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Sammanfattning 

Den här artikeln utforskar, genom en mångperspektivistisk diskursanalys, tidningsartiklar, en ve-

tenskaplig artikel, ett myndighetsbrev, bloggar och ett reportage skrivna om en specifik grundskola 

i Sverige, som har blivit känd för sitt lyckade utvecklingsarbete med elevernas studieresultat. Enligt 

denna artikel är bilden som förmedlas genom media mycket positiv tills en artikel följd av en 

blogg, förändrade diskursordningen på ett hegemoniskt sätt. Den här artikeln beskriver den dis-

kursiva förändringen i relation till den social- och historiskt utbildningspolitiska kontexten, till stor 

del dominerad av en nyliberal ideologi, där mätning och ranking fokuseras mer än skolutveckling i 

form av inkludering och lärande. 

Abstract 

This article uses discourse analysis from a multivalent perspective to research newspaper articles, a 

scientific article, an institutional newsletter, blogs and a reportage written on the subject of a spe-

cific comprehensive school in Sweden which has become known for its successful development in 

pupils’ achievements. According to this article the picture given of the school in the media is very 

positive, until the time when one article in a newspaper, followed by a blog, changed the order of 

discourse in a hegemonic way. This article describes the discursive change in relation to the social 

and historical context within the education policy, one largely dominated by a neoliberal ideology, 

which focuses more on measuring and ranking than on school improvement in terms of inclusion 

and learning. 
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Introduktion 

” ’Mirakelskola’ gav eleverna överbetyg.”, ”I Nossebro får behoven styra.”, ”Från sämst till bäst 

när alla fick vara med.”, ”Här får alla toppbetyg.”, ”Delaktighet är lösningen på Nossebro skola.”, 

”Effektiva skolor…”, Inkludering för ökad måluppfyllelse ur elevperspektiv” och ”När skolan är 

som allra bäst.” Rubriker om en och samma skola. Ord som ger olika bilder. Texter  fyllda av rös-

ter.  

Tillståndet i den svenska skolan är något vi blir påminda om dagligen via media som rapporterar 

om sjunkande resultat i internationella jämförelser och ökande antal elever som lämnar grundsko-

lan utan behörighet till gymnasiet eller elever från gymnasiet som inte når målen i sina olika ut-

bildningar med ofullständiga betyg som resultat. Skolan drivs av ständigt nya reformer färgade av 

olika politiska ideologier, men de utlovade resultaten dröjer.  

I kölvattnet av detta i mångas ögon sjunkande skepp är det ett skolutvecklingsprojekt som ham-

nar i mångas blickfång. Nossebro skola i Essunga kommun har sedan 2007 bedrivit ett aktivt ar-

bete som har fört kommunen från att ligga bland de sämsta kommunerna till de bästa i landet vad 

gäller elevernas studieresultat. Hur har det gått till och vilka konsekvenser har det fått för elever 

med olika behov? 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv har det intresserat mig att skolutveckling som sägs ta sin ut-

gångpunkt i aktuell pedagogisk forskning med ett tydligt fokus på inkludering, samtidigt har lett 

till en ökad trivsel och måluppfyllelse i form av förbättrade studieresultat. Nossebro skola i Ess-

unga kommun, har gjort skolutvecklande förändringar i sin organisation (Leijnse, 2010; Skolver-

ket, 2011) utan att tillföra några extra ekonomiska resurser. Det som vanligtvis avses med be-

greppet inkludering är delaktighet i klassrumsaktiviteter för elever i behov av särskilt stöd. Det är 

kopplat till det relationella specialpedagogiska perspektivet som fokuserar på hela undervisnings-

miljön där elevers olikhet ses som naturligt och positivt. Det vilar på en demokratisk grundhåll-

ning om allas rätt till delaktighet (Nilholm, 2005, 2006). Effektiva skolor är en beskrivning som 

ofta ges av denna typ av skolmiljö (Ainscow, 2009) där ledarskap, samarbete och tydliga värden är 

ledord (Ogden, 2005). Effektivitet används även som begrepp på undervisningskvalitet (Lundahl, 

2011). 

Vid ett lokalt möte för lärarfackens medlemmar togs Nossebro skola upp som ett föredömligt 

exempel på skolutveckling. Intresset väcktes bland flera pedagoger, men det kom genast en in-

vändning från en lärare: ”Var det inte där man hade satt för höga betyg?” Jag kände inte igen be-
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skrivningen, men blev påmind då jag vid ett annat tillfälle tog upp samma exempel med en skol-

ledare. Han hade en liknande motfråga till exemplet Nossebro angående betygsättningen.  

Anledningen var att Dagens Nyheter publicerade en artikel med skarp kritik mot skolan (Olsson, 

2011). Det var ingen neutral rubrik artikeln hade: ” ’Mirakelskola’ gav eleverna överbetyg” (Ols-

son, 2011). Jag hade tidigare läst tidningsrubriker om deras skolutveckling: ”När skolan är som 

allra bäst” (Leijnse, 2010) eller senast: ”I Nossebro får behoven styra” (Lindgren, 2012).  Det fick 

mig att börja fundera över hur olika bilder av samma företeelse skapas, och hur snabbt det som 

tidigare varit ett exempel på ett utvecklingsarbete skildrat i positiva ordalag som i rubriken på 

Skolverkets Nyhetsbrev: ”Delaktighet är lösningen på Nossebro skola” (Beckman, 2011), sedan 

blir tolkat som något dåligt och orealistisk. Hur kommer det sig att representationen skiftar så? 

Har felaktiga beskrivningar givits som sedan korrigeras av mer trovärdiga eller handlar det bara 

om olika perspektiv?  

Väl medveten om mediernas ständiga intresse för rubriker, infinner sig en känsla av att mycket 

annat också händer i språket, som det är svårt att påverka eller kontrollera. Det är nödvändigt att 

förhålla sig till denna mängd av budskap som ges via olika medier. Uppgiften här blir att analysera 

hur olika publikationer representerar samma företeelse, men på olika sätt. Ingången till diskursa-

nalysen ligger bortom vad som är sant och riktigt. Det handlar snarare om en medvetenhet om 

det perspektivbundna i tillvaron där olika positioner ger olika bilder av verkligheten (Börjesson & 

Palmblad, 2007). Utmaningen blir att förhålla sig undrande och förutsättningslös till de språkliga 

uttrycken: Hur har det blivit så? Vad visar texterna? Den empiriska förankringen och den kontext 

som utsagorna är en del av har betydelse för tolkningen.  

Forskarens uppgift är att studera villkoren för olika representationer av en företeelse, där texterna 

är själva studieobjektet, inte vad som eventuellt finns bakom dessa eller vem som har skrivit dem. 

(Börjesson & Palmblad, 2007). Däremot finns ett intresse att urskilja mönster och strukturer som 

inte låter sig reduceras till enbart språk, dock utan att tillskriva dem någon objektiv karaktär (Al-

vesson & Sköldberg, 2008). Fokus på språkanvändande utesluter inte ett bredare kritiskt perspek-

tiv på sammanhanget som utsagorna är en del av. Diskurser är konstruerade inom en specifik  

kontext där utbildningspolitik och ideologi utgör en ofrånkomlig ram. Eftersom de inte är ome-

delbart synliga är det av betydelse att utforska dessa meningssystem. 

Föreliggande studie handlar om hur språket är med om att forma olika bilder av vår verklighet. 

Analysen tar sin utgångspunkt i olika texter om Nossebro skola. Det visar sig att bilderna som ges 

av skolan i texterna inte alltid är samstämmiga och det är i denna förbindelse det blir intressant att 



 

   3 

 

läsa texterna med diskursanalytiska glasögon, hur de ’föreställer verklighet’. Fokus kommer dock 

att ligga på de språkliga representationerna av skolan och inte skolutvecklingsarbetet i sig. Ana-

lysen ifrågasätter hur diskurserna konstituerar den sociala verkligheten. 

 

Diskursanalysens inramning 

I följande avsnitt tar jag upp problemformulering, teoretiska perspektiv och metodologi. 

Syftet med denna kvalitativa studie är att ur en diskursanalytisk ansats undersöka olika texter om 

Nossebro skola för att ta reda på vilka diskurser som förekommer för att söka upptäcka och för-

stå hur det kommer sig att representationerna av skolan blir så olika. Mer precist utgår diskursa-

nalysen från forskningsfrågorna hur och under vilka förhållanden som mirakeldiskursen hegemo-

niserar diskursordningen om Nossebro skola? 

Textproduktionen om Nossebro skola har inte tidigare varit föremål för en diskursanalytisk stu-

die. Följande undersökning kan betecknas som ett empiriskt forskningsprojekt på diskursanalytisk 

grund där materialet avgränsas till ett enskilt fall av textburna diskurser som exemplariskt (Ho-

warth, 2007).   

Jag kommer först att ge en kort beskrivning av de teoretiska perspektiv som är av betydelse i min 

studie, därefter går jag igenom metodologiska aspekter som är viktiga för förståelsen av analysen.  

Ett mångperspektivistiskt arbete där diskursanalys i praktiken ofta blir en blandning av olika teo-

rier utan att renodlas (Winther Jörgensen & Philips, 2000), är en lämplig karakteristik av följande 

studie, som blandar olika perspektiv och angreppsätt för att söka ge en bild av den komplexitet 

som sociala handlingar och språkliga framställningar utgör. Som diskursteoretiker måste man uti-

från varje konkret forskningsfall utforma sina begrepp så de passar de speciella problem som de 

behandlar (Howarth, 2007). Det är därför naturligt att använda olika analysverktyg och begrepp 

som tjänar syftet. Teoretiska perspektiv hämtas framför allt i den socialkonstruktionistiska synen 

på hur verkligheten inte är något färdigt givet utan något som aktivt skapas genom bland annat de 

benämningar vi ger åt olika fenomen (Börjesson, 2003). Det som undersöks i en diskursanalys är 

större textuella enheter i olika sociala sammanhang (Alvesson & Sköldberg, 2008). Verkligheten 

anses dock inte kunna bli avbildad genom språket på ett tillförlitligt sätt eftersom det finns olika 

perspektiv på företeelser och därmed olika diskurser. Kritik riktas därför mot den realistiska 

språksynen som tar för givet att den inre och yttre verkligheten kan avbildas genom språket som i 
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en spegel. Språket anses däremot vara både metaforiskt och perspektiviskt (Alvesson & Sköld-

berg, 2008), det representerar något indirekt från en viss synvinkel, vilket gör något med synen på 

verkligheten. Kunskap är således socialt konstruerad (Börjesson & Palmblad, 2007) och för kon-

struktionisten är det både intressant att studera hur påståenden konstrueras och vilken verklighet 

påståendena i sin tur konstruerar (Wahl, 2006). 

Diskursanalys beskrivs också som en del av den språkliga vändningen i den poststrukturalistiska rö-

relsen med sin relationella språksyn, där språket ses som självrefererande och får sin betydelse i 

relation till andra ord, snarare än från någon yttre icke-språklig referens (Wreder, 2007; Howarth, 

2007). I strukturalismen och poststrukturalismen framstår språket som en dynamisk form av 

praktik som formar den sociala världen (Winther Jörgensen & Philips, 2000).  Eftersom språket 

betraktas som inkonsistent förmedlar det också kunskap som inte är tillförlitlig. Enligt Alvesson 

och Sköldberg (2008) kan man tala om att språkanvändandet genererar en tillfällig variant av 

världen. Om diskurserna inte förmedlar en objektiv sanning är kunskap att betrakta som något 

relativt och kontextberoende. 

Sammantaget kan man säga att diskursanalysen framförallt intresserar sig för den diskursiva nivån 

(talet, skriften, bilden eller handlingen), inte verkligheten bakom. Man säger då också att diskurs-

analysen är antiessentialistisk. Det innebär att den inte söker en oföränderlig egenskapskärna eller 

ursprunglig förståelse i företeelserna (Alvesson & Sköldberg, 2008). En objektiv verklighetsbe-

skrivning i ett realistiskt perspektiv är inte målet med en diskursanalys. Fokus ligger inte heller på 

personer eftersom de bara genom sina utsagor aktiverar diskurser förbundna med kulturella och 

sociala fält (Börjesson & Palmblad, 2007). Däremot finns intresse för att undersöka hur makt och 

ideologier kan sätta sina avtryck genom diskurser (Fairclough, 1992, 2010).  

Metodologiskt ger diskursanalysen en bred uppsättning av verktyg för att hantera olika texter och 

deras sammanhang (Börjesson & Palmblad, 2007; Winther Jörgensen & Philips, 2000). Uttrycket 

diskurs kommer från franskans discours som betyder tal, med etymologiska rötter till latinet där 

betydelsen har sin utgångspunkt i rörelse. I diskursanalytiskt sammanhang uppfattas diskurs som 

allt från språk uttryckt i tal och text till bilder och sociala handlingar. Diskursbegreppet liksom 

textbegreppet är här mångtydigt, men kan förstås som olika sätt att konstruera och resonera om 

världen med hjälp av ett särskilt språk. Det gemensamma är intresset för den symboliska struk-

turen som bildar ett socialt sammanhang, antingen det rör sig om ord, bilder eller handlingar. Allt 

empiriskt material kan ses som uttryck för kulturellt standardiserade diskurser förknippade med 

särskilda sociala miljöer (Alvesson & Sköldberg, 2008). Språket är strukturerat i olika mönster 
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utifrån skilda sociala domäner. Det är diskursanalytikerns uppgift att analysera dessa mönster 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000) för att söka förstå hur en viss representation blir verklig i ett 

visst sammanhang och undersöka andra alternativa bilders villkor. 

Diskurser både avgränsar och utesluter samtidigt som de ger oss raster som hjälper oss att urskilja 

vad som är rimligt (Börjesson & Palmblad, 2007). Som mottagare och läsare blir det då viktigt att 

analysera vilken version som ges genom representationen och samtidigt vara medveten om vad 

som utesluts. Beslut om utsagors giltighet fattas inom diskursordningar med hjälp av deras egna 

kriterier (Howarth, 2007). På så vis sätts gränser för den relativism som diskursanalysen utgår från 

och det möjliggör att värdera utsagor och inte bara problematisera dem. Howarth hävdar även att 

analysen i grunden har en etisk konnotation eftersom den försöker visa att dominerande diskur-

siva konstruktioner är tillfälliga och politiska snarare än epistemologiskt nödvändiga. Den rå-

dande diskursen skulle kunna tänkas annorlunda (Börjesson, 2003). För denna studie blir det vik-

tigt att undersöka hur diskurserna konstrueras i historiskt specifika kunskapssystem färgade av 

olika ideologier. Utan att söka en bestämd sanning, kan det ändå sägas att diskursanalys är ett sätt 

att granska hur olika språkliga uttryck är konstruerade (Potter, 1996), men även ge kunskap om  

olika maktdimensioner (Assarsson, 2009). 

 

Några diskursanalytiska läromästare 

För denna mångperspektivistiska studie vars studieobjekt är olika sorters texter och perspektiv på 

Nossebro skola, kommer några centrala samhällsvetenskapliga författare tillika diskursanalytiker 

med sin bakgrund inom poststrukturalism och socialkonstruktionism att användas: Norman Fair-

clough och hans kritiska diskursanalys. Jonathan Potter och hans mer retoriskt orienterade dis-

kursteori. Michel Foucault med sitt historiska intresse och mångsidiga diskursbegrepp. Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffe där det speciellt är deras teori om språkliga tecken och skiftande be-

tydelser i antagonistiska former, som är av intresse i detta sammanhang. Av dessa ligger tyngd-

punkten på Fairclough och Potter. 

Fairclough med sina rötter i kritisk teori har en tydligt politisk förankring och uttrycker sin ambit-

ion att genom den kritiska diskursanalysen avslöja social wrongs i samhället för att därigenom på-

verka till förbättringar (Fairclough, 2010). Han kallar sig också själv för en kritisk realist, vilket 

innebär att han skiljer mellan språk och verklighet (Fairclough, 2010), textanalys och social analys 

(Winther Jörgensen & Philips, 2000). Sin huvudbok Critical Discourse Analysis. The Critical Study of 
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Language (Fairclough, 2010) har han nyligen kompletterat med nytt material om ideologiers roll i 

den pågående finanskrisen med fokus på politiska diskurser i ett globalt perspektiv. Han är kritisk 

till den nyliberala kapitalismen som han anser vårt samhälle präglas av och kan sägas tillhöra den 

emancipatoriska ådra av diskursanalysen som granskar ojämlika maktförhållanden i samhället. 

Detta har han kritiserats för av Potter (1996), Börjesson (2003) och Winther Jörgensen och 

Philips (2000) eftersom de menar att han då inte är tillräckligt reflexiv i förhållande till sin egen 

position och den ideologi han själv är en del av. De menar också att han söker en sanning bakom 

själva diskursen, själv säger han dock att han inte är ute efter en sanning utan snarare av att analy-

sera effekter av ideologier (Fairclough, 2010). Enligt Assarsson (2007) inriktar han sig mot en 

analys av politiska ideologier. 

I min studie är det dock framför allt hans centrala begrepp diskursordning som är av intresse (Fair-

clough, 1992; Winther Jörgensen & Philips, 2000) och det kommer här att representeras av sko-

lan, exemplifierat med Nossebro skola. Tillämpningen innebär att kritiskt granska olika språkliga 

uttryck, genom att analysera olika diskursiva positioner i relation till social praktik, som i detta fall 

består av diskursiv praktik och utbildning. Kontextualiseringen undviker en total relativism där 

inga värden eller diskursiva kvaliteter kan urskiljas som mer eller mindre tydliga. Alvesson och 

Sköldberg (2008) varnar just för den ensidiga diskursanalys som enbart fokuserar på språkanvän-

dande med referens till bland andra Potter och presenterar istället en metod för analys, liksom 

Fairclough (1992), som omfattar ett icke-språkligt sammanhang (den sociala- och historiska kon-

texten).  

Samtidigt är det väsentligt att vara medveten om att även forskare intar en viss position som inte 

på något sätt är neutral eller upphöjd. Det talas mycket om reflexivitet i förbindelse med diskursa-

nalysens vetenskapsteoretiska förankring, vilket kan förstås som en reflektion över forskarrollen 

och dess praktik, som i sig är diskursiv i den meningen att forskaren gör något med urval och 

akademisk design (Börjesson & Palmblad, 2007). En genomskinlighet i forskningens olika steg 

anses som en viktig procedur (Winther Jörgensen & Philips, 2000), att det är tydligt vad som är 

forskarens val, kontext och studieobjekt. För min del är det den ideologiska aspekten som jag an-

ser vara styrkan i Faircloughs angreppssätt, väl medveten om att detta intresse också riskerar att 

påverka min tolkning. Forskningen är dock en del av den samhälleliga kontexten. 

Potter är mer intresserad av diskurser som språk och figurer i sin retoriska ansats och gör inte 

några direkta anspråk på att ha ett politiskt syfte eller vara intresserad av maktförhållanden i sam-

hället i sin användning av diskursbegreppet som analysredskap (Potter, 1996; Börjesson, 2003). 
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Retorik är dock inte enbart att uppfatta som språk utan det har även med handling och förståelse 

att göra. Intresset är inriktat på retoriska översättningspraktiker, inte egenskaper hos de subjekt 

som formulerat en beskrivning (Wahl, 2006). 

Potters huvudverk är Representing Reality. Discourse, Rhetoric and Social Construction (1996) där han 

utforskar varför och hur människor använder beskrivningar och fakta. Han framstår som en tyd-

lig konstruktionist i sitt samlade fokus på språket och dess representationer, där texter inte bara 

tolkas som diskurser, utan även som skapande versioner av ’verkligheten’. Begrepp som Potter 

använder för att illustrera hur olika beskrivningar konstrueras som faktiska, är exempelvis eco-

nomies of truth och official lying. Han är intresserad av alternativ som undermineras i konstruktionen 

av fakta. 

Hans diskursbegrepp fokuserar på den språkliga konstruktionen i samtal och texter som en del av 

social praktik (Potter, 1996) utan att som Fairclough skilja mellan diskurs och icke-diskurs (Fair-

clough, 2010; Winther Jörgensen & Philips, 2000). Potter (1996) illustrerar det via två metaforer: 

”The Mirror and the Construction Yard” (p. 97), där det är den senare bilden som hans diskurs-

teori representerar. Beskrivningar konstruerar världen och är själva konstruerade. Spegeln är dess-

sutom en vanlig metafor som syftar på kritiken av den realistiska språksynen som en avspegling 

av verkligheten, en förenklad version av motståndarens ståndpunkt enligt Alvesson och Sköld-

berg (2008).  Diskursanalys är inte ett begrepp han själv använder utan snarare diskursfokus (Potter, 

1996). Hans syfte är dock att undersöka hur beskrivningar konstrueras som faktiska och hur de 

undermineras, inte vad fakta är i sig. Därför blir ett begrepp som Ontological Gerrymandering intres-

sant eftersom det används för att utforska beskrivningar där vissa aspekter utesluts, vilket får 

konskevenser för hur den beskrivna företeelsen kommer att uppfattas: ”The argument here is 

that one of the powers of descriptions often lies in what they fail to describe, what is ignored and 

left out /…/ highly contrasting versions of the ’same thing’ can be produced while resisting crit-

icism of inaccuracy, falsehood or active confabulation” (Potter, 1996, p. 186-187). I denna studie 

är det som utesluts i olika texter av intresse och Potter tillhandahåller lämpliga verktyg för en när-

läsning av texterna genom sitt retoriska intresse för texters uppbyggnad. 

Foucaults teori är inte enkel att sammanfatta. Dels för att han utvecklat sig så mycket under sitt 

författarskap, dels för att han inte passar in under någon enkel beskrivning. Installationsföreläs-

ningen L’ordre du discours som han höll 1970, får vara en utgångspunkt för en beskrivning av 

Foucaults diskursbegrepp som handlar om hur olika former för maktutövning både kontrollerar 

och berikar diskurser. Exemplet med Mendel som inte befann sig inom det ’sanna’ i sin samtids 
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biologiska diskurs, illustrerar väl hur språket är omgärdat av olika maktordningar (Foucault, 

1993). Likaså med referens till Foucault, analyserar Walkerdine (1995) hur lärares och elevers sub-

jektivitet produceras av diskursiva praktiker i ett utvecklingspsykologiskt ramverk. Detta är också 

exempel på diskursiva makt- och kunskapsrelationer där utvecklingspsykologin har en given po-

sition som sanning. 

Men diskurser möjliggör också produktion av sanning (Foucault refererad i Wahl, 2006). Hul-

tqvist (1995) tar upp denna aspekt av hur nära kunskap och makt är förbundna och ömsesidigt 

beroende av varandra med hänvisning till Foucault. Enligt Foucault (1980) är inte makt enbart 

något i betydelsen av förtryck, utan makt är, i sin nära förbindelse med kunskap, också en pro-

duktiv kraft. Sanning är därför inte något utanför makten eller kunskapen som om det fanns en 

särskild mening, den är en del av det rörliga kunskapsbegreppet.  

Att makt producerar diskurser är inte negativt i sig, det är när meningen fixeras och det inte 

längre finns utrymme för olika tolkningar eller alternativ som det blir negativt. På det viset kan 

man säga att diskursanalysen undersöker utsagor. Finns det ett intresse att bevaka, är det ofta 

också en maktrelation (Foucault, 1993). Där kan fler aspekter eller diskurser ge uttryck för att si-

tuationen eller utsagan inte är entydig och avklarad, utan tillåter ifrågasättande och möjligen en 

vidare förståelse. I denna studie är det intressant att analysera olika maktrelationer; dels i form av 

representationer och konstruktioner, dels i form av bevakande och kontext. 

Det är i den förlängningen som Laclau och Mouffes diskursteori har givit viktiga bidrag till dis-

kursanalysen och de begrepp som kommer att användas i denna studie är särskilt flytande och tomma 

signifikanter, diskursiva fält och hegemoni, vilka ger verktyg i analysen av hur komplexa texters me-

ningsstrukturer kan vara. Det är både från deras gemensamma bok Hegemony and Socialist Strategy. 

Towards a Radical Politics (2001) och Laclaus bok On Populist Reason (2005) som dessa begrepp häm-

tas. Båda har, liksom Fairclough, en tydlig politisk förankring: ”This means that all struggles are, 

by definition, political” (Laclau, 2005, p. 154). Deras begrepp har förmågan att fungera i andra 

antagonisitiska sammanhang, där den politiska dimensionen inte är så framträdande, eftersom 

begreppen så tydligt utgår från den semiotiska teorin om tecknens mångsidiga betydelser och in-

bördes beroenden. Styrkan i deras diskursteori är att den ger verktyg att analysera hur sociala my-

ter och kollektiva fantasier skapas där just hegemoniska praktiker spelar en avgörande roll (Ho-

warth, 2007). Vilka betydelser är det som utesluts när asymmetriska maktrelationer är i rörelse? 
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Det empiriska materialet 

De texter som används i följande studie kan kallas för naturligt förekommande material eftersom 

de inte har producerats i forskningssyfte och kan uppfattas i den meningen att det inte skiljs mel-

lan mer och mindre autentiskt material (Börjesson & Palmblad, 2007). Avsikten är att få ett varie-

rat material med olika representationer som spänner från tidningsartiklar och bloggar till veten-

skapliga publikationer, oberoende av vilken social status som en text har i olika sammanhang. 

Texterna utgör olika genrer publicerade om Nossebro de senaste två åren. Det finns dock ytterli-

gare texter och några filmreportage som inte har tagits med. Urvalet har gjorts utifrån mina 

forskningsfrågor om hur och under vilka förhållanden mirakeldiskursen hegemoniserar diskurs-

ordningen om Nossebro skola. Urvalet av texter skulle ha kunnat vara annorlunda utifrån andra 

frågeställningar. 

Texterna som analyseras är hämtade från följande genreindelade källor:  

Dagspress: Dagens Nyheter (Olsson, 2011), Sydsvenskan (Leijnse, 2010)  

Kvällspress: Aftonbladet (Sandberg, 2011)  

Myndighetsdokument: Skolverkets Nyhetsbrev (Beckman, 2011).  

Fackpress: Lärarnas tidning (Rudhe, 2012).  

Sociala medier: Blogg (Kroksmark, 2011; Maja, 2011). 

Vetenskaplig tidskrift: Paideia (Persson & Persson, 2011).  

Reportage: Från sämst till bäst när alla fick vara med (Leijnse, 2012). 

Begreppens betydelser 

Följande är en genomgång av viktig terminologi som kommer att fungera som verktyg i studien. 

Diskursanalysen är mångfasetterad och dess begrepp likaså. Olika användare ger skiftande inne-

börd vilket både berikar och försvårar användningen. Preciseringar är därför på sin plats.  

Diskurs kan allmänt beskrivas som en reglerad samtalsordning med institutionaliserade framställ-

ningsprocedurer, vilka styrs historiskt och kulturellt (Börjesson, 2003). Enkelt uttryckt kan be-

greppet definieras som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (Winther Jörgensen & 

Philips, 2000). Men diskurs är samtidigt något komplext vars betydelse endast kan förstås genom 

själva analysen av de relationer som den är en del av (Fairclough, 2010). På ett liknande sätt är 

Laclau och Mouffes diskursbegrepp att förstå, det är inte begränsat till tal eller skrift utan det är 
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relationer mellan tecken som spelar en konstituerande roll (Laclau & Mouffe, 2001; Laclau, 2005). 

En diskurs kan tolkas som en fixering, om än tillfällig, av betydelse som samtidigt reducerar andra 

möjliga betydelser (Winther Jörgensen & Philips, 2000).  

Potter definierar diskurs som tal och text i social praktik (Potter, 1996) vilket även Fairclough 

(2010) gör, med tillägget att det är sätt att ge erfarenheter betydelser från ett visst perspektiv. 

Foucault använder begreppet liknande, dock ’större’, om hela den praktik som frambringar en 

viss typ av yttranden (Foucault, 1993). Det är inte diskursen i sig som är av intresse utan snarare 

frågan: ”… whom does discourse serve?” (Foucault, 1980, p. 115). Ett liknande förhållningssätt 

finns hos Börjesson och Palmblad (2007) som uttrycker att diskurser inte bara är vad som sägs i 

olika sammanhang, utan även vad som gör det möjligt att säga det. De gör också indelningen 

mellan stora och små diskurser där de förra sträcker sig över institutionsgränser till bredare sam-

hällsstrukturer. Föreliggande studie skulle kunna ha skolan i allmänhet som studieobjekt. Det blir 

dock för omfattande för en artikel av denna art, där fokus istället får ligga på några textburna dis-

kurser om en specifik skola och aktuella samhällsstrukturer. 

Diskursordning som begrepp är synnerligen lämpligt när det gäller skolan som intresseområde i den 

offentliga debatten, eftersom det hänvisar till hur olika diskurser konkurrerar om att ge innehåll åt 

ett specifikt socialt rum (Winther Jörgensen & Philips, 2000), här exemplifierat med Nossebro 

skola. Begreppet är Faircloughs (2010), men Foucault (1993) initierar det i L’ordre du discours. Be-

greppet innebär att flera diskurser försöker etablera sig inom samma domän vilket i sin tur kan 

leda till konflikt eftersom olika diskursiva praktiker gör anspråk på maktrelationer. Fairclough ger 

följande definition: ”It is important to conceptualise conventions which underlie discursive 

events in terms of orders of discourse /…/ The order of discourse of some social domaine is the 

totality of its discursive practices …” (Fairclough, 2010, p. 93).  

Två andra viktiga begrepp ingår i diskursordningen, nämligen discursive events och discursive practices 

som båda utgör aspekter av Faircloughs handlingsorienterade diskursbegrepp, som händelse och 

handling. Discursive practice, eller discourse practice som han använder synonymt (Fairclough, 

2010), innefattar både produktion, distribution och konsumtion av texter (Fairclough, 1992). 

Språkanvändning är för Fairclough (2010) det samma som social aktivitet i dialektik med en be-

stämd social och historisk kontext, där språket som diskurs både är konstituerat (utformat) och  

konstituerande (utformande). Det både är och gör. Winther Jörgensen och Philips (2000) menar att 

diskursordning är ett centralt begrepp för att förstå det sociala rum som ligger mellan specifika 
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diskurser och ett mer obestämt område som följer. I denna studie är det Nossebro skola som ut-

gör diskursordningens ’rum’. 

Det diskursiva fältet är ett näraliggande begrepp som hänvisar till alla kringliggande betydelser som 

faktiskt utesluts i en diskursordning där vissa diskurser dominerar (Winther Jörgensen & Philips, 

2000). Man kan se det som uteslutna alternativ (se Potter, 1996). Flytande signifikanter är att förstå 

som termer vars betydelse är obestämda och skiftande beroende på vilken diskursordning de är 

en del av, de är viktiga men omtvistade (Wreder, 2007). Tomma signifikanter ligger nära i betydelse, 

de kan dock fyllas med en mer stabil betydelse när diskursordningen väl är etablerad (Laclau, 

2005). Det är av intresse att undersöka det diskursiva fältet som den sociala kontext Nossebro är 

en del av, men inte explicit uttryckt i texterna. 

Hegemoni däremot är ett begrepp för hur vissa ord och diskurser får en dominerande betydelsebä-

rande roll (Laclau, 2005) och är liksom ideologier vanligt förekommande i de flesta diskurser 

(Fairclough, 1992). Hegemoni är enligt Laclau att förstå som den retoriska figuren synecdoche, där 

delen får representera helheten: ”This operation of taking up, by a particularity, of an incommen-

surable universal signification is what I have called hegemony” (Laclau, 2005, p. 70). Laclau och 

Mouffe (2001) använder begreppet för att beskriva hur vissa diskurser har en priviligierad posit-

ion att definiera verkligheten och dessa tar sig ofta uttryck i olika ideologier. Det handlar om do-

minans och exkludering, det är i den förbindelse som diskursiva fält och flytande signifikanter är 

att förstå som andra, i förhållande till hegemonin, obestämda betydelser. Det är i Discourse and 

Social Change som Fairclough (1992) ger en tydlig definition av hur han använder hegemonibe-

greppet och till vilken hjälp det kan vara i analysen av olika maktrelationer. Eftersom det är dis-

kurser och sociala förändringar som där är temat, intar hegemoni en central plats. Det handlar 

om hur olika konkurrerande diskurser, genom olika ideologier, uppstår inom en diskursordning 

och kan förändra den.  Det hegemoniska destabiliserar diskursordningen och utgör den domine-

rande sidan, om än temporärt. Hegemoni kan framträda antingen som reproduktion, omstruktu-

rering eller utmaning av den existerande diskursordningen, dock alltid knuten till maktrelationer 

(Fairclough, 1992). När det gäller denna studie spelar hegemonibegreppet en central roll för att 

analysera och förstå olika asymmetrier i representationen av Nossebro skola. 

Nyliberalism är slutligen ett centralt begrepp och det används i texter på svenska (Assarsson, 2009) 

medan det framkommer i begreppsanalysen att neoliberalism är dess engelska motsvarighet (Beach 

2010; Beach & Dovemark, 2009, 2011; Sjöberg, 2009, 2010; Brady, 2012) vilket även används  på 

svenska som neo-liberala marknadsmodeller eller strategier (Lundahl, 2011). En definition:  ”… moving 
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education away from systems of collective negotiation, inclusion and equality to ones based on 

and defined in terms of competition, individual responsibility, entrepreneurialism and freedom of 

choice” (Beach & Dovemark, 2011, p. 313). Det handlar om marknadsmässiga krafter som indi-

vidualism, konkurrens och valmöjlighet. Det är därför inte ovanligt att begreppet marknadsliberal-

ism används synonymt (Assarsson, 2007) eller ekonomiskt marknadsmässiga (Sjöberg, 2009). Fair-

clough använder begreppet marketisation i sin beskrivning av hur högre utbildningsinstitutioner 

tävlar om att sälja sina produkter till konsumenter (Fairclough, 2010). Lundahl (2011) använder 

även begreppet marknadstänkande när han beskriver utbildningssystemets ökade valfrihet. I denna 

studie används begreppen nyliberalism eller neoliberalism för den övergripande ideologin och 

marknadsliberalism för de ekonomiska idéerna som praktiseras. 

Representationerna  

Inledningsvis ges en kort beskrivning av den gemensamma bakgrunden till innehållet i texterna, 

sedan följer resultaten med analys av några diskursburna texter.  

Nossebro skola har sedan 2007 bedrivit ett aktivt arbete för att förbättra studieresultaten, då de 

låg på botten i rankingen av landets kommuner. Idag ligger Nossebro bland de främsta och det 

har gjort att skolan har fått mycket uppmärksamhet, inte minst för att de har genomfört utveckl-

ingen utan att tillföra några extra ekonomiska medel. En central fråga i diskursanalysen är hur 

Nossebro skola representeras i olika texter? Urvalet kommer att innehålla exempel på skolut-

veckling eftersom det är det som Nossebro har blivit känd för, men i denna studie är det diskur-

serna som framträder i texterna om Nossebro som är det primära intresset, inte skolutvecklingen 

i sig. Vad säger materialet och vilken bild ges av denna specifika skola som exempel? 

Begreppet hegemoni kommer att inta en central roll i följande analys, eftersom det utgör en viktig 

del av diskursanalysen, som intresserar sig för hur språkanvändning är med och skapar eller för-

ändrar vår förståelse av ’verkligheten’. Vidare är det Faircloughs (1992, 2010) tredimensionella 

metod som kommer att användas med text, diskursiv praktik och social praktik som områden för 

analys. Det innebär att texten beskrivs i sitt ordval, tolkas i diskursiv praktik och sätts i samband 

med olika i sociala processer.  

Texter och diskursiv praktik 

Läser man texterna kronologiskt är det ett starkt fokus på själva skolutvecklingsarbetet som är av 

intresse (Leijnse, 2010), både lärare, kommunala tjänstemän och föräldrar kommer till tals. Ord 
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som får beskriva processen är ”forskning”, ”specialpedagogik”, ”stöd ges i klassrummet” och 

”skolans ansvar” (s. 2). Skolverkets nyhetsbrev (Beckman, 2011) är inte mindre positivt i sina 

omdömen av skolans utveckling och med ord som ”framgångsfaktorer”, ”inkludering”, ”kun-

skapsmål” och ”höga förväntningar” (s. 1-2) skriver texten in sig i en diskurs som beskriver ett 

framgångsrikt förändringsarbete. En mer akademiskt vetenskaplig inriktning har artikeln från den 

pedagogiska tidskriften (Persson & Persson, 2011) där Nossebros utvecklingsarbete sätts in i en 

vetenskaplig ram och det ges elevperspektiv på processen utifrån data hämtade från observation-

er, intervjuer och dokument. Beskrivande ord blir i detta sammanhang ”måluppfyllelse”, ”för-

måga”, ”tydlighet”, ”åtgärder”, ”individanpassas” och ”dubbelbemanning” (s. 54-55) vilka ger 

indikationer om att det är frågan om ett utvecklingsarbete med fokus på undervisning och betygs-

resultat. Även artikeln från Aftonbladet har ett tydligt elevperspektiv och fokus på förändringsar-

betet, även om rubriken är något dubbeltydig: ” Här får alla toppbetyg” (Sandberg, 2011). Kopp-

las dessa textexempel till Faircloughs begrepp diskursordning (Winther Jörgensen & Philips, 

2000) är det inte svårt att urskilja skolan som det sociala rummet här, exemplifierat med Nos-

sebro skola. Diskurserna är lite olika beroende på om de har ett vetenskapligt eller ett mer allmänt 

informativt syfte, men framstår inte som asymmetriska i betydelsen av olika maktpositioner i he-

gemonisk bemärkelse.  

Så inträffar något som ändrar diskursordningen omkring Nossebro. Faircloughs (1992, 2010) be-

grepp discursive event  kan inte vara mer lämpligt. Dagens Nyheter publicerar artikeln ” ’Mirakelskola’ 

gav eleverna överbetyg ” (Olsson, 2011). Ordet mirakel  kan sägas representera en flytande signi-

fikant från ett yttre diskursivt fält (Winther Jörgensen & Philips, 2000), som inte tillhör den van-

liga vokabulären om kunskapskrav och måluppfyllelse. Effekten uteblir inte. Det skapas en tydlig 

dialektik där olika diskurser börjar ge olika perspektiv i diskursordningen om skolan, exemplifie-

rat med Nossebro skola.  

Ordet mirakel ger associationer till fiktion och overklighet. Användningen av begreppet kan ana-

lyseras i relation till andra ord i texten, som har med höga betygsresultat att göra. Det blir med ett 

naturligt att tillgripa Potters (1996) metafor Construction Yard som ger en bild av hur språket likt en 

byggarbetsplats konstruerar något, i detta fall bilden av en specifik skola. Artikelns flytande signi-

fikant ”mirakelskola” konstrueras snart vidare i en blogg (Kroksmark, 2011) där företeelsen får 

sin förklaring: lärarna är ”fartblinda” och ”pressade” (s. 1), därav de tveksamma betygsresultaten. 

Inga ord om det utvecklingsarbete som har genomförts där lärare samarbetar mer och elever i 

särskilda behov får stöd inom klassens ram. Det skulle med Laclaus (2005) terminologi kallas det 

diskursiva fältet, alternativa betydelser som utesluts i en diskurs som istället fokuserar enbart på 
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betygsstatistik. I Faircloughs (1992, 2010) begrepp diskursordning däremot ryms denna dialek-

tiska spänning. Just denna händelse, att en del (betygsresultat) av hela diskursordningen om sko-

lan, destabiliserar eller ifrågasätter den tidigare (skolutveckling), kan uppfattas som ett tydligt ex-

empel på hegemoni. Enligt Fairclough (1992) ger hegemonin möjlighet att teoretisera förändring i 

relation till maktrelationer vilket också ger en förståelse av diskurser som social praktik.  

Den ensidiga fokuseringen på betygsresultaten kan tolkas hegemoniskt, eftersom det finns uttryck 

för en viss maktkamp i utsagorna, men skulle med Potter (1996) även kunna beskrivas som offen-

sive rhetoric, där syftet kan uppfattas vara att omformulera alternativa beskrivningar: ”Ingen tycks 

ha funderat på vad framgången är grundad i för pedagogisk modell …” eller ”… det går inte att 

på tre år ta en skola från botten till toppen då det gäller elevernas kunskapsutveckling” (Kroks-

mark, 2011, s. 1). Vidare kan ironizing discourse (Potter, 1996) sägas karakterisera diskursen i sättet 

att underminera de andra versionerna som ges i övriga texter. De framstår nu som felaktiga de 

som har beskrivit Nossebros utveckling i positiva ordalag: 

 Trista och besvärande nyheter publiceras nu i våra största medier. Det visar sig att den nationellt hyllade 

 skolan i Nossebro – den så kallade mirakelskolan – fallit för frestelsen och trycket och levererat betyg 

 till eleverna som inte alls stämmer med resultaten på de nationella proven. (Kroksmark, 2011, s. 1) 

 

Social praktik och diskurser  

Provresultat och mätningar ger kanske inte hela bilden av en skolas praktik och elevers kunskaper 

(Rudhe, 2012). Lundahl (2011) skriver om diskrepansen mellan en ökande ’kontrollsida’ och en 

pedagogisk forskning som visar att det är undervisningen som behöver utvecklas. 2007 började 

man i Sverige att redovisa landets skolors betygsresultat i öppna jämförelser och det är till Skol-

verkets betygsstatistik som det hänvisas i samtliga texter. Det speciella med de två senare är att 

fokus framför allt ligger på ett års resultat (2010) och en sorts betyg, nämligen de nationella pro-

ven. Det vill man också framhäva i artikeln från Dagens Nyheter: ”Inte i något reportage nämns 

dock orden nationella prov” (Olsson, 2012, s. 1). Artikeln har som huvudinnehåll att påvisa hur 

skolan har givit högre slutbetyg i kärnämnena än vad de nationella provresultaten visar. Diskursen 

innehåller starka formuleringar som ”supermetoder”, ”överbetyg”, ”revanschlysten personal” och 

”hårdplugga specialpedagogisk  litteratur” (Olsson, 2012, s. 1-2). Här räcker det inte med att kon-

statera att genren är dagspressens, för den representeras även i Leijnses (2010) text, utan diskur-

sen söker konstruera en bild av verkligheten som har ett tydligt syfte. Läsaren tycks behöva hjälp 
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att förstå hur illa det är ställt, därför denna övertydlighet. Är det fråga om någon ideologi? Enligt 

Fairclough (1992) och Laclau (2005) är en hegemonisk diskurs ofta uttryck för en ideologi.   

För den som är bekant med betygsättningens komplexitet och de nationella provens roll i den 

samlade bedömningen av elevens kunskapsresultat, kan det verka något överraskande att de nat-

ionella provresultaten ges så stort utrymme i texterna med mirakelmetaforiken. Lärare skall an-

vända ett bredare underlag i bedömningen av elevernas kunskaper, än vad de nationella proven 

visar (Lundahl, 2011). Det är mycket som talar för att den ensidiga fokuseringen är ett exempel 

på en hegemonisk diskurs som kämpar om utrymme inom skolans diskursordning, eftersom den 

trots sin partikulära status söker en mer allmän betydelse för att dominera (Laclau, 2005). Fair-

clough knyter begreppet hegemoni till ett ideologisk skifte av diskurser som har med den sociala 

praktiken att göra och som möjliggör förändring (Fairclough, 1992, 2010; Winther Jörgensen & 

Philips, 2000).  

Det blir analysens uppgift att visa tänkbara riktningar för denna förändring och vilken ideologi 

som kan ligga till grund. Maktrelationer är nära förbundna med kunskap och på så vis kan de vara 

produktiva (Foucault, 1980). Utmaningen är att kritiskt granska de språkliga konstruktionerna 

som ger olika versioner av samma företeelse, där kontexten blir avgörande för vilken betydelse de 

tillmäts. Det är ju inte så att texterna med mirakeldiskurs är fiktiva, även om de använder ett fler-

tal begrepp som hör hemma i den genren. Det finns en kontext med en ideologi att haka på, som 

möjliggör kritiken. Det är aspekter som diskursanalysen har som uppgift att närmare granska.  

Forskare inom pedagogik och bedömning skriver om komplexiteten i mätningar av elevers kun-

skaper och varnar för att lägga för stor vikt vid enskilda provresultat (Rudhe, 2012). De nationella 

proven skall framför allt användas för att ge lärarna stöd i bedömningen med syftet att konkreti-

sera mål och betygskriterier (Lundahl, 2011). De är en del av betygsunderlaget men täcker inte 

hela (Jönsson, 2012). Detta kommer inte fram i diskursen om överbetygen och mirakelskolan. I 

en nyligen publicerad artikel i fackpressen leds innehållet åter tillbaka till andra aspekter än enbart 

betygsstatistik och negativ kritik (Lindgren, 2012). Det fokuseras istället på de organisationsför-

ändringar som ledde till den skolutveckling som både ökade elevernas trivsel och deras målupp-

fyllelse. Pedagogiska ledord som ”inkludering”, ”särskilt stöd” och ”acceptans för olikhet” (Lind-

gren, 2012, s. 7) används i texten och artikeln presenterar även den betygsstatistik från 2011 som 

publicerades endast några veckor efter mirakeldiskursernas tillkomst (Leijnse, 2012; Skolverket, 

2011). Det framgår att avvikelserna mellan betygen på de nationella proven och slutbetygen det 

året inte var anmärkningsvärda. Detta tog även en efterföljande skribent fasta på i en korrige-
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rande replik till Kroksmark i hans blogg. I inlägget påpekade hon också att det är viktigt att skilja 

mellan totala prestationer i matematik och de nationella provens indikationer (Maja, 2011). En del 

hade urskilts för att representera helheten, en hegemoni som sedan ifrågasätts. 

Konstruktioner 

Betydelser från det diskursiva fältet exkluderades och Potters (1996) begrepp Ontological Gerryman-

dering kan ses i relation till beskrivningarna som mirakeldiskurserna gav: ”One of the aspects of 

making any description is that it will pick out a particular range of phenomena as relevant and 

ignore other potential ones” (p. 184). Men man skulle också kunna säga att betygsstatistiken inte 

fokuserades i tidigare texter. Potter (1996) menar att det är just det problematiska med beskriv-

ningar som utger sig för att återge verkligheten, de kan producera mycket olika versioner av 

samma företeelse, utan att kritiseras för att vara oriktiga eller rentav falska. I själva verket är de 

konstruktioner. Språket är inget enkelt verktyg för avbildande, snarare ifrågasätter diskursanalysen 

tanken om en rak korrespondens mellan orden, siffrorna och tingen (Börjesson, 2003). 

Antagonismen inom diskursordningen kan fortsätta, men frågan är om hegemonin är rubbad i 

det specifika fallet Nossebro. Fairclough menar att hegemonin är tillfällig: ”… partially and tem-

porarily, as an ’unstable equilibrium’ ” (1992, p. 92). Den vetenskapliga diskurs som inleddes i 

artikeln av Persson och Persson (2011) är nu vidareutvecklad i en bok av samma författare som 

ges ut i september 2012. Den journalistiska diskursen följs upp av Leijnse (2012), som en del av 

en reportagebok där ett kapitel handlar om Nossebro skola. Med Potter (1996) kan frågan ställas 

vilket byggmaterial som dessa diskurser är konstruerade av, eftersom de utgör olika versioner av 

samma företeelse. ”It emphasizes that descriptions are human practices and that descriptions 

could have been otherwise”(p. 98). Makt och kunskap är nära förbundna med varandra. Enligt 

Foucault (1980) handlar det liksom diskurser, om nätverk i ständig förändring. När det är fråga 

om antagonism mellan diskurser inom en diskursordning, kan det likaväl betraktas som produk-

tiva krafter som leder till ny kunskap, än bara som uttryck för dominans.  

Sammanfattande diskussion 

Det har i analysen visat sig att det huvudsakligen är två diskurser som går att urskilja i texterna 

om Nosserbro skola. Den ena har fokuserat på skolans utvecklingsarbete utifrån ett pedagogiskt 

och vetenskapligt perspektiv. Den andra har haft fokus riktat på betygsresultaten, närmare be-

stämt de nationella provresultaten från år 2010. Diskursordningen tog en hegemonisk vändning 

genom en diskursiv förändring i representationen av Nossebro skola. Benämningen ”Mirakel-
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skola” spelade en central roll i denna tillfälliga destabilisering. Samtidigt pekar det på en bredare 

kontext. Nossebro, liksom andra skolor, är inlemmad i en utbildningspolitik färgad av nyliberal 

ideologi där mätningar av resultat och jämförelser har kommit att utgöra centrala kriterier i be-

dömning av skolor. 

Begreppen neoliberal, nyliberal och marknadsliberal används om varandra i de texter jag analyserat. 

Det gemensamma är en liberal ideologi där marknadsmässiga intressen dominerar utbildningssy-

stemet i form av konkurrens och jämförelser.  

Studien är samtidigt färgad av mina forskningsfrågor och syfte. Jag strävar inte efter att vara ideo-

logiskt neutral och även om materialet jag har analyserat är autentiskt, tolkar jag det som någon-

ting specifikt från mitt perspektiv. ”Diskursanalys är alltid att se ett fenomen som någonting” 

(Börjesson, 2003, s. 22).  Med ett annat fokus skulle texterna ha kunnat tolkas annorlunda. Andra 

kontextuella aspekter som skulle kunna analyseras utifrån de valda texterna skulle exempelvis vara 

likvärdig bedömning eller myndighetskontroll. Skolinspektionen framförde kritik mot Nossebro 

skola vad gäller skillnaden mellan resultaten från de nationella proven i matematik och avgångs-

betygen (Skolinspektionen, 2010). Siffrorna för de nationella proven och betygen visade sig 2011 

vara betydligt mindre generösa än genomsnittet av Sverige, ändå med 100 % behörighet till gym-

nasiet (Leijnse, 2012; Skolverket, 2011). Men en diskursanalys skulle också kunna begränsa sig till 

de språkliga uttrycken, hur de vetenskapliga representationerna konstrueras till skillnad från de 

massmediala. 

Intertextualitet  

I en kvalitativ studie som denna med ett mycket avgränsat studieobjekt är målet inte generaliser-

barhet, men ett liknande mönster kan hittas i andra arbeten när kontextualiseringen görs. Olika 

studier med ett diskursanalytiskt perspektiv visar att den nyliberala ideologin spelar en viktig roll 

inom utbildningspolitiken (Beach & Dovemark, 2009, 2011; Beach, 2010; Sjöberg, 2009, 2010; 

Assarsson, 2007, 2009; Fairclough, 2010). Att sätta texterna om Nossebro skola in i en sam-

hälls(ekonomisk) kontext är viktigt eftersom studien också skall bidra med nya perspektiv i ett 

komplicerat och politiskt färgat område som skolan är. ’Bilden av skolan’ i mediedebatten behö-

ver utforskas så att fler aspekter belyses.  

Rankingen där olika skolors resultat publiceras för allmänheten kan betraktas som en del av det 

Fairclough kallar ”marketisation of public discourse” (2010, pp. 100 - 101). Det är en del av en 

global utveckling där olika utbildningsinstitutioner använder sig av marknadsekonomiska strate-
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gier (Brady, 2012; Mattei, 2012). I denna förbindelse där kvantitativa mått blir avgörande, är det 

även intressant att ta del av Potters (1996) kritik av realismen: ”It treats some objects as unpro-

blematically  there …” (p. 184). Betygsstatisktiken kan uppfattas som en sådan objektiv företeelse 

där kategoriseringen, som i sig är en konstruktion utifrån siffror, inte problematiseras utan tas för 

given. Statistiskt kvantifierbara mönster kan enligt Potter ses som ett empiristiskt försök att reto-

riskt åberopa verklighet genom siffror, som om de vore fakta. Det är något som även Lundahl 

(2011) tar upp som problematiskt, statistik som ett så kallat ”snabbt språk” (s. 164), där förståelse 

tas för given. Resultatstyrningens statistik är inte i sig ett språk för kvalitetsutveckling. 

Den sociala praktik som skolan utgör en del av är historiskt förankrad i en viss politik. Den nyli-

berala ideologin ger sig till känna dels genom nationella och internationella kunskapsmätningar 

och rankingar där skolor, kommuner och länder jämförs med varandra, dels genom den diskur-

siva praktik som utbildningssystemet är en del av. Styrdokument och institutioner är bärare av 

dessa diskurser. Beach och Dovemark (2009, 2011) beskriver det aktuella utbildningssystemet 

som konsumistiskt där konkurrenskraft och individuell framgång är styrande principer. De använ-

der också begreppet hegemoni i sin beskrivning av denna globala utbredning inom utbildnings-

området.  

Den diskursiva praktiken som kvantifierar elevernas studieresultat är en del av det målrelaterade 

och alltmer resultatstyrda betygsystemet. Siffrorna som en del av en statistisk diskurs kan också 

ses som en del av en nyliberal diskurs där skolor konkurrerar med varandra utifrån sina resultat. 

Assarsson (2007) finner en marknadsliberal diskurs när det gäller de mätbara målen och den stat-

liga kontrollen som rangordnar såväl elever som skolor. Sjöberg har analyserat svenska och euro-

peiska utbildningspolitiska texter och funnit att de präglas av en neoliberal performativ diskurs-

ordning med frekvent mätningspraktik och ekonomisk terminologi. Sjöberg (2009, 2010) gör dis-

kursanalytiska läsningar av olika policydokument och finner en hegemonisk utbildningsdiskurs 

som kännetecknas av att den är neoliberalt ekonomiskt marknadsmässigt orienterad. Men även 

andra diskurser ger sig till känna i skolans diskursordning. Den ena är neokonservativ som även den 

kännetecknas av mätningspraktik men nu tydligare utifrån en essentialistisk (utvecklings-) psyko-

logisk subjektsrationalitet (Sjöberg, 2010). Tidigare har subjekten konstruerats med lika möjlig-

heter och rättigheter, nu syns en tendens att sortera individerna utifrån medfödda anlag. Den has-

tiga ökningen av enskilda diagnoser är ett tydligt tecken (Hedström, 2012). Sjöberg (2010) skriver 

även om hur markant den statligt granskande och kontrollerande funktionen är i nutida svensk 

utbildningspolitik, samtliga aspekter stämmer väl in i en neokonservativ ideologi. 
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Interdiskursivitet 

Den diskurs i skolans diskursordning som utmanar den nyliberala är dock den demokratiska (Pers-

son & Persson, 2011) också kallad socialt medborgerliga (Sjöberg, 2009) eller likvärdiga (Assarsson, 

2007). Trots olika namn har de det gemensamt att individen fokuseras, men inte genom konkur-

rens eller konsumism. Fokus ligger istället på värden som kunskap, samarbete och inkludering. 

Även om de individuella prestationerna i form av kunskapsresultat är av intresse, fokuseras sko-

lan som lärandemiljö där elevers olikhet och samspel tas till vara. Persson och Persson (2011) be-

skriver skolutvecklingen på Nossebro som baserat på ”… ett vetenskapligt förhållningssätt och 

aktuell pedagogisk forskning ”(s. 57). De jämför förändringsarbetet med framgångsfaktorer från 

internationell forskning. 

Det problematiska med diskurserna om Nossebro skola är att det är svårt att undvika frågan om 

vem som får tala och till vem? Diskursen är en del av en miljö med en viss talordning och ett 

visst sammanhang (Börjesson, 2003). Dagens Nyheter utgör en rikstäckande tidning med en bred 

läsarskara medan facktidskriften Paideia har en mer akademisk läsarskara bestående huvudsakligen 

av forskare och pedagoger.  Den tydligt hetsiga tonen i Olssons (2011) och Kroksmarks (2011) 

texter kräver en tolkningsram, en del av den diskursiva praktiken som Fairclough (1992, 2010) 

skriver om. Den är i sin tur beroende av den sociala praktiken, samhället som texterna och dis-

kurserna handlar om. För att det inte skall stanna vid konstruktioner utanför läsarens möjlighet 

att värdera, möjliggör diskursanalysen en kritisk läsning (Fairclough, 2010).  

Att bilden av skolan i mediedebatten skapas genom olika texter och representationer, i detta fall 

exemplifierat med Nossebro skola, är inget förvånande. Det krävs dock något ytterligare för att 

analysera själva diskursordningen som dessa texter är en del av. Det är i detta meningsutrymme 

som diskursanalysen har sin styrka som forskningsmetod. Vad är det som utesluts i de olika tex-

terna? Vilka bilder konstrueras när ’verkligheten’  representeras? Bilden som konstrueras i förbin-

delse med hegemoniska maktordningar, blir ofta påtagligt entydig och diskursanalysens uppgift är 

just att söka inom det diskursiva fältet vilka andra betydelser som kan ha uteslutits, granska hur 

texterna är konstruerade och vilken kontext de är en del av.  

Diskurser, textburna i detta fall, samspelar med varandra interdiskursivt och intertextuellt (Fair-

clough, 1992). Rubriken på Kroksmarks (2011) blogg om Nossebro är ”Effektiva skolor …”, 

men den utvecklas inte i inlägget. En första tolkning av rubriken är att tänka i marknadsliberala 

banor av lönsamhet och produktivitet. I en annan betydelse så representerar begreppet skolor 

som är inkluderande och på så vis är effektiva, för de använder sina resurser för alla elever. Mel 
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Ainscow är skolforskare med inriktning mot skolutveckling och inkludering. Hans beskrivning av 

vad som kännetecknar effektiva skolor är samarbete och fokus på skolmiljön (Ainscow, 2009), 

stämmer överens med vad andra skolforskare har publicerat av studier just om Nossebro (Pers-

son & Persson, 2011). Utgångspunkten är ett nytt sätt att organisera bland annat det specialpeda-

gogiska arbetssättet. Inkluderande gemenskaper skapas utifrån ett tydligt ledarskap med distinkta 

mål där elevers olikhet tas till vara och där lärare samarbetar om problemlösning och utvecklar 

sin pedagogiska kompetens. Det effektiva i detta är även ur ett lönsamhetsperspektiv; att resur-

serna fördelas på alla (Ainscow, 2009). Han ser med oro hur de mätbara praktikerna skapar kon-

kurrens mellan skolor också i England, och framhåller vikten av data, dock av en annan typ:        

” The challenge is, therefore, to harness the potential of data as a lever for change. In other 

words, we must learn to ’measure what we value’, rather than is often the case, ‘valuing what we 

can measure’ ” (p. 156). Skolans resultat är inte självklart mätbara utan vilar på överenskommelser 

(Lundahl, 2011), där ligger utmaningen. 

En del forskare är tveksamma till evidensbaseringen som gör sig gällande i skolan eftersom det är 

fråga om makt och tillit, andra hävdar att det är syftet som är avgörande (Svensén, 2012) eller att 

ett forskningsbaserat utvecklingsarbete kan ge goda resultat när det utvecklas inifrån själva verk-

samheten (Persson & Persson, 2011; Runesson, 2011; Rönnerman, 2011; Carlgren, 2011). Ut-

vecklingen kan även ses i samband med Foucaults uppfattning av kunskap och makt. Han analy-

serar begreppet governmentality som en del av den liberala diskursen med idealet om den styrde och 

självstyrande individen (Foucault refererad i Hultqvist & Petersson, 1995; Assarsson, 2009). Go-

vernmentality som uttryck för makt är ambivalent, det kan uppfattas både som produktivt och 

hegemoniskt, beroende på var intresset ligger. Makt kan vidare förstås i betydelse av möjlighet 

och rimlighet snarare än tvång (Öhman, 2007). Maktrelationerna omkring Nossebros diskursord-

ning är inte mindre komplexa. 

Den diskurs som är intressant ur ett pedagogiskt perspektiv har för vissa hamnat i skymundan, 

den demokratiskt kunskapsinriktade diskursen. Från forskningen som har pågått omkring Nossebros 

förändringsarbete, framkommer elevröster som också fokuserar på betygsresultat, men då i ett 

perspektiv av motivation och gemenskap. De får det stöd de behöver och deras självförtroende 

har ökat:  

 Eleverna tycker att skolan är viktig och uppskattar lärarnas engagemang och höga ambitioner. Skolans 

    ledning har lyckats skapa ett tankekollektiv baserat på ett vetenskapligt förhållningssätt och aktuell  

 pedagogisk forskning. Trovärdigheten i detta har medfört att lärarna ställt upp på såväl de strukturella 
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 som innehållsliga förändringarna. Eleverna å sin sida har som tankekollektiv sett ansträngningarna som 

 meningsfulla för deras egen del och accepterat att anstränga sig för att nå bättre resultat. (Persson & 

 Persson, 2011, s. 57) 

Den demokratiskt kunskapsinriktade diskursen kan vidare ses som en del av inkluderingen där 

eleverna också tränas inför livet att bli likvärdiga samhällsmedlemmar (Leijnse, 2012) vilket fram-

kommer i följande svar från en elevintervju om att alla skall finnas i klassrummet: ”Det känns 

bättre för alla tror jag” (Persson & Persson, 2011, s. 56).  

Avslutande reflektioner 

Inkludering är inte mätbar på samma sätt som de nationella proven. Lundahl (2011) pekar på svå-

righeten att få till värdemätare av lärares arbete med eleverna, om det är provformerna som foku-

seras. Assarsson (2007) beskriver redskap inom den marknadsliberala diskursen för den statliga 

kontrollen i form av nationella prov, men när det gäller andra värdesystem som medborgarfost-

ran är det svårare. Betyder det att en skola som lyckas ge en sammanhållen undervisning för ele-

ver med olika behov, inte kan värderas?  

Assarsson (2007) ser vidare en risk för att dominanta diskurser bestämmer vad som kan talas om, 

även i vilka termer det kan talas, vilket kan hämma och likrikta kunskapsutvecklingen. Det är i 

förbindelse med begreppet En skola för alla hon tar upp detta, som hon i sin studie tolkar som ett 

tomt tecken som fylls med innebörd beroende på vem som för tillfället har tolkningsföreträde 

och makt. Begreppet likvärdighet är också något som Assarsson menar måste fyllas med innebörd, 

dess pedagogiska diskurs om den goda skolan kämpar mot en marknadsliberal diskurs där indi-

vidualismen är central. De konflikter som uppstår i förbindelse med resultatpublicering- och an-

vändning beror delvis på svårigheterna att förena neo-liberala marknadsmodeller med likvärdig-

hetsmodeller (Lundahl, 2011). Det är en liknande problematik som utspelas i dikursordningen om 

Nossebro och kan ses som konsekvensen av att skolan har blivit alltmer resultatstyrd. 

Fördelen med det diskursanalytiska angreppssättet är att det är de språkliga uttrycken och deras 

sammanhang som analyseras, inte personerna som skrivit eller talat. Diskurserna som kan urskil-

jas i diskursordningen om Nossebro skola, är delar av en större kontext: skolan som institution 

styrd utifrån en bestämd politik. Sverige som del av EU med sina olika policydokument och re-

gleringar. EU som en del av den globala världsordningen. Det är därför begripligt, med den mät-

ningspraktik, konkurrens och tillit till kvantifierbarhet som den rådande utbildningspolitiken för 

fram nationellt såväl som internationellt, att det är just betygsresultaten som har varit den spring-
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ande punkten i diskursordningen omkring Nossebro skola. Det var där hela utvecklingsarbetet 

började och det var också där den hegemoniska kampen uppstod. Den pedagogiskt kunskapsin-

riktade diskursen kan vara svår att skönja mitt i allt detta. Den har tomma tecken som måste fyl-

las med innebörd (Assarsson, 2007). 

Vissa diskurser har kommit att bli självklara och dominerande (exempelvis mätning), samtidigt 

visar analysen av texterna från Padeia och Dagens Nyheter hur diskurser kan bryta in i och påverka 

varandra, där aspekter av makt och styrning blir betydelsefulla (Palla, 2011). Det intertextuella blir 

här interdiskursivt när det befinner sig inom hegemoniska diskursordingar där olika diskurser gör 

anspråk på makt. Det interdiskursiva är att förstå som diskursernas olika artikulationer (Fair-

clough, 1992).  En styrka i diskursanalysen är att den dels ger alternativa bilder genom att under-

söka olika diskurser i ett bredare perspektiv, dels visar den hur ideologier är med om att konstru-

era ’ verkligheten’ genom vissa diskurser. ”… the ideology of the ruling classes does not become 

the ruling ideology by the grace of God or the seizure of state power, but through the work of 

installations such as the school, in which this ideology can be (and is) materialised and mediated” 

(Beach & Dovemark, 2011, p. 324).  

Skolan befinner sig inom olika ideologiska maktdimensioner. Denna studie har undersökt upp-

komst och effekter av hegemonisering; hur diskurser om inkludering och kunskap ställs mot dis-

kurser om kvantitativa mätningar och resultat. Analysen har avgränsats till en diskursiv nivå där 

aspekter av olika ideologier bara har antytts kontextuellt, vare sig det handlar om demokratiska 

eller nyliberala tendenser. Utgångspunkten för analysen har dock varit ett intresse för skolutveckl-

ing och inkludering som jag ser som två näraliggande begrepp. Intresset har i förlängningen också 

inspirerat den som Fairclough (1992) kallar resistant reader. För till syvende och sist med alla texter 

om denna skola som exempel, är läsaren inte oväsentlig för vilken diskurs som ges tolkningsföre-

träde och får mest inflytande, mirakeldiskursen eller den pedagogiskt kunskapsinriktade. 
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