former) 
Vetenskapligt tän-
kande/samtal 
Reflektion 
Att börja bli kritisk 
Tvärvetenskap vad 
är det? 
 

Kritisk 
Vidgat kulturbe-
grepp 
Bildnings-
begreppet 
Intervjuteknik 
och analys av 
intervjuer 
Begrepp och be-
greppsförståelse 

Kritisk 
Etiska frågor 
(fonetik) 
Samtal/dialog 

Fältarbete 
Vad är hållbar 
utveckling? 
Bildning och 
allmänbildning 

Case el PBL 
med koppling 
till vetensk. 
förh.sätt 

Värde- 
grund 
Special- 
pedagogik 
Social  
strati- 
fiering 

Definition av ”vär-
degrund” 
Juridik & etik, 
människosyn 
SoL. PUL. Krän-
kande behandling 
på nätet 

Socialisation: 
klass/genus/etnic
itet 
Kränkande be-
handling 
Mobbning 

Special-
pedagogik 
Bemötande 
Demokrati 
Mångfalt och va-
riation 
Etiska frågor och 
förhållningssätt 
(spec.ped) 
Perspektivseende 
Tema socio-
nom/polis/lärare 

En hållbar sko-
la (arbetsmiljö) 
Ett hållbart liv 
(elevhälsa) 
Samlevnads-
tema 
”Den globala 
skolan” – tema 
Interkulturella 
möten 

Att socialiseras 
in i arbets-
gemenskapen 
Att upprätta 
och kommuni-
cera åtgärds-
program 
Det svåra sam-
talet 
Konflikt-
hantering 
Kritisk kompe-
tens 
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Röda trå-
dar  
 

Kurs 1 
Ansvarig institu-
tion, E 

Kurs 2 
Ansvarig insti-
tution, B 

Kurs 3 
Ansvarig insti-
tution, A 

Kurs 4 
Ansvarig in-
stitution, C 

Kurs 5 
Ansvarig in-
stitution, A 

Styr- 
dokument 
Dokumen- 
tation 
Bedöm- 
ning 

Styrdokument. För-
ståelse av vilka de 
är 
Portfolio 
Bedömning-
allmänt 

Styrdokument 
Utvecklingspsy-
kologi 
Att förstå eleven 

Utvecklings-
samtal 
IUP- individuella 
uvecklingssamtal 
(som kan leda till 
ÅP) 
Att förstå kon-
flikter 
Bedömning och 
åtgärdsprogram-
grundläggande 

HU i styr-
dokumenten  
Att planera för 
bedöning/ 
betygssättning 
i verksamheten 

Myndighets-
utövande 
Betyg 
Kunskaps-
bedömning 
Kvalitets-
utveckling 
Utvärdering 

Kunskap  
och  
lärande 

Lärande & kunskap 
(eget och andras) 
Behavourism – 
kognition 
Livslångt lärande 
Läs o. skrivinlär-
ning 
Matematikens be-
tydelse för elevers 
kunskapsutveckling 

Lärande & kun-
skap (eget och 
andras) 
Sociokulturella 
perspektiv- so-
ciala skiktnings-
linjer 
Livsvida lärandet 
Alternativa ut-
trycksformer 
Det pedagogiska 
mötet 

Kunskap & 
lärande 
Att förstå var den 
lärande befinner 
dig 
 
 
 
 
 
Det pedagogiska 
mötet (forts.) 

Att lära för li-
vet 
För och nack-
delar med 
tvärvetenskap 

Teori-praktik i 
form av 
CASE/PBL 
Kommuni-
kationsteorier  
Ledarskaps-
utveckling 
Teorier 
Kvalitets-
utveckling i en 
målstyrd orga-
nisation 

Profes-
sions-
utveckling 
Didaktik 
VFU 

Att utveckla prof. I 
Lärarens dubbla 
uppdrag (kunskaps- 
och demokratiupp-
draget) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att utveckla prof. 
II 
(VFU2) 

Att utveckla prof. 
III 
(VFU 3) 
Det vetenskapli-
ga förhållnings-
sättet i praktiskt 
arbete 
Peer-review upp-
gift som VFU 

Att utveckla 
prof. IV 
(VFU 1) 
Hur hanteras 
HU på VFU-
skolan? 
Att i fältarbetet 
visa förmågan 
att koppla teori 
med praktik 

Att utveckla 
prof. V 
(VFU 4) 
Pedagogiskt 
ledarskap 
Professions-
forskning 
Multiprofes-
sionella ogani-
sa-tioner 
Hur blir man 
en god profes-
sionell lärare? 
Kritisk och 
demokratisk 
kompetens – 
hur utveckla 
och bedöma? 

Frågor  
som ska  
besvaras  
av kursen 
 

Vad är fsk/skola 
och hur har skola 
förändrats över tid? 
Hur funkar 
fsk/skola? 
Vad går verksam-
heten ut på? 
Hur fungerar effek-
tiv kommunikation 
för studier och yr-
kesliv? 

Vilka är aktörer-
na? Vad har de 
med sig (identite-
ten)? Och hur 
påverkar detta 
skolsituationen? 
Vilka ramar har 
man (som lärare) 
att förhålla sig 
till? (Utifrånper-
spektiv) 

Hur kan läraren 
förstå och bemö-
ta olika barn? 
Hur kan delak-
tighet skapas? 
Hur kan allas 
lärande stödjas? 

Hur kan vi un-
dervisa om 
hållbar utveck-
ling? När är 
tvärvetenskap 
en möjlighet 
för kunskaps-
utveckling? 
Vad är viktig 
kunskap (indi-
vid.samhälle)? 

A och O för 
den profession-
ella läraren? 
(Inifrån-
perspektiv) 
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Acta Wexionensia 
Nedan följer en lista på skrifter publicerade i den nuvarande Acta-serien, serie III, från år 
2005. För förteckning av skrifter publicerade tidigare år eller i tidigare Acta-serier, se 
Växjö University Press sidor på www.vxu.se 
 
Serie III (ISSN 1404-4307). Från och med 2006. 
81. Christian Ackrén, 2006. On a problem related to waves on a circular cylinder with a surface 

impedance (licentiatavhandling). ISBN: 91-7636-492-5. 
82. Stefan Lund, 2006. Marknad och medborgare – elevers valhandlingar i gymnasieutbildningens 

integrations- och differentieringsprocesser (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-493-3. 
83. Ulf Petäjä, 2006. Varför yttrandefrihet? Om rättfärdigandet av yttrandefrihet med utgångs-

punkt från fem centrala argument i den demokratiska idétraditionen  (doktorsavhandling). 
ISBN: 91-7636-494-1. 

84. Lena Carlsson, 2006. Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck i skolan  
– diskursiva konstruktioner av gymnasieskolans elever som medborgare  (doktorsavhandling). 
ISBN: 91-7636-495-X 

85. Åsa Gustafsson, 2006. Customers  ́logistics service requirements and logistics strategies in the 
Swedish sawmill industry  (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-498-4. 

86. Kristina Jansson, 2006. Saisir l’insaisissable. Les formes et les traductions du discours indirect 
libre dans des romans suédois et français  (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-499-2 

87. Edith Feistner, Alfred Holl, 2006. Mono-perspective views of multi-perspectivity : In-
formation systems modeling and ‘The bild men and the elephant’. ISBN : 91-7636-
500-X. 

88. Katarina Rupar-Gadd, 2006. Biomass Pre-treatment for the Production of Sustainable Energy 
– Emissions and Self-ignition  (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-501-8. 

89. Lena Agevall, Håkan Jenner (red.),2006. Bilder av polisarbete – Samhällsuppdrag, dilemman 
och kunskapskrav. ISBN: 91-7636-502-6 

90. Maud Ihrskog, 2006. Kompisar och Kamrater .Barns och ungas villkor för relationsskapande i 
vardagen  (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-503-4. 

91. Detlef Quast, 2006. Die Kunst die Zukunft zu erfinden Selbstrationalität, asymmetrische 
Information und Selbstorganisation in einer wissensintensiven professionellen Non 
Profit Organisation. Eine informationstheoretische und organisationssoziologische 
Studie zum Verständnis des Verhaltens der Bibliotheksverwaltung 
(doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-505-0. 

92. Ulla Johansson, 2006. Design som utvecklingskraft. En utvärdering av regeringens 
designsatsning 2003-2005. ISBN: 91-7636-507-7. 

93. Klara Helstad, 2006. Managing timber procurement in Nordic purchasing sawmills 
(doktorsavhandling). ISBN:91-7636-508-5. 

94. Göran Andersson, Rolf G. Larsson, 2006. Boundless value creation. Strategic man-
agement accounting in value system configuration. ISBN: 91-7636-509-3. 

95. Jan Håkansson, 2006. Lärande mellan policy och praktik. Kontextuella villkor för 
skolans reformarbete (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-510-7. 

96. Frederic Bill, 2006. The Apocalypse of Entrepreneurship (doktorsavhandling). ISBN: 
91-7636-513-1. 

97. Lena Fritzén, 2006. “On the edge” – om förbättringsledarskap i hälso- och sjukvård 
ISBN: 91-7636-516-6 

98. Marianne Lundgren, 2006. Från barn till elev i riskzon. En analys av skolan som 
kategoriseringsarena (doktorsavhandling). ISBN: 91-7636-518-2. 



 

99. Mari Mossberg, 2006, La relation de concession. Étude contrastive de quelques con-
necteurs concessifs français et suédois (doktorsavhandling). ISBN : 91-7636-517-4. 

100. Leif Grönqvist, 2006. Exploring Latent Semantic Vector Models Enriched With N-
grams (doktorsavhandling), ISBN: 91-7636-519-0. 

101. Katarina Hjelm (red), 2006. Flervetenskapliga perspektiv i migrationsforskning. 
Årsbok 2006 från forskningsprofilen Arbetsmarknad, Migration och Etniska relationer 
(AMER) vid Växjö universitet. ISBN: 91-7636-520-4. 

102. Susanne Thulin, 2006. Vad händer med lärandets objekt? En studie av hur lärare och 
barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen (licentiatavhandling), 
ISBN: 91-7636-521-2 

103. Per Nilsson, 2006. Exploring Probabilistic Reasoning – A Study of How Students 
Contextualise Compound Chance Encounters in Explorative Settings (doktorsav-
handling), ISBN: 91-7636-522-0. 

104. PG Fahlström, Magnus Forslund, Tobias Stark (red.), 2006, Inkast. Idrottsforskning 
vid Växjö universitet. ISBN: 91-7636-523-9.  

105. Ulla Johansson (red.), 2006, Design som utvecklingskraft II. Fem uppsatser om Fem 
uppsatser om utvalda projekt från regeringens designsatsning 2003-2005, ISBN: 91-
7636-530-1. 

106. Ann-Charlotte Larsson 2007, Study of Catalyst Deactivation in Three Different In-
dustrial Processes (doktorsavhandling), ISBN: 978-91-7636-533-5. 

107. Karl Loxbo, 2007,Bakom socialdemokraternas beslut.  En studie av den politiska 
förändringens dilemman - från 1950-talets ATP-strid till 1990-talets pensionsuppgörel-
se (doktorsavhandling), ISBN: 978-91-7636-535-9. 

108. Åsa Nilsson-Skåve, 2007, Den befriade sången. Stina Aronsons berättarkonst (dok-
torsavhandling), ISBN: 978-91-7636-536-6. 

109. Anne Haglund Morrissey, Daniel Silander (eds.), 2007, The EU and the Outside 
World - Global Themes in a European Setting, ISBN: 978-91-7636-537-3. 

110. Robert Nyqvist, 2007, Algebraic Dynamical Systems, Analytical Results  and Nume-
rical Simulations (doktorsavhandling), ISBN: 978-91-7636-547-2. 

111. Christer Fritzell, Lena Fritzén, 2007, Integrativ didaktik i olika ämnesperspektiv. 
ISBN: 978-91-7636-548-9. 

112. Torgny Klasson, Daniel Silander, 2007. Hot och hotbilder i globaliseringens tid – en 
studie av den svenska säkerhetspolitiska debatten. ISBN:  978-91-7636-550-2 

113. Olof Eriksson (red.), 2007. Översättning och Kultur. Föredrag från ett symposium 
vid Växjö universitet 17-18 november 2006, ISBN: 978-91-7636-552-6 

114. Henrik Tryggeson, 2007. Analytical Vortex Solutions to the Navier-Stokes Equation 
(doktorsavhandling), ISBN: 978-91-7636-555-7. 

115. Sofia Ask, 2007. Vägar till ett akademiskt skriftspråk (doktorsavhandling), ISBN: 
978-91-7636-557-1. 

116. Cesar Villanueva Rivas, 2007 Representing Cultural Diplomacy: Soft Power, Cos-
mopolitan Constructivism and Nation Branding in Mexico and Sweden. (doktorsav-
handling), ISBN: 978-91-7636-560-1. 

117. Elisabet Frithiof, 2007. Mening, makt och utbildning. Delaktighetens villkor för per-
soner med utvecklingsstörning (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-554-0. 

118. Mats Johansson, 2007. Product Costing for Sawmill Business Management (dok-
torsavhandling). ISBN: 978-91-7636-564-9. 

119. Rune Svanström, 2007. När väven blir skör och brister – erfarenheter av att leva med 
demenssjukdom (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-565-6 

120. Sofia Almerud, 2007. Vigilance & Invisibility. Care in technologically intense envi-
ronments (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-569-4. 



 

121. Urban Ljungquist, 2007. Core Competence Matters: Preparing for a New Agenda 
(doktorsavhandling) . ISBN: 978-91-7636-567-0. 

122. Jimmy Engren, 2007. Railroading and Labor Migration. Class and Ethnicity in Ex-
panding Capitalism in Northern Minnesota, the 1880s to the mid 1920s (doktorsav-
handling). ISBN: 978-91-7636-566-3. 

123. Susanne Källerwald, 2007. I skuggan av en hotad existens – om den onödiga striden 
mellan biologi och existens i vården av patienter med malignt lymfom (doktorsavhand-
ling). ISBN: 978-91-7636-568-7. 

124. Gunilla Härnsten, Britta Wingård, 2007. Högskoleutbildning – Javisst, men med 
vem och för vad? ISBN: 978-91-7636-570-0. 

125. Thérèse Eng, 2007. Traduire l´oral en une ou deux lignes – Étude traductologique du 
sous-titrage français de films suédois contemporains (doktorsavhandling). ISBN : 978-
91-7636-570-0. 

126. Andreas Jansson, 2007. Collective Action Among Shareholder Activists (doktorsav-
handling). ISBN: 978-91-7636-573-1. 

127. Karl-Olof Lindahl, 2007. On the linearization of non-Archimedean holomorphic 
functions near an indifferent fixed point (doktorsavhandling) ISBN : 978-91-7636-
574-8. 

128. Annette Årheim, 2007. När realismen blir orealistisk. Litteraturens ”sanna historier” 
och unga läsares tolkningsstrategier (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-571-7. 

129. Marcela Ramírez-Pasillas, 2007. Global spaces for local entrepreneurship: Stret-
ching clusters through networks and international trade fairs (doktorsavhandling). 
ISBN: 978-91-7636-577-9.  

130. Daniel Ericsson, Pernilla Nilsson, Marja Soila-Wadman (red.), 2007. Tankelyft och 
bärkraft: Strategisk utveckling inom Polisen. ISBN: 978-91-7636-580-9. 

131. Jan Ekberg (red.), Sveriges mottagning av flyktingar – några exempel. Årsbok 2007 
från forskningsprofilen Arbetsmarknad, Migration och Etniska relationer (AMER) vid 
Växjö universitet. ISBN: 978-91-7636-581-6. 

132. Birgitta E. Gustafsson, 2008. Att sätta sig själv på spel. Om språk och motspråk i pe-
dagogisk praktik (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-589-2. 

133. Ulrica Hörberg, 2008. Att vårdas eller fostras. Det rättspsykiatriska vårdandet och 
traditionens grepp (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-590-8. 

134. Mats Johansson, 2008. Klassformering och klasskonflikt i Södra och Norra Möre hä-
rader 1929 – 1931 (licentiatavhandling). ISBN: 978-91-7636-591-5. 

135. Djoko Setijono, 2008. The Development of Quality Management toward Customer 
Value Creation (doktorsavhandling). ISBN : 978-91-7636-592-2. 

136. Elisabeth Björk Brämberg, 2008. Att vara invandrare och patient i Sverige. Ett indi-
vidorienterat perspektiv (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-594-6. 

137. Anne Harju, 2008. Barns vardag med knapp ekonomi. En studie om barns erfarenhe-
ter och strategier (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-595-3. 

138. Johan Sjödin, 2008. Strength and Moisture Aspects of Steel-Timber Dowel Joints in 
Glulam Structures. An Experimental and Numerical Study (doktorsavhandling). ISBN: 
978-91-7636-596-0. 

139. Inger von Schantz Lundgren, 2008. Det är enklare i teorin… Om skolutveckling i 
praktiken. En fallstudie av ett skolutvecklingsprojekt i en gymnasieskola (doktorsav-
handling). ISBN: 978-91-7636-600-4. 

140. Lena Nordgren, 2008. När kroppen sätter gränser – en studie om att leva med hjärt-
svikt i medelåldern (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-593-9. 

141. Mirka Kans, 2008. On the utilisation of information technology for the management 
of profitable maintenance (doktorsavhandling). ISBN : 978-91-7636-601-1. 



 

143. Christer Fritzell (red.), 2008. Att tolka pedagogikens språk – perspektiv och diskur-
ser. ISBN: 978-91-7636-603-5. 

144. Ernesto Abalo, Martin Danielsson, 2008. Digitalisering och social exklusion. Om 
medborgares användning av och attityder till Arbetsförmedlingens digitala tjänster. 
ISBN: 978-91-7636-608-0. 

145. Patrik Wahlberg, 2008. On time-frequency analysis and pseudo-differential opera-
tors for vector-valued functions (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-7636-612-7. 

146. Morgan Ericsson, 2008. Composition and Optimization (doktorsavhandling). ISBN: 
978-91-7636-613-4. 

147. Jesper Johansson, 2008. ”Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här.” Retorik 
och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-1981 (doktorsavhandling). ISBN: 978-91-
7636-614-1. 

148. Monika Hjeds Löfmark, 2008. Essays on transition (doktorsavhandling). ISBN: 978-
91-7636-617-2. 
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