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Abstract
This thesis focuses on representations of school problems in Swedish local
newspapers and how these can be understood in terms of discourses about
“the good school”. The thesis also focuses on how these discourses are
manifested among and resisted by school professionals, and on the potential
consequences for schools. Representations of school problems are seen as
expressions of power as they produce and reproduce values. These values,
which can be referred to in terms of discourses, affect both school practices
and individuals attending or working at schools. The theoretical starting point
is a Foucauldian perspective on governing. The main elements adopted are
Foucault’s understanding of power and the relationship between power and
knowledge; how people are positioned as subjects; and how we are governed
by representations of problems. The analytical approach adopted draws on
Carol Bacchi’s “What’s the problem represented to be” (WPR) approach. Two
empirical studies were conducted: a media study and an interview study.
Four main problem representations could be distinguished: “the school is
breaking the law”; “the working environment at the school is poor”; “the
school does not listen to the students”; and “the school does not measure up
to other schools”. Out of these problem representations, “the schools is
breaking the law” and “the working environment at the school is poor” were
the most predominant representations. Using the problem representations
and their underlying assumptions as a starting point, four main discourses on
“the good school” were identified: the legal discourse, the caring discourse,
the democratic discourse; and the market discourse. Regarding effects of the
discourses, an overall reflection is that students are positioned as active
subjects with significant influence in nearly all of the discourses identified in
the media study, with the exception of the caring discourse.
As evident by both the embrace of and the resistance against the
discourses, the dominant discourses in both the media study and the interview
study are the legal discourse and the caring discourse. It is concluded that
there is a discursive struggle between these discourses as to whether “the good
school” is a school “in the name of the law” or “in the sense of caring”. This
discursive struggle may result in possibilities for resistance against one
discourse on behalf of the other.
Keywords: problem representation, discourse, governing, resistance,
educational debate, mediatization, juridification, caring, democracy,
marketization, compulsory education, Sweden
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1. Inledning
I den svenska utbildningsdebatten har bilden av en skola i kris varit ett
dominerande tema (Forssell, 2011; Melander, 2004; Nordin, 2012; Sjöberg,
2011; Wiklund, 2006). En illustration av detta är den uppståndelse som följde
i efterdyningarna av det svenska resultatet i 2012 års PISA-studie, något som
bland annat föranledde dåvarande regeringens beslut att ge OECD i uppdrag
att identifiera orsaker till den nedåtgående trenden och ge förslag på åtgärder
för att förbättra studieresultaten (OECD, 2015). Krisdiskursen har kritiserats
av både forskare och verksamma inom skolan. Carl Anders Säfström,
professor i pedagogik, menar exempelvis att även om kritiken mot den
svenska skolan i vissa fall varit befogad så har vi ”fastnat i en negativ spiral av
kritik”, som ”skrämmer bort studenterna från lärarutbildningarna” (Arevik,
2012). Läraren Maria Wiman säger att hon inte känner igen sig i den överlag
negativa bild som förmedlas av svenska skolan och efterlyser en offentlig
debatt där människor som befinner sig inom skolan får komma till tals
(Wiman, 2018; se även Koch, 2018). Helena Svantesson, en annan lärare,
menar även hon att ”skoldebatten är onyanserad” och påtalar att fokuset på
det negativa och det tydligt mätbara riskerar att leda till att ”vi kan hamna i
en förändringsmani och ändrar inte bara det som är dåligt utan också det som
är bra” (Svantesson, 2014). Svantesson pekar på att risken med ”att ensidigt
fokusera på problemen” är att det blir en självuppfyllande profetia.
Skolan fyller en viktig samhällsfunktion i att lära och fostra elever för att
både kunna anpassa sig till det rådande samhället och för att kunna ifrågasätta
och utveckla detta. Vad som framställs som föredömligt respektive
problematiskt i relation till skolan (och i förlängningen vad som framställs
som en bra respektive dålig skola) är därför något som behöver lyftas upp och
diskuteras. Likaså är det viktigt att belysa olika perspektiv på tillståndet i
skolan, inte minst från skolverksamma själva, såsom skolledning och
skolpersonal. Självklart kan det finnas förhållanden i skolan som är
problematiska eller rent av skadliga för elever, personal eller på längre sikt
samhället i stort. Argumentet i denna avhandling är inte att kritik som gör att
skolan framställs i ett negativt ljus till varje pris ska undvikas. Poängen är
istället att på vilket sätt något framställs spelar roll och inte bör behandlas
lättvindigt eller tas för givet.
Debatten om en skola i kris tenderar att föras på arenor där röster från
skolverksamma i stor utsträckning saknas. Ett annat sätt att uttrycka det är
att skoldebatten framför allt förs på, i relation till skolan, externa arenor,
såsom just den lokala mediearenan. Därför är det viktigt att balansera den bild
som förmedlas av skolan på mediearenan genom att lyfta fram perspektivet
hos de som i förlängningen berörs, nämligen de skolverksamma. I
avhandlingen belyses både externa och interna perspektiv, vilket gör det
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möjligt att undersöka om diskurser som kan urskiljas i lokal media också
framträder hos skolverksamma, samt huruvida det finns ett motstånd mot
dessa diskurser. I det marknadslika skollandskap som råder i Sverige idag kan
en stämpel som ”dålig” skola leda till svårigheter att behålla nuvarande eller
tilldra nya elever, vilket i förlängningen kan innebära att skolans framtid
äventyras. Det kan leda till en ökad segregation mellan skolor, där mer
resursstarka föräldrar och elever i större utsträckning gör ett aktivt val att
lämna en skola som fallit sämre ut vid en jämförelse av meritvärden som
rapporterats om i tidningen, medan familjer i mer utmanande socioekonomiska omständigheter blir kvar. Att bli föremål för negativ medieexponering
kan påverka självbilden hos elever och personal och leda till en
självuppfyllande profetia, där exempelvis elever som utmålats som ”stökiga”
börjar leva upp till den identitet som tilldelats dem eller där det blir svårt att
bedriva skolutveckling utifrån en dyster nulägesbeskrivning. I förlängningen
kan det faktum att allt detta står på spel leda till en minskad genomskinlighet,
en försiktighet både internt och utåt när det gäller vad man säger och vilka
sidor av verksamheten man väljer att visa upp. Det är därmed av betydelse,
både för enskilda skolor och för samhället i bredare bemärkelse att titta
närmare på representationer av skolproblem och de underliggande
antaganden som dessa bygger på. Detta görs i denna avhandling utifrån
material från två delstudier: den ena av urklipp från lokala dagstidningar och
den andra av intervjuer med skolledare och pedagogisk personal.
I förmedlandet av bilden av skolan i kris har media spelat en framträdande
roll. Ett exempel på detta är Maciej Zarembas uppmärksammade reportageserie i Dagens Nyheter om tillståndet i svensk skola, där han bland annat
konstaterar att ”den svenska grundidén om jämlik skola ser ut att gå i kvav”
(Zaremba, 2011a, s. 17, se även 2011b, 2011c, 2011d, 2011e, 2011f). Media har
en viktig agendasättande funktion, i termer av att medierna sätter dagordningen för samhällsdebatten (Djerf-Pierre, 2008, s. 383). Medias funktion
kan uttryckas i termer av meningsskapande, att ”massmedias uppgift i
förhållande till medborgarna är att ge mening åt den pågående händelseutvecklingen” (Petersson & Carlberg, 1990, s. 105; se även Richardson, 2007).
Det är också just denna funktion som informationskälla som ger media en
sådan betydande makt:
… medierna har en avsevärd makt över både människors dagordningar och människors
tankar, och […] nyckeln till den makten är tillgången till människors uppmärksamhet
(Strömbäck, 2004, s. 128).

Nyhetsmedier gör ofrånkomligen ständiga urval, bortval och prioriteringar
och ger vissa händelser eller sakfrågor större utrymme och andra mindre.
Detta innebär att medierapporteringen alltid är att betrakta som en förenklad
beskrivning av, i många fall, komplexa fenomen. När olika uttalanden och
6

ståndpunkter kring skolan återges i exempelvis en dagstidning kan det ses
som en reproduktion av en pågående debatt, men eftersom det är tidningen
som skapar inramningen, sätter tonen, avgör vilka röster som får höras och i
vilket sammanhang, så skapar media också sina egna representationer, som i
sin tur kan påverka riktningen på debatten i övrigt. Media kan, med andra ord
betraktas som en arena som både fångar upp och förmedlar vidare rådande
föreställningar och ideal om skolan; och som också bidrar till produktionen av
sådana. I egenskap av en arena där representationer av skolor både
reproduceras och skapas; har media därmed ”en ledande roll i att påverka hur
frågor uppfattas och hur politiska subjekt kommer uppfatta sig själva”
(Bacchi, 2009, s. 242, min översättning).1 Media bidrar till skapandet av
”kulturella referensramar” (Djerf-Pierre, 2008, s. 383), som ligger till grund
för hur institutioner som exempelvis skolor bedöms och värderas (Schrott,
2009, s. 58). Det är just medias framträdande roll i meningsskapandet och
sanningsskapandet som gör mediearenan relevant för denna avhandling.
Media har en betydande roll i formandet av människors åsikter och bild av
verkligheten och, i förlängningen, deras handlingar (Strömbäck, 2009, s. 13).
Strömbäck och Esser anser att “det finns inte någon del av dagens samhälle
som inte påverkas av media” (Strömbäck & Esser, 2014b, s. 10, min
översättning). Det ökade medieinflytandet i samhället kan beskrivas med
begreppet medialisering2 (Strömbäck & Esser, 2014b, s. 6). Utifrån den
betydelse denna utveckling anses ha i det moderna samhället har medialisering likställts med andra begrepp som beskriver storskaliga förändringsprocesser, såsom globalisering (Strömbäck & Esser, 2014a, s. 246). Ett led i
medialiseringen är framväxten av och samhällets anpassning till en så kallad
medielogik, (Strömbäck, 2004, s. 129). Teorin om medielogiken formulerades
av Altheide och Snow (Altheide & Snow, 1979) och begreppet kan användas
för att beskriva de för media specifika glasögon som används för att ”betrakta,
bevaka och tolka sociala, kulturella och politiska fenomen” (Strömbäck &
Esser, 2009, s. 212, min översättning). Konkret kan medielogiken ta sig
uttryck i olika berättartekniker, som används för att vinna allmänhetens
intresse och som påverkar både urval och gestaltning av nyheter (Strömbäck,
2015, s. 162). I den här avhandlingen är det dock inte nyhetsurval eller
kriterier för nyhetsvärdering3 som står i fokus, utan hur ett fenomen
framställs – uttryck för det som kan kallas journalistikens gestaltningsmakt

1 Citat från engelskspråkig litteratur har genomgående i avhandlingen översatts till svenska. Detta för att göra
texten mer harmoniserad och flytande. Sådana citat markeras med ”min översättning”, för att förtydliga att
det är jag som tolkat texten.
2 En distinktion kan göras mellan medialisering och det besläktade begreppet mediering, som åsyftar
förmedlingen av budskap och kommunikation via media, medan medialisering används för att beskriva den
förändring vad gäller medias inflytande i samhället som beskrivs ovan (Strömbäck & Esser, 2014a, s. 246;
Couldry & Hepp, 2013, s. 197).
3 Se exempelvis Brighton & Foy, 2007; Hvitfelt, 1985
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(Strömbäck, 2008, s. 394). Mer specifikt är det negativ medieexponering av
enskilda skolor som analyseras.
Representationer av skolproblem betraktas i denna avhandling som uttryck
för en diskursiv styrning av skolan. Problemrepresentationer är styrande i
termer av att de både skapar och reproducerar värden som sätter sin prägel
på
skolans
verksamhet
och
subjekt.
I
avhandlingen
utgör
problemrepresentationer studieobjekt för att undersöka den diskursiva
styrningen av skolan. I enlighet med Carol Bacchis angreppssätt för att
studera policy betraktas styrning som en ”problematiserande aktivitet”
(Österlind & Wright, 2014, s. 977, min översättning; Bacchi, 2009, xi). Bacchi
menar att styrning bygger på idén att det finns vissa ”problem” som behöver
åtgärdas, samtidigt som hon ifrågasätter att dessa problem är givna (Bacchi,
2009, xi). Att problemrepresentationer (det sätt på vilket något framställs
som ett problem) tas för givna kan ses som ett uttryck för makt. Detta i termer
av att debatten kommer att handla om hur dessa ”problem” ska lösas, medan
de underliggande antaganden som ligger bakom osynliggörs och avpolitiseras.
Genom att studera problemrepresentationer kan avhandlingen bidra till
kunskap om underliggande antaganden om vad som utgör ”den goda skolan”;
antaganden som inte alltid synliggörs i officiell utbildningspolicy. Ytterligare
ett bidrag görs genom avhandlingens fokus på problemrepresentationer i
media. Detta eftersom media sannolikt är den arena genom vilken många
skapar sin uppfattning om skolan, vilket innebär att mediabilden av skolan
kan få stora konsekvenser, inte minst i marknadiseringens tidevarv. Till
skillnad från tidigare forskning om skolan i media bidrar avhandlingen med
kunskap om mediedebatten på lokal nivå. Detta är ett väsentligt bidrag,
eftersom skolan verkar i det lokala och det är i lokala medier som specifika
skolor kan förväntas uppmärksammas i störst utsträckning. Det är också
genom den lokala mediebevakningen av enskilda skolor som konsekvenserna
av bilden av en skola i kris kan sägas få konkreta utfall, exempelvis i form av
att elever väljer respektive väljer bort skolor.
Syftet med denna avhandling är att identifiera och analysera
diskurser om ”den goda skolan” i lokal media och bland
skolverksamma. Detta syfte konkretiseras genom följande forskningsfrågor:
-

Hur representeras skolproblem i lokala dagstidningar?
Vilka diskurser om ”den goda skolan” ligger till grund för hur problem
framställs?
Hur kommer diskurserna och eventuellt motstånd mot dessa till
uttryck hos skolledare och pedagogisk personal?
Vilka konsekvenser kan problemrepresentationerna och i praktiken
diskurserna få för skolan?
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Förhoppningen är att denna avhandling kan bidra till en nyansering av
debatten om skolans problem, vilket i sin tur kan främja en diskussion om
vilken sorts skola vi vill ha.

1.1 Tidigare forskning
I fokus för denna avhandling står representationer av skolproblem i media och
hur dessa kan förstås i termer av synen på ”den goda skolan”. Den tidigare
forskning som avhandlingen tar avstamp i berör således i någon form utsagor
om det önskvärda och icke önskvärda i relation till skolan. Mer konkret knyter
avhandlingen an till två huvudsakliga forskningsfält: kritisk forskning om
utbildningspolicy; och forskning om skolan och media.
Kritisk forskning om utbildningspolicy
Den forskning om utbildningspolicy som hänvisas till i avhandlingen kan i
huvudsak sägas härröra till policysociologi, eller kritisk policyanalys (Gale,
2001, s. 380). Denna typ av forskning motsätter sig idén om att policy är
neutral och fri från värderingar; och har istället som utgångspunkt att
kunskap, makt och resurser är ojämlikt fördelade (Regmi, 2017, s. 1–2; Young,
1999, s. 685). Det som står i fokus är således vilka värden som kan urskiljas i
utbildningspolicy samt implikationerna av dessa värden för utbildningspraktiker (Regmi, 2017, s. 9). Begreppet värden kan beskrivas som ”antaganden
eller övertygelser om vad som är önskvärt och om hur saker är” (Ozga, 2000,
s. 47, min översättning). Dessa värden behöver, enligt denna typ av kritisk
forskning, synliggöras och problematiseras utifrån vilka som vinner och vilka
som förlorar på hur en policy formuleras (Taylor, 1997, s. 26; Gale, 2001, s.
379). Kritisk forskning om utbildningspolicy i en svensk kontext har
intresserat sig för flera olika områden. Avhandlingen utgår dock främst från
forskning som berör följande områden: värdegrunden och skolans uppdrag
att fostra elever till demokratiska medborgare; marknadiseringen av skolan;
samt granskning och juridifiering. Denna avgränsning gjordes med
utgångspunkt i det abduktiva tillvägagångssätt som tillämpas i avhandlingen.
Med andra ord gjordes avgränsningen både med hänsyn till den initiala
orienteringen i avhandlingens ämne (se kapitel 2) och till det som kunde
urskiljas i det empiriska materialet.
Värdegrunden och skolans uppdrag att fostra elever till demokratiska
medborgare
När det gäller värdegrunden har svensk forskning använts som utgångspunkt.
Detta eftersom värdegrunden är kopplad till en svensk kontext. Hanna
Kjellgren har studerat kommuners och lärares arbete med
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värdegrundsuppdraget (Kjellgren, 2012). Kjellgren betonar att med skolans
värdeförmedlande uppdrag följer konflikter mellan olika värden, såsom
liberala, gruppdemokratiska samt traditionella sådana. Kjellgren gör vidare
en distinktion mellan vad hon benämner individualistiska och kollektivistiska
värden och menar att de individualistiska värdena kommit att få en alltmer
framträdande roll i värdegrunden. Det finns paralleller mellan Kjellgrens
forskning och denna avhandling i termer av intresset för de värden som ligger
till grund för skolans verksamhet, samt betoningen på skolverksammas
perspektiv på dessa värden. Samtidigt fokuserar Kjellgren på de värden som
kan urskiljas i läroplanen, vilket kan ses som att hon studerar explicit
uttryckta ideal som skolan är enligt lag ska eftersträva. De värden som
studeras i denna avhandling sträcker sig dock, till skillnad från i Kjellgrens
forskning bortom uttalade och i styrdokumenten formaliserade sådana.
Därigenom bidrar den till kunskap om vilka outtalade värden som skolan
präglas av.
Ett för den svenska skolans värdegrund centralt begrepp är demokrati
(Frånberg, 2004; SKOLFS 2010:37, Kapitel 1). I Ellen Almgrens avhandling
problematiseras idén om skolans roll som fostrare av demokrater (Almgren,
2006). Almgren ställer frågan huruvida skoldemokrati leder till demokratisk
kompetens och om eleverna fostras likvärdigt till demokrater. Även Maria
Rönnlund har studerat skolans demokratifostrande verksamhet (Rönnlund,
2011). Hos Rönnlund står kollektiva beslutsprocesser i fokus, där hon mer
specifikt intresserar sig för formella vägar för elevinflytande. Såväl Almgrens
som Rönnlunds forskning kretsar kring frågan om hur skolan lever upp till sitt
uppdrag att utföra demokratisk fostran av eleverna. Däremot problematiseras
inte själva innebörden av demokratibegreppet i samma utsträckning. Här kan
denna avhandling göra ett bidrag genom att analysera detta i termer av en
demokratidiskurs och därigenom belysa det sammanhang genom vilket
skoldemokrati och elevinflytande kan sägas ha fått sin betydelse.
Ett begrepp som är nära sammankopplat med demokratibegreppet är
medborgarskap. Traditionellt har medborgarskap setts som en juridisk term,
som beskriver ” ett rättsligt bindande förhållande som uppstår mellan en stat
och en individ (medborgare) antingen automatiskt vid födelsen eller efter
anmälan eller en ansökan” (Carlsson, 2006b, s. 28). På senare tid har dock
begreppet kommit att få en vidare betydelse, i termer av idén om ”hur
individer kan delta i en politisk och kulturell offentlighet” (Carlsson, 2006b,
s. 29). Med andra ord kan medborgarskap även tolkas som delaktighet i någon
form av kulturell gemenskap. Forskningen som behandlar skolans roll i
medborgarfostran är omfattande (Skolverket, 2011b). Ett exempel är Lena
Carlsson, som intresserar sig för hur gymnasieskolans elever konstrueras som
medborgare, med just begreppen demokrati och medborgarskap i fokus
(Carlsson, 2006b). Genom att studera generella policytexter; policytexter som
rör handels- och administrationsprogrammet; samt samtala med lärare
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identifierar och problematiserar Carlsson en konserverande; kommunikativ;
marknadsorienterad; respektive beskyddande diskurs. Carlssons resultat är
intressanta, då de diskurser hon identifierar också kan ses som bredare
samhällsdiskurser som sträcker sig bortom frågan om medborgarskap och
möjligen kan urskiljas även i diskurser om ”den goda skolan”. Samtidigt är
medborgarskapsbegreppet utgångspunkten i Carlssons avhandling och skolan
kan ses som den arena där detta undersöks. Detta till skillnad från denna
avhandling, där problemrepresentationer står i fokus, vilket öppnar upp för
kunskaper om vilka olika diskurser som kan urskiljas i relation till skolan. Här
står diskurser om ”den goda skolan” i fokus, där medborgarskap kan utgöra
en aspekt, men där det också kan finnas andra. Avhandlingen bidrar således
med kunskap om en mångfald av diskurser och hur dessa förhåller sig till
varandra.
En annan forskare som kan nämnas i relation till begreppet medborgarskap
är Sara Carlbaum. Carlbaum har studerat hur medborgarskapet konstrueras
och ges mening inom utbildningspolitiken, med ett särskilt fokus på kön,
etnicitet och klass (Carlbaum, 2012). Det finns tydliga paralleller mellan
Carlbaums studier och denna avhandling, då Carlbaum intresserar sig för hur
skolans (i detta fall gymnasiet) problem, syften och mål representeras. Här
finns likheter med denna avhandlings inriktning på problemrepresentationer
och diskurser om ”den goda skolan”. Carlbaum undersöker vidare hur vissa
egenskaper och förmågor hos framtida medborgare konstrueras som
nödvändiga och önskvärda respektive icke-önskvärda, vilket påminner om
fokuset i denna avhandling på framställningar av ”den goda” respektive ”den
dåliga” skolan. I både Carlbaums forskning och i denna avhandling behandlas
hur olika diskurser förhåller sig till och kan stå i strid mot varandra. Samtidigt
finns också skillnader. Carlbaum gör jämförelser över tid och studerar
diskursiv förändring och kontinuitet. Samtidigt studerar Carlbaum enbart
policymateral medan denna avhandling undersöker såväl mediearenan som
skolverksammas perspektiv. Detta innebär större möjligheter att studera
motstånd och konsekvenser på skolnivån.
Marknadiseringen av skolan
Det finns en betydande mängd både svensk och internationell forskning om
marknadiseringen av skolan (se exempelvis Ambrose, 2016; Apple, 2004,
2005; Beach, 2010; Bunar, 2010a; Connell, 2013; Fejes, Runesdotter, &
Wärvik, 2016; Fjellman, 2019; Forsberg, 2015; Hall, 2013; Hall m.fl., 2015;
Harling & Dahlstedt, 2017; Kallstenius, 2010; Møller & Skedsmo, 2013; Rowe
& Lubienski, 2017; Trumberg, 2011). Ett exempel på ett svenskt
forskningsprojekt är Gymnasiet som marknad (Lundahl m.fl., 2015). I fokus
för detta projekt stod innebörder och konsekvenser av marknadsmekanismer
för kommuner och skolor. Ann-Sofie Holm och Ulf Lundström studerar
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exempelvis skolvalssystemet och den ökade konkurrensens påverkan på
rektorers och lärares arbete (Holm & Lundström, 2011; Lundström & Holm,
2011; se även Lundström & Parding, 2011b). Utifrån intervjuer med rektorer
finner Holm och Lundström att marknaden är tydligt närvarande i rektorers
arbete, om än i olika utsträckning (Holm & Lundström, 2011). Vidare finner
de att rektorerna ser både för- och nackdelar med konkurrensen, som å ena
sidan ses som något som kan motivera personalen och gynna skolutveckling
men som å andra sidan kan orsaka stress och osäkerhet. Holm och Lundström
menar också att skolvalssystemet förändrat rektorernas yrkesidentitet från att
betrakta sin roll i pedagogiska termer till att betrakta den i ekonomiska
termer. Holm och Lundström finner inte bara att rektorernas yrkesidentitet
förändrats genom marknadiseringen utan även lärarnas (Lundström & Holm,
2011). Mer specifikt menar Holm och Lundström att marknadiseringen
medfört en syn på lärare som serviceorienterade och flexibla, samtidigt som
deras arbetsbörda ökat, liksom betoningen på marknadsföring som en del av
jobbet. Holm och Lundström pekar på att just hur skolledares och lärares
yrkesroll påverkas av marknadiseringen och skolvalspolicy är understuderat
(Holm & Lundström, 2011, s. 601; Lundström & Holm, 2011). Här kan denna
avhandling utgöra ett bidrag till detta område, genom att också introducera
ett medieperspektiv. Mer specifikt belyser avhandlingen hur marknadsdiskursen, som den tar sig uttryck i lokal media påverkar skolledare och lärare.
När det gäller forskning på den internationella arenan kan bland annat
forskaren Stephen Ball nämnas, som med kritiska ögon studerat privatisering
av utbildning och dess etiska och demokratiska implikationer (Ball, 2007; Ball
& Youdell, 2008). Ball menar att utbildning alltmer kommit att betraktas och
värderas utifrån ekonomiska värden och som ett medel för konkurrenskraft
på den internationella marknaden (Ball, 2007). I en rapport skriven av Ball
och Deborah Youdell konstaterar de att privatiseringen för med sig ett nytt
språkbruk, nya drivkrafter och nya sätt att se på rollen som lärare, elev och
förälder (Ball & Youdell, 2008). De menar vidare att privatiseringen får
påtagliga konsekvenser för lärares karriär, lön och status, samt att
marknadisering, konkurrens, valfrihet och en prestationsinriktad styrning
innebär etiska risker. Det kan till exempel handla om att lärare hamnar i etiska
dilemman mellan vad som ligger i elevernas i intresse och vad som är bäst för
skolan som institution. Ball och Youdells resonemang utgör viktiga bidrag till
forskningen om marknadiseringen av skolan. De begränsar sig dock till en
makronivå, medan denna avhandling bidrar med kunskap om hur marknadiseringen tar sig uttryck på lokal nivå och ända ned till skolnivån.
Inom forskningen om marknadiseringen av skolan kontrasteras marknadiseringen ofta med skolans uppdrag att fostra demokratiska medborgare.
Utifrån ett brett underlag i form av bland annat policydokument, skolbesök
och mediematerial har Inger Erixon Arreman och Ann-Sofie Holm studerat
hur marknadiseringen av utbildning representeras i den offentliga diskursen
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(Arreman Erixon & Holm, 2011). De finner att en marknadsdiskurs
framträder, som skiljer sig påtagligt från tidigare socialdemokratisk
utbildningspolicy, där betoningen legat på att förstärka medborgarskapet och
demokratiska värderingar. Samtidigt pekar Erixon Arreman och Holm på att
det finns ett motstånd mot denna marknadsdiskurs, där kritikerna efterlyser
ett större fokus på pedagogik och medborgarskap. Med utgångspunkt i
etnografiska klassrumsstudier undersöker Lisbeth Lundahl och Maria Olson
ungdomars möjligheter att lära sig demokrati och hur detta tar sig uttryck i en
marknadsinfluerad utbildningskontext (Lundahl & Olson, 2013). Lundahl och
Olson finner att marknadiseringen präglar vilka uttryck elevinflytande tar sig,
bland annat i termer av att ”att rösta med fötterna”, samtidigt som
elevinflytandet i klassrummet överskuggas av fokuset på prestation och
måluppfyllelse. De finner även att elever förväntas agera som representanter
för sin skola och undvika att framställa den på ett negativt sätt. De potentiella
motsättningar som kan finnas mellan en marknads- och demokratidiskurs är
något som belyses även i föreliggande avhandling. Det abduktiva angreppssätt
som tillämpas i avhandlingen ger dock möjlighet att fånga upp fler aspekter
av relationen mellan dessa diskurser. Detta eftersom begreppen demokrati
och marknad inte har en förutbestämd definition utan ramas in utifrån det
empiriska materialet och de bärande principer som framträder genom detta.
Juridifiering och granskning
Företeelserna juridifiering och granskning är nära sammanflätade och således
adresseras forskningen om dessa begrepp i ett gemensamt avsnitt. I
skolsammanhang kan begreppet juridifiering användas för att beskriva en
ökad juridisk reglering och en mer framträdande ställning för rättsliga
begrepp och perspektiv (Arneback & Bergh, 2016). Den tilltagande granskning
av skolan som observerats av flertalet forskare kan ses som ett led i denna
juridifiering. Forskningen om juridifieringen av skolan har fokuserat på olika
aspekter, såsom dess relation till det professionella omdömet (Karseth &
Møller, 2018); samt dess påverkan på lärarpraktiken (Colnerud, 2014) och
sociala relationer (Gibson, 2013). Sara Carlbaum intresserar sig för
juridifiering och skolval, där juridifieringens koppling till marknadiseringen
blir tydlig (Carlbaum, 2016b). I en studie av ”konsekvenser av en enskild
elevs/students rättigheter” undersöker Carlbaum juridifiering i termer av vad
hon kallar en underliggande individuell rättighetsdiskurs (Carlbaum, 2016b).
Carlbaum menar att denna diskurs även kan identifieras i marknadens
utbildningsval och att både juridifiering och skolval innefattar ett synsätt där
rättigheter ska säkerställas i enlighet med lagen och genom juridiska
processer. Samtidigt påvisar Carlbaum att denna rättighetsdiskurs kan
innefatta paradoxer, i detta fall i termer av en motsättning mellan rätten att
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välja skola och rätten att inte utsättas för kränkningar. Caroline Runesdotter
intresserar sig för hur den juridiska diskursen påverkar skolaktörers arbete
och deras relation till elever och föräldrar (Runesdotter, 2016). Även hos
Runesdotter synliggörs kopplingen mellan juridifieringen och marknadiseringen, då hon menar att ”juridifieringen kan ses som ett försök komma till
rätta med avregleringens avigsidor” (Runesdotter, 2016). Runesdotter finner
att dokumentation kommit att bli alltmer mer omfattande, som ett led i att
gardera sig ifall en händelse skulle komma att leda till en anmälan till
Skolinspektionen. Hon finner vidare att elever och vårdnadshavare i allt större
utsträckning ställer krav på skolan. Vidare menar hon att juridifieringen
präglar marknadslogiken eftersom juridiska bedömningar av skolans
agerande påverkar hur skolan framställs i relation till potentiella ”kunder”.
Carlbaum och Runesdotter använder sig av olika typer av material i sina
studier - Carlbaum av offentliga dokument och framställningar i media; och
Runesdotter av intervjuer med lokala skolaktörer. I föreliggande avhandling
förenas dessa olika perspektiv i form av att både framställningar i media och
intervjuer med skolversamma innefattas. På så sätt kan avhandlingen bidra
med kunskaper om hur juridifieringen, såsom den kommer till uttryck i andra
forum än offentlig policy, påverkar lokala skolaktörer.
Judit Novak betraktar juridifieringen av skolan som en styrningsrationalitet, där de genom skollagen initierade förändringarna av
Skolinspektionen kan ses som ett uttryck för denna (Novak, 2018). Som
exempel påtalar Novak att Skolinspektionen fått utökade möjligheter att
utfärda sanktioner mot huvudmän som myndigheter bedömer missköter sina
skolor. Novak menar att individuella rättigheter kommit att prägla offentlig
styrning i allt större utsträckning. I sin studie av rättsliga dokument från 1922
till 2014 finner hon att synen på begreppet rättssäkerhet har förändrats över
tid. Mer specifikt pekar Novak på att det numera blivit ”kundens” friheter och
rättigheter som ska skyddas, snarare än den demokratiska medborgarens.
Detta kan tolkas i termer av att rättssäkerhet kommit att handla om att
säkerställa en fungerande marknad, snarare än att utgöra ett skydd för
medborgare gentemot staten. Det finns flera paralleller mellan Novaks
forskning och denna avhandling, inte minst i användningen av Bacchis ansats
och synen på policyproblem som representationer, samt medias betydande
roll i konstruerandet av sådana problemrepresentationer. Samtidigt fokuserar
Novak främst på institutionella aspekter av juridifiering och då främst i
relation till skolinspektion, medan föreliggande avhandling antar ett bredare
perspektiv där även juridifieringen av ”vardagskonflikter” och sociala
relationer beaktas.
I Agneta Hult och Joakim Lindgrens fallstudie står den ökade
dokumentationen och betydelsen av att kunna tolka text i fokus (Hult &
Lindgren, 2016). Med hjälp av intervjuer med lärare, rektorer och
elevhälsopersonal undersöker Hult och Lindgren hur dessa textbaserade
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arbetsuppgifter, som ett led i en jurifidierad skola, påverkar lärares
professionella kunskap. Hult och Lindgren finner att intervjupersonerna
upplever att tilliten för deras yrkeskunskaper (i det här fallet när det gäller
arbetet mot kränkande behandling) minskat. De finner även tendenser till en
re-professionalisering av läraryrket, där lärares förmåga att formulera sig i
text kommer att bli en viktig kunskap. En aspekt av juridifieringen som också
behandlas i Hult och Lindgrens studie är vad som kan kallas juridifieringen av
konflikthantering i skolan. Detta är något som även studerats av Nils
Hammarén med flera, som menar att synen på hur social ordning ska
upprätthållas i svensk skola har förändrats (Hammarén, Lunneblad,
Johansson, & Odenbring, 2015). Utifrån ett diskursanalytiskt tillvägagångssätt undersöker Hammarén med flera hur begreppet kränkande behandling
framställs i policy. De finner att skolor i allt större utsträckning behandlar
kränkande behandling som ett brott, vilket i sin tur resulterar i förändrade
subjektspositioner, där positionen ”den mobbade eleven” alltmer ersätts av
positionen ”ett brottsoffer”. Juridifieringen av skolans konflikthantering är
högst relevant att studera ur ett medieperspektiv, eftersom hotfulla,
våldsamma eller kränkande incidenter ligger i linje med medielogiken. Föreliggande avhandling kan således bidra till kunskaper om hur juridifieringen
av konflikthantering kan ta sig uttryck i media, samt vilka konsekvenser detta
kan få på skolnivå.
Inledningsvis i detta avsnitt nämndes att den tilltagande granskningen av
skolan kan ses som ett led i juridifieringen. Granskningen av skolan har bland
annat studerats med avseende på skolinspektion (Brooks Hall & Sivesind,
2015; Courtney, 2013; Grek & Lindgren, 2015). Att skolan granskas är
visserligen ingen ny företeelse i sig, men forskning pekar på att omfattningen
på och formerna för granskningen har förändrats. Detta uppmärksammar
Agneta Hult och Christina Segerholm i sin studie av övergången till en mer
lagorienterad skolinspektion i Sverige (Hult & Segerholm, 2016). Hult och
Segerholm finner bland annat att denna juridifieringsprocess resulterat i att
skolan förväntas att, i allt större utsträckning, dokumentera elevers beteende
och studieprestationer; samt problematiska situationer. Detta kan, menar de,
i sin tur betraktas i termer av en förändrad syn på vad det innebär att vara
lärare och vad en lärare ska göra. Även Joakim Lindgren med flera pekar på
en förändrad inriktning i svensk skolinspektion (Lindgren, Hult, Segerholm,
& Rönnberg, 2012). De menar att överföringen av ansvaret för inspektion till
myndigheten Skolinspektionen 2008 sammanföll med en större betoning på
att leta efter brister, till skillnad från att som tidigare stötta skolor och
kommuner med hänsyn till lokala förutsättningar. Detta skifte, menar
författarna, ligger i linje med en ideologi där individuella rättigheter och
juridifiering är framträdande. Linda Rönnberg med flera har studerat
förhållandet mellan lokal nyhetsbevakning och skolinspektionsaktiviteter
(Rönnberg, Lindgren, & Segerholm, 2013). De finner att lokalpressen ger
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Skolinspektionen legitimitet och att inspektionens fokus på att enbart
rapportera om brister passar väl in i medieformatet. Föreliggande avhandling
bygger vidare på denna forskning om Skolinspektionen i media men tillför
ytterligare ett perspektiv, nämligen hur bevakningen av Skolinspektionens
rapporter tas emot av de som inspektionen riktar sig mot – de skolverksamma.
Internationell forskning om granskning av skolan har bland annat
intresserat sig för frågan om ansvarsskyldighet (på engelska: accountability).
Martin Thrupp menar exempelvis att Nya Zeeland och Englands myndigheter
för skolinspektion försöker framställa skolor som entydigt ansvariga för
skolmisslyckanden, istället för att ta skolornas sociala och politiska kontext i
beaktande (Thrupp, 1998). Thrupp anser att denna ”skuldbeläggandets
politik”, som inte tar hänsyn till sociopolitiska faktorers påverkan på
skolprestationer, ligger i linje med en marknadsideologi där skolors framgång
eller misslyckanden antas bero på att de är ”bra” eller ”dåliga” skolor. Vidare
menar Thrupp att framställningen av skolmisslyckanden som skolors egna
problem legitimerar en mer passiv roll från statens sida i förhållande till
utbildning. Ett liknande resonemang förs av Adam Lefstein, som beskriver
skolinspektion i termer av en symbolisk politisk ritual för att fördela skuld och
på så sätt understödja den nyliberala ordningen (Lefstein, 2013). Frågan om
ansvarsskyldighet och ”skuldbeläggandets politik” berörs även i föreliggande
avhandling men här går jag ett steg längre än Thrupp och Lefstein genom att
problematisera inte bara skuldbeläggandet av skolor utan även hur
skolframgång respektive misslyckande framställs i sig.
Jane Perryman intresserar sig för skolinspektion i termer av disciplinär
mekanism (Perryman, 2006). I en studie av en skola som blivit föremål för så
kallade särskilda åtgärder undersöker Perryman hur denna åtgärd påverkar
skolor och lärare. Hon finner att de regelbundna inspektionerna fick lärarna
att bete sig som att de var under konstant bevakning, vilket kan tolkas som att
inspektionen fick dem att reglera sig själva. Samtidigt menar Perryman att de
förändringar som görs tenderar att vara kortsiktiga och ytliga, med främsta
syfte att ta sig ur de särskilda åtgärderna. Perrymans fokus på disciplinär makt
och självreglering är tillämpbart även i denna avhandling, men här studeras
inte konsekvenserna av inspektionen i sig, utan av mediebevakningen av
inspektionen. Således kan avhandlingen bidra med ytterligare ett perspektiv
på disciplinär makt.
Sammanfattningsvis görs i avhandlingen flera bidrag av teoretisk,
metodologisk och empirisk natur till den kritiska forskningen om utbildningspolicy. Ett bidrag utgörs av problematiseringen och dekonstruktionen av
etablerade begrepp såsom ”demokrati”, genom att bryta ned de diskurser som
identifieras i ett antal så kallade ”bärande principer”. Detta möjliggörs genom
att abduktivt angreppssätt, där de diskurser som kommer att stå i fokus inte
är givna på förhand utan urskiljs i materialet. Ytterligare ett bidrag görs
genom fokuset på de outtalade värden som skolan präglas av och som sträcker
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sig bortom formell policy. Slutligen belyses i avhandlingen flera arenor på den
lokala nivån, vilken ibland negligerats inom forskningsfältet.
Forskning om skolan i media
Ett annat forskningsfält som avhandlingen sällar sig till är forskning om
skolan i media. Bland svensk forskning har endast ett fåtal studier som
behandlar representationer av skolan i media kunnat identifieras. Fredrik
Melanders diskursanalys av den krisinriktade mediedebatten kring svensk
skola är ett sådant exempel (Melander, 2004). En annan forskare som
intresserat sig för hur skolan framställs i media är Matilda Wiklund (Wiklund,
2006). I sin avhandling studerar Wiklund konstruktioner av ”den goda
läraren” på debatt- och ledarsidorna i tidningen Dagens Nyheter under 1990talet och finner att denna framställs som ”en expert som innehar och
förmedlar ämneskunskaper och en förespråkare av traditionella värderingar
som lyckas individualisera undervisningen” (Wiklund, 2006, s. 5, min
översättning).
Ett exempel på internationell forskning om skolan i media är Sue Thomas
analys av diskurser om skola i en australiensisk tidning, i anslutning till
publikationen av en utbildningsrapport (Thomas, 2003). Thomas finner att
mediebevakningen konstruerade en utbildningsdiskurs där det framställdes
som att skolor hade problem och befann sig i kris, vilket påverkade opinionen
om skolan. Vidare menar Thomas att tidningens formuleringar positionerade
föräldrar som ”auktoritära talare” när det gäller skolutveckling, till skillnad
från exempelvis lärare, som implicit snarare framställdes som undermåliga
(Thomas, 2003, s. 23). Samtidigt identifieras också en alternativ diskurs, där
lärare positioneras som kunniga och engagerade och där behovet av
ytterligare resurser och stöd för lärare påtalas. Thomas studie bär likheter
med denna avhandling vad gäller både fokus och tillvägagångssätt. Utöver att
identifiera diskurser om skolan i media intresserar sig Thomas både för
konsekvenser av dessa, samt uttryck för motstånd och alternativa diskurser.
För Thomas utgör dock diskursen om skolor i kris ett resultat av studien,
medan det i denna avhandling utgör en utgångspunkt. Detta gör det möjligt
att få en djupare förståelse för hur ”krisdiskursen” tar sig uttryck mer konkret
och hur den kan kopplas till mer övergripande samhällsdiskurser.
En annan forskare som intresserat sig för hur lärare positioneras i media är
Jennifer L. Cohen. I en studie av hur lärares identitet ramas in i en amerikansk
tidning, finner Cohen att detta görs i termer av ansvarsskyldighet
(accountability) och omvårdnad (caring) (Cohen, 2010). Cohen använder sig
av begreppet ”socialt språk” (social language) för att analysera grammatikens
roll i representationen av lärare, där vissa aktörer och handlingar framställs
som mer relevanta och viktigare än andra. Det sociala språket
ansvarsskyldighet präglas av en teknisk vokabulär och användningen av
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statistik. I det sociala språket omvårdnad betonas istället lärarnas kunskaper
och yrkesidentitet.
Medan Thomas och Cohen har studerat medias skildringar i relation till ett
specifikt policydokument (Thomas) och ett specifikt skolsubjekt (Cohen) har
andra internationella forskare intresserat sig för hur ett specifikt område (i
det här fallet olika typer av kunskapsprov/mätningar) representeras. Paul
Warmington och Roger Murphy har undersökt hur press och etermedier i
Storbritannien rapporterar om de allmänna proven (A-levels) (Warmington &
Murphy, 2007). Likt denna avhandling analyserar Warmington och Murphy
representationer av skolan och hur dessa kan tolkas i termer av styrning. De
finner att denna rapportering präglas av ett ”kris-narrativ” om sjunkande
standarder, där det anses ha blivit för lätt att bli godkänd på proven. Samtidigt
var ett annat, om än något mindre framträdande tema vad som kan kallas
framgångshistorier. Detta tolkar författarna som ett uttryck för den konflikt
som finns mellan ambitionen att öka antalet som deltar i högre utbildning och
rädslan att högre utbildning som ska minska i värde i takt med att fler har
tillgång till det.
En annan studie som behandlar medierepresentationer av kunskapsmätningar, denna gång i en norsk kontext, har gjorts av Eyvind Elstad (Elstad,
2009). Likt denna avhandling intresserar sig Elstad för konsekvenser på
skolnivå av negativ medieexponering, samt hur skolor som utpekats som
lågpresterande reagerar på detta. Elstad finner att den negativa medieexponeringen kan påverka skolutvecklingen i både positiv och negativ
bemärkelse. Även Michelle Stack har studerat representationer av
kunskapsprov i media, i detta fall den internationella kunskapsmätningen
PISA i kanadensisk press (Stack, 2006). Stack finner att PISA-resultaten
används för att definiera hela utbildningssystemets tillstånd, att statistik
framställs som objektiva fakta och att det saknas utrymme att föra en
diskussion om vad skolan egentligen ska göra.
Sammanfattningsvis kan sägas att forskning som intresserat sig för hur
skolan representeras i media är begränsad. Den svenska forskning som
identifierats fokuserar på debatten om skolan på mer aggregerad nivå, vilket
innebär att denna avhandling kan bidra till fältet genom insikter om debatten
om enskilda skolor på lokal- och verksamhetsnära nivå. Detta möjliggörs
genom avhandlingens fokus på lokal media. Det faktum att avhandlingen
undersöker hur enskilda skolor representeras gör vidare att det blir möjligt att
identifiera problemrepresentationer som inte nödvändigtvis är kopplade till
en specifik policy. Genom att utgå från hur specifika skolor representeras kan
avhandlingen således bidra till forskningen om skolan i media med en
belysning inte bara av hur skolan framställs i relation till ett specifikt område,
utan även vilka områden som framställs som problematiska. Ytterligare ett
bidrag som avhandlingen tillhandahåller är att resonera om konsekvenser av
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hur skolor skildras i media, vilket är en fråga som belysts i internationell
forskning men som är understuderad i en svensk kontext.

1.2 Disposition
Avhandlingen består av nio kapitel. I det inledande kapitlet har syfte och
frågeställningar presenterats. Kapitlet har också berört tidigare forskning
inom fälten kritisk forskning om utbildningspolicy och forskning om skolan i
media. I kapitel 2 redogörs för avhandlingens inramning i en styrnings- och
mediekontext. I kapitel 3 behandlas avhandlingens teoretiska och analytiska
ramverk, där Carol Bacchi’s angreppssätt ”What’s the problem represented to
be” (WPR) är ett framträdande inslag. Kapitlet är strukturerat enligt centrala
begrepp inom detta angreppssätt. I kapitel 4 presenteras metod och material.
I kapitel 5 presenteras resultaten av mediestudien när det gäller frågan om
hur skolproblem representeras i lokala dagstidningar. Även kapitel 6 redogör
för mediestudiens resultat, i detta fall med avseende på diskurser om ”den
goda skolan”. De resultat som presenteras i kapitel 7 och 8 bygger på både
mediestudien och intervjustudien. I kapitel 7 sätts resultaten av mediestudien
i relation till resultaten av intervjustudien, då uttryck för och motstånd mot
diskurserna analyseras. I kapitel 8 diskuteras potentiella konsekvenser av
diskurserna, utifrån de sammanvägda resultaten av de två delstudierna.
Avhandlingen avslutas med ett nionde kapitel innehållande slutsatser och
diskussion. Här görs även några slutliga reflektioner kring hur diskurser om
”den goda skolan” kan komma att se ut i den närmaste framtiden.
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2. Avhandlingens inramning i en
styrnings- och mediekontext
Detta kapitel syftar till att placera in avhandlingen i en styrnings- och
mediekontext. Det kan också ses som en redogörelse för den förförståelse och
teoretiska orientering med vilken jag närmade mig det empiriska materialet.
En utgångspunkt i avhandlingen är att skolan präglas, eller styrs av både
explicita och outtalade värden – värden som kan utläsas i representationer av
det önskvärda och icke önskvärda och som kan ramas in med begreppet
diskurs. Ett sätt att försöka urskilja sådana värden är att titta på hur skolans
uppdrag och funktion i samhället artikuleras i styrdokument såsom skollag
och läroplaner. Vad säger styrdokumenten om vad skolan ska göra och hur
den ska vara? Med andra ord, vilken eller vilka diskurser kan urskiljas i
skolans styrdokument? Ett annat sätt är att undersöka utvecklingstendenser i
utbildningspolicy och vilken syn på det önskvärda och icke önskvärda som
framträder i relation till dessa. Dessa utvecklingstendenser kan betraktas som
relaterade till bredare samhällsdiskurser som ”spiller över” på skolan. Kapitlet
utgör således en första orientering och positionering i frågan om den
diskursiva styrningen av skolan. Det syftar också till att tillhandhålla en
bakgrund till och beskrivning av det svenska medielandskap som utgör
inramningen för avhandlingens mediestudie.

2.1 Hur skolans uppdrag och funktion i samhället artikuleras
i styrdokumenten
I skollagen fastslås att ”utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och
elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden” (SFS 2010:800, 4 §)4.
Det innebär att skolan enligt styrdokumenten både ska förmedla kunskap och
socialisera framtidens medborgare (Jarl & Rönnberg, 2015, s. 86). Vad detta
konkret innebär, i termer av vilken kunskap och vilka värden som anses
viktiga att förmedla, är en politisk fråga (Jarl & Rönnberg, 2015, s. 88). Det
som framförallt brukar omdebatteras är de socialiserande eller fostrande
delarna av uppdraget, medan det finns en större enighet kring de
kunskapsförmedlande delarna (Jarl & Rönnberg, 2015, s. 90–91; Carlsson,
2006a, s. 25; Linde, 2012, s. 138) 5. I läroplanen för grundskolan,

4 Ändrad t.o.m. SFS 2017:174
5 I läroplanen lämnas samtidigt utrymme för olika tolkningar av kunskapsbegreppet och det konstateras att
”kunskap är inget entydigt begrepp”, utan något som tar sig olika förmer, samt att ”skolans arbete måste
inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras
och blir till en helhet” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2016), s.
10).
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förskoleklassen och fritidshemmet specificeras i det inledande kapitlet
”Skolans värdegrund och uppdrag”, de grundläggande värden som ska prägla
skolan6. Inledningsvis klargörs i detta kapitel att ”skolväsendet vilar på
demokratins grund”, och vad som betecknas som ”demokratiska värderingar”
löper som en röd tråd genom avsnittet (Läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2016), Kapitel 1).
Värdegrund är ett svenskt begrepp som kan härledas till Läroplanskommitténs utredning ”Skola för bildning”7 från 1992 (Frånberg, 2004, s. 37).
Att fastställa en specifik, fast definition av begreppet är svårt, men av
läroplanerna framgår att detta framförallt handlar om att skolan ska tillämpa
ett demokratiskt förhållningssätt (Frånberg, 2004, s. 36–37). Bakom idén om
en gemensam värdegrund för svensk skola ligger ”utgångspunkten att det
demokratiska samhället inte kan hålla samman utan en gemensam
värdegemenskap” och att skolan får till uppdrag att kompensera för
”frånvaron av en gemensam grund av värden i dagens samhälle” (Frånberg,
2004, s. 37–38). Samtidigt har utvärderingar pekat på en osäkerhet hos lärare
när det gäller hur värdegrunden ska realiseras i praktiken (Frånberg, 2004, s.
38). Som Dahlkwist påpekar är värdegrundsbegreppet inte heller
oproblematiskt:
Att på alla områden ha en heltäckande, tydlig och gemensam värdegrund i en skola där
så många kulturer, religioner och samhällsgrupper finns representerade är självfallet
inte okomplicerat. Frågan är om detta överhuvudtaget är möjligt i ett pluralistiskt och
sekulariserat samhälle (Dahlkwist, 2011, s. 9; se även Martinsson & Reimers, 2014;
Kjellgren, 2012, s. 122).8

I styrdokumenten framställs elevinflytande både som en lagstadgad rättighet
och ett verktyg för att fostra demokratiska medborgare (Rönnlund, 2013, s.
65). Formella organ för elevinflytande, såsom klassråd och elevråd ges dock
lite utrymme i dagens styrdokument (Rönnlund, 2013, s. 68–69). Istället är
skrivningar om elevinflytande mer allmänt formulerade, vilket ger enskilda
kommuner och skolor ett stort tolkningsutrymme (Rönnlund, 2013, s. 69).
Dessutom antyder formuleringarna att elevinflytande främst ses som ett
individuellt uppdrag: ”om var och en elevs rätt och ansvar att utöva inflytande

6 2011 utfärdades nya läroplaner för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet och för gymnasieskolan
(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2016); Läroplan, examensmål
och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011). Dessa kan betraktas som ett steg mot en ökad
detaljstyrning av skolans uppdrag. Bland annat innehåller de nya läroplanerna, till skillnad från deras
föregångare, kursplaner (Linde, 2012, s. 132). Däremot har värdegrundstexten från 1994 års läroplaner i
huvudsak behållits (Linde, 2012, s. 139).
7 SOU 1992:94
8 Istället föreslår Dahlkwist att fokus läggs på den mer avgränsade målsättningen ”att kunna komma överens
om grundläggande regler för samvaro i skolan” (Dahlkwist, 2011, s. 9).
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över sin utbildning” (Rönnlund, 2013, s. 69–70). Detta kan ses som ett uttryck
för ”ett förändrat synsätt på relationen mellan samhälle, skola och individ”,
där
Skolans uppgift har mer och mer kommit att inriktas mot att forma en individ som kan
hantera och ta ett växande individuellt ansvar i det moderna samhället. Det handlar om
att fostra ett självreglerande subjekt, en individ som kan administrera, förvalta och
förverkliga sitt eget liv och sina personliga drömmar; som kan ta hand om och ta ansvar
för sina egna val, sin egen utbildning och yrkeskarriär (Rönnlund, 2013, s. 70).

I läroplanen står det också att skolan ska fostra eleverna till rättskänsla,
generositet, tolerans och ansvarstagande (s 7), samt att ”skolan ska vara ett
stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling”
(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
(reviderad 2016), s. 7–9). Även om begreppet socialisering inte används
explicit i läroplanen, så stipulerar den att skolan ska förbereda eleverna för att
leva och verka i samhället och ”förmedla de mer beständiga kunskaper som
utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver” (Läroplan för
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2016), s. 9).
Samtidigt som socialisering av elever på detta sätt framgår som ett av skolans
syften så uttrycks samtidigt en strävan efter stärka det unika hos varje individ
(Fjellström, 2004, s. 250). Det finns alltså
… en uppenbar spänning mellan individualiseringens princip, att skolan ska stärka
elevers särart, och socialiseringens princip, att skolan ska bevara och utveckla deras
förmåga och vilja till anpassning till gemenskaper (Fjellström, 2004, s. 261)9.

En åtskillnad kan göras mellan skolans roll i termer av fostran å den ena sidan
och omvårdnad och omsorg å den andra (Fjellström, 2004, s. 145). 2001
antog de två lärarfacken Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund
gemensamt en yrkesetisk plattform för lärare (Lärarförbundet, 2014b;
Lärarnas Riksförbund, 2015). Fjellström beskriver innehållet i plattformen i
termer av ”fostransetik med inslag av omsorgsetik”, där
Den förra [fostransetiken] är orienterad mot att eleverna förändras på ett bra sätt och
artikulerar lärarnas ansvar att ge eleverna kunskaper och god karaktär. Den senare
[omsorgsetiken] är orienterad mot att tillgodose elevernas aktuella och påtagliga behov,
intressen och önskemål och den artikulerar lärarnas vårdande och skyddande ansvar
gentemot de barn och ungdomar som de har hand om (Fjellström, 2004, s. 133–134).

9 Skrivningen i läroplanen att ”skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”, kan tolkas som ett försök till
en kompromiss mellan dessa två syften (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
(reviderad 2016), s. 7).
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Bra relationer mellan lärare och elever och även mellan lärare och föräldrar
har pekats ut som ”en grundförutsättning för lärande i skolan” (Normell,
2002, s. 60). Samtidigt är betydelsen av goda relationer inte något som
betonas i läroplanerna (Normell, 2002, s. 74–75). Skolans uppgift att
tillhandahålla omsorg om eleverna kommer istället till uttryck i bland annat
de verksamheter som innefattas i den så kallade elevhälsan, det vill säga
skolhälsovård, elevvård10 och specialpedagogiska insatser (Skolverket,
2013a). Den samlade elevhälsan infördes i samband med den nya skollagen
201011 och ska innefatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser (Skolverket, 2013a). Elevhälsan har till uppgift att
”bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor” samt
att ”skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven” (Skolverket,
2013a, s. 5–6). På detta sätt antas skolan kunna tjäna som ett ”vaccin” mot
framtida sociala problem hos barn som kommer från svåra hemförhållanden
(Backlund, 2007, s. 17)12. Sammanfattningsvis ska skolan enligt styrdokumenten både tillhandahålla ämneskunskaper och förmedla värderingar, som
gör att eleverna passar in och kan inkluderas i samhället. Dessa värderingar
kan talas om i termer av den så kallade värdegrunden, i vilken en central
beståndsdel är att skolan ska förmedla ett demokratiskt förhållningssätt.

2.2 Utvecklingstendenser i svensk utbildningspolicy från
1990-talet och framåt
I detta avsnitt redogörs för tre utvecklingstendenser i svensk
utbildningspolicy från 1990-talet och framåt: marknadisering; granskning;
samt juridifiering. Dessa utvecklingstendenser betraktas i denna avhandling
som uttryck för och resultat av bredare samhällsdiskurser. De hänger på olika
sätt samman och förutsätter varandra, men beskrivs för enkelhetens skull i tre
separata avsnitt.
Marknadisering
Med start i ett antal reformer i början av 1990-talet, har svensk skola i allt
större utsträckning kommit att präglas av marknadsanpassning, eller
marknadisering. Begreppet marknadisering kan beskrivas som

10 Elevvård kan definieras som ”den omsorg som all skolpersonal ger till eleverna som individer eller alla
insatser som görs för att eleverna ska trivas, må bra och uppfylla skolans mål” (Backlund, 2007, s. 19).
11 SFS 2010:800
12 Tendensen att förlägga ansvaret att hantera sociala problem på skolan har kritiserats av bland annat
Labaree, som menar att detta synsätt kan härledas till att sociala problem betraktas som individuella snarare
än strukturella (Labaree, 2008).
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”en process där marknadsekonomiska värden, principer och praktiker som vanligen
hört hemma inom det privata näringslivet börjar prägla organiseringen av offentliga
verksamheter” (Strandberg, 2013, s. 3–4).

Centrala komponenter i denna marknadisering innefattar konkurrens, det
enskilda vinstintresset och individuella val, med syftet att effektivisera och
höja kvaliteten på verksamheten (Strandberg, 2013, s. 4; Ahlbäck Öberg &
Widmalm, 2016, s. 12–13). Marknadiseringtrenden är inte unik för Sverige.
Under 1980-talet blev den offentliga sektorn i Nya Zeeland, USA och
Storbritannien föremål för omfattande marknadsreformer, en utveckling som
sedan spred sig till andra OECD-länder (Lundahl, Erixon Arreman, Holm, &
Lundström, 2014, s. 12; se även Gunter, Grimaldi, Hall, & Serpieri, 2016;
Lundström & Parding, 2011a). Skolvalsreformer betraktades som en lösning
på vad som uppfattades som utbildningssystem i kris (Bunar, 2010b, s. 47).
Under 1980- och 1990-talet genomförde ett flertal länder reformer för att öka
valfriheten i skolväsendet och precis som i Sverige har dessa
marknadsreformer varit omdiskuterade (Rothstein & Blomqvist, 2008, s. 79).
Marknadisering kan ses som en beståndsdel i samlingsbegreppet New
Public Management (NPM) (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016, s. 11; se Hood,
1991). NPM kan beskrivas som en filosofi och efterföljande våg av reformer för
styrning av offentlig verksamhet, baserad på idéer från det privata näringslivet
(Lundqvist, 2014, s. 213; Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016, s. 11). NPMreformer innefattar både eftersträvandet av företagsliknande komponenter
(management) och skapandet av marknadslika förhållanden genom
exempelvis konkurrensutsättning och att ge utrymme för privata utförare
(marknadisering) (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016, s. 11–12).
Marknadiseringen av svensk skola kan sägas ta sin början när villkoren för
fristående skolor att få statsbidrag blev något generösare (Jarl & Rönnberg,
2015, s. 76). I anslutning till en förändring av skollagen 1991 (Prop. 1990/91:
115) fastställdes föräldrars rätt att välja skola inom kommunen (Jarl &
Rönnberg, 2015, s. 76). Valfriheten utvidgades genom propositionen om
valfrihet och fristående skolor (Prop. 1991/92: 95), som följdes av ett
riksdagsbeslut om att införa det som kommit att kallas individuell skolpeng
och innebär att varje elev bär med sig en summa pengar som tilldelas den
skola hen väljer (Jarl & Rönnberg, 2015, s. 77–78). Av statistiken att döma har
marknadiseringsreformerna satt sin prägel på skollandskapet. När det gäller
grundskolan fanns läsåret 2016/17 fristående skolenheter i 185 av landets 290
kommuner, cirka 17 procent av skolenheterna var fristående och cirka 15
procent av landets grundskoleelever gick på fristående skolenheter
(Skolverket c) . När det gäller gymnasieskolan är marknadiseringstrenden än
mer uttalad, där cirka 33 procent av skolenheterna hade enskild huvudman
och där 25 procent av gymnasieeleverna gick på en skolenhet med enskild
huvudman läsåret 2016/17 (Skolverket, 2017, s. 16).
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Granskning
En annan betydelsefull komponent i skolans styrning idag är granskning 13
(Carlbaum m.fl., 2014, s. 6; Jarl & Rönnberg, 2015, s. 184). Hanberger med
flera menar att ”skolan är förmodligen ett av de mest granskade offentliga
politikområdena” (Hanberger, Khakee, Nygren, & Segerholm, 2005, s. 150).
Granskningstrenden kan kopplas både till marknadiseringen och till den
decentralisering och omfattande avreglering som svensk skola genomgick
kring 1990-talet (Hanberger m.fl., 2005, s. 147; Rapp & Skoglund, 2017, s. 22;
Wahlström, 2002; Jarl & Pierre, 2012). Decentraliseringen, eller
kommunaliseringen som den också brukar kallas, innebar att staten tilldelade
kommunerna fullt huvudmannaskap för skolan, inklusive arbetsgivaransvar
för rektorer och lärare.14 I ljuset av denna utveckling utgör granskning ett sätt
för staten att återta kontrollen över skolan (Carlbaum m.fl., 2014, s. 7;
Hudson, 2007). Trenden att granskning får allt större betydelse vad gäller
både politik och offentlig förvaltning är inte unik för Sverige (Johansson &
Lindgren, 2013, s. 14). Ord som ”granskningsexplosion” (Power, 1999) har
använts för att beskriva den ökade ”tilltron till och resurserna som satsas på
granskningar av olika slag” (Carlbaum m.fl., 2014, s. 6). Granskningar kan ses
som centrala komponenter i ett demokratiskt system, i termer av medel för att
bland annat främja rättssäkerhet, möjliggöra ansvarsutkrävande och
tillhandahålla information (Rönnberg, 2013, s. 143). Det sistnämnda
illustreras bland annat av att uppgifter som inspektionsbeslut och statistik på
betyg och resultat på nationella prov publiceras öppet; och kan ses som ett led
i att förse elever och föräldrar med ”beslutsunderlag” inför valet av skola (Jarl
& Rönnberg, 2015, s. 192).
Den makt som utövas genom granskning kan ta sig olika former, där ”den
som granskar befinner sig i en överordnad position gentemot den som
granskas”, exempelvis genom möjlighet att utfärda sanktioner (Jarl &
Rönnberg, 2015, s. 187). Men maktuttrycken kan också ta sig mer subtila
uttryck genom så kallad (själv)disciplinering, såsom att en skola som ska
kontrolleras av Skolinspektionen anpassar verksamheten efter vad som står i
fokus i granskningen (Jarl & Rönnberg, 2015, s. 189; se även Burr, 2003, s.
72). I granskningsaktiviteter spelar media en central funktion (Jarl &
Rönnberg, 2015, s. 187; Weibull & Wadbring, 2014, s. 30). Media brukar i sin
roll som granskare benämnas ”den tredje statsmakten”, medan de beslutande
och verkställande organen som är föremål för granskningen anses utgöra den
första respektive andra statsmakten (Weibull & Wadbring, 2014, s. 303). En

13 Med granskning åsyftas här ”aktiviteter som på ett eller annat sätt undersöker eller mäter prestationer eller
utfall” men som kan gå under olika beteckningar som kontroll, utvärdering, tillsyn, kvalitetssäkring,
inspektion eller resultatuppföljning (Jarl & Rönnberg, 2015, s. 186).
14 Prop. 1989/90:41
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central fråga som brukar resas i samband med att granskningsresultat
presenteras är den om ansvar: vem eller vilka som bär skuld och ansvar för
missförhållanden, hur hen eller de kan ställas till svars samt vilka åtgärder
som kommer att vidtas (Johansson & Lindgren, 2013, s. 15).
Ett exempel på en granskningsaktivitet inom utbildningsområdet är
skolinspektion. Skolinspektion har sedan länge varit en del av det svenska
skolsystemet men dess utförande och inflytande har varierat mellan olika
tidsperioder och avspeglat de förändrade ansvarsförhållandena i skolans
styrning (Carlbaum m.fl., 2014, s. 6). Från att ha skötts av den numera
nedlagda myndigheten Skolöverstyrelsen, följt av Skolverket, är det sedan
2008 Skolinspektionen som är ansvarig för tillsynen av skolan (Carlbaum
m.fl., 2014, s. 6–7; Skolinspektionen, 2015b). Inrättandet av Skolinspektionen
kan ses som ett led i en successivt utökad statlig kontroll, med syfte att
säkerställa kvalitet, likvärdighet och att främja ökad måluppfyllelse i skolor
och kommuner (Carlbaum m.fl., 2014, s. 6–7; Rönnberg, 2014). Skolinspektionens uppdrag innefattar, utöver tillsyn och kvalitetsgranskning, att pröva
ansökningar om att driva fristående skolor samt att, via Barn- och
elevombudet, motverka kränkande behandling och tillvarata barns och
elevers rättigheter (Skolinspektionen, 2015c). Myndighetens verksamhet
utgår från styrdokument som skollagen, förordningar och läroplaner och en
stor del av tillsynen baseras på dokumentation, i form av statistik över
elevernas skolprestationer samt dokument och planer som rör skolornas och
huvudmännens verksamhet (Carlbaum m.fl., 2014, s. 14–15). Om Skolinspektionen bedömer att verksamheten inte lever upp till regelverket görs en
avvikelserapportering, där myndigheten specificerar brister och krav på
åtgärder, som sedan följs upp. Vid allvarliga brister kan Skolinspektionen
vidta sanktioner, såsom föreläggande av vite (Skolinspektionen, 2017c).
Dokument och rapporter om tillsyn, samt tidigare beslut och inspektörernas
bedömningspunkter finns tillgängliga på myndighetens hemsida (Carlbaum
m.fl., 2014, s. 14).
Som tidigare nämnts har media en betydande roll i granskningsaktiviteter.
Rönnberg med flera har studerat relationen mellan media och skolinspektion
och funnit att inspektionstjänstepersoner på ett medvetet sätt använder sig av
media för att ”sprida resultat, styra policy och utbildningspraktik och
synliggöra myndigheten” (Rönnberg m.fl., 2013, s. 193). Vidare påpekas att
medierapporteringen kring inspektionens aktiviteter sannolikt påverkar
allmänhetens syn på skolan och att medias skildringar i praktiken kommer att
betraktas som inspektionen, snarare än själva inspektionsrapporten
(Rönnberg m.fl., 2013, s. 194). Rönnberg med flera konstaterar också att
Skolinspektionens fokus på avvikelser passar medieformatet och att
medierapporteringen om inspektionens bedömningar kan användas av
”skolkunder” i valet av skola (Rönnberg m.fl., 2013, s. 194). Ytterligare ett led
i det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan media och Skolinspektionen
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som påtalas är bristen på medial granskning av inspektionen, något som
särskiljer Sverige från exempelvis Storbritannien (Rönnberg m.fl., 2013, s.
194). Skolinspektionens ändamålsenlighet som myndighet har bland annat
ifrågasatts av den av regeringen tillsatta Skolmyndighetsutredningen, som
föreslår att Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen och
Skolverket upphör som myndigheter och ersätts med den nya myndigheten
Skolmyndigheten (SOU 2018:41). Detta förslag var dock inte något som
stöddes av då sittande utbildningsminister, Gustav Fridolin, som däremot
ställde sig positiv till en regionalisering av myndigheterna på skolområdet
(Larsson, 2018).
En annan typ av granskningsrelaterad aktivitet som präglar styrningen av
skolan är utvärdering. En form av utvärdering som har kommit att bli alltmer
betydelsefull för nationella utbildningssystem är internationella
kunskapsmätningar (Grek, 2009; Lindblad, Nilsson, & Lindblad, 2015). Inte
minst i den svenska debatten om en skola i kris har sådana undersökningar
använts som utgångspunkt (Lindblad m.fl., 2015, s. 149). En av de
kunskapsmätningar som kommit att bli en av de mest inflytelserika är den så
kallade PISA15-undersökningen, som genomförs vart tredje år i OECDs16 regi
(Sellar & Lingard, 2014). PISA-mätningarna är dock omdiskuterade. Vissa
menar att de kan användas som en evidensbaserad utgångspunkt för
skolutveckling och utbildningsreformer, medan andra ifrågasätter rimligheten i att samma frågor testas i länder med helt olika sociala, ekonomiska
och kulturella kontexter (Meyer & Benavot, 2013, s. 9–10). Som en drivkraft i
utvecklingen av en alltmer global styrning av utbildning, där stora
internationella organisationer i allt större utsträckning påverkar nationella
ställningstaganden om utbildningsfrågor, kan PISA också sägas representera
en förskjutning från att betrakta utbildning som ett medel för medborgarskapande till att se det som medel för ekonomisk tillväxt (Meyer & Benavot,
2013, s. 10). I en svensk kontext menar Pettersson att internationella
kunskapsmätningar betraktas som nulägesbeskrivningar och utgör en
utgångspunkt i utbildningspolitiska samtal genom att de ”ges funktionen av
att vara en referenspunkt varur argument och problemställningar kan hämtas
för att föra samtal” (Pettersson, 2008, s. 148, 176). Internationella kunskapsmätningar och internationella samarbetsorganisationer kan således sägas ha
”en särställning som normativa ’grindvakter’ för vad som kan anses vara god
och riktig utbildning (Pettersson, 2008, s. 28). Arnesson använder begreppet
”jämförelser som logik” för att illustrera hur jämförelsen ”blir ett icke
ifrågasatt mål, istället för att vara en utgångspunkt och ett stöd för fortsatt och
kritisk reflektion” (Arnesson, 2016, s. 164–165). Han menar också att denna

15 Programme for International Student Assessment.
16 Organisation for Economic Co-operation and Development.
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logik ger företräde åt ”kvantitativa mått på framgång” och att skolans uppgift
enligt detta perspektiv blir att ”hitta effektiva metoder för kunskapsöverföring”, inte att ifrågasätta innehållet (Arnesson, 2016, s. 164–165).
Juridifiering
Som ett led i decentraliseringen av skolan gjordes lagar och förordningar
mindre detaljerade (Skolverket, 2011a, s. 13–14). På senare tid har dock en
återgång till mer omfattande juridisk reglering varit synbar17, vilket kan tolkas
som uttryck för en utveckling i riktning mot en ökad centralisering (Rapp &
Skoglund, 2017, s. 22). Ett annat sätt att beskriva denna utveckling är i termer
av en juridifiering av skolan (SOU 2013:30, s. 165). Med begreppet
juridifiering avses här ”ett skeende som innebär att ett förhållande antar en
starkare rättslig karaktär” (Arneback & Bergh, 2016, s. 3). Inom skolans värld
tar sig juridifieringen uttryck i en stärkt ställning för rättsliga begrepp och
perspektiv i skolans styrning (se Novak, 2018). Juridiska processer har fått en
mer framträdande roll, bland annat genom att rättsliga processer används för
att utkräva ansvar. Exempel på detta är möjligheter att anmäla brister till
Skolinspektionen och att skadestånd kan ges till elever som utsätts för
kränkande behandling (Arneback & Bergh, 2016, s. 3). Ett annat exempel är
de möjligheter att överklaga beslut om exempelvis åtgärdsprogram18; nekad
skolplacering på grund av ekonomiska och organisatoriska svårigheter; samt
skolskjuts, som infördes i och med den nya skollagen 2010 19 (Skolverket,
2010, s. 4). Även inspektionen av skolor har i allt större utsträckning kommit
att anta en juridisk prägel, där kvalitet tolkas i termer av lagmässighet, snarare
än i pedagogisk bemärkelse (Hult & Segerholm, 2016, s. 96). Detta tar sig
bland annat uttryck i utformningen på Skolinspektionens rapporter och
beslut, där fokus ligger på att precisera brister, och detta i relation till specifika
paragrafer i lagen (Hult & Segerholm, 2016, s. 102).
Juridifieringen har inneburit en ökad betoning på elevers rättigheter
(Arneback & Bergh, 2016, s. 4; Carlbaum, 2016b, s. 53). Den har också
påverkat språkbruket såtillvida att vissa begrepp hamnat i skymundan medan
andra fått andra innebörder (Arneback & Bergh, 2016, s. 3). Ett exempel på
ett område där skolverksamheten antagit mer juridiska former är arbetet mot
kränkande behandling, där antalet anmälningar om kränkande behandling till

17 Ett exempel på statens ökade inflytande över skolan återfinns i styrningen av utbildningsinnehåll. I 1994
års läroplaner fanns inga kursplaner, utan dessa skulle utformas lokalt i varje skola eller rektorsområde.
(Rapp & Skoglund, 2017, s. 16). I 2011 års läroplaner finns däremot både kursplaner och kommentarmaterial,
som ska ge ”en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i
kursplanerna” (Skolverket; Rapp & Skoglund, 2017, s. 20–21).
18 Ett åtgärdsprogram är ett dokument där skolan dokumenterar vilket särskilt stöd som kommer att ges till
en elev (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018).
19 SFS 2010:800
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Skolinspektionen har ökat stadigt från 2006-2016 (Hult & Lindgren, 2016, s.
73–74; Skolinspektionen, 2017a). En central aspekt av juridifieringen är
vikten som läggs vid dokumentation, såsom framtagandet av likabehandlingsplaner och ordnings- och trivselregler; samt författandet av rapporter om
kränkande behandling (Hult & Lindgren, 2016, s. 74). Den ökande
dokumentationen vad gäller arbetet mot kränkande behandling specifikt kan
ses i ljuset av det ökande antalet anmälningar som gjorts till Skolinspektionen.
Dokumentationen blir ett sätt att skapa beredskap för eventuella anmälningar, oavsett om situationen kräver det eller inte:
Hotet om anmälningar från vårdnadshavare gör att man i skolorna idag för att ’hålla
ryggen fri’ rapporterar alltfler incidenter och konflikter som lärare och elever tidigare
hanterade och kunde lämna bakom sig (Hult & Lindgren, 2016, s. 74–75; se även
Engström, 2013; och Carlbaum, 2016b, s. 58).

Sammantaget kan juridifieringen i skolan beskrivas i termer av att
”författningar nu reglerar mellanmänskliga förhållanden som tidigare ansågs
vara pedagogiska” (Arneback & Bergh, 2016, s. 3; se även Colnerud, 2014, s.
28). Ytterligare ett uttryck för detta är tendensen att vad som kan kallas
”oönskade handlingar” i skolan i allt större utsträckning polisanmäls (Vainik,
2017).

2.3 Ett medielandskap i förändring
Massmedier kan definieras som ”medieorganisationer som på olika tekniska
plattformer [stavning enligt orginalkällan] förmedlar information och
underhållning till en stor publik” (Weibull & Wadbring, 2014, s. 23).20 I den
här avhandlingen är det specifikt så kallade nyhetsmedier (i det här fallet
lokala dagstidningar) som studeras, i bemärkelsen att dessa behandlar
aktuella händelser eller fenomen, har en bredd i sitt innehåll, utkommer
regelbundet och i princip finns tillgängliga för alla (Weibull & Wadbring,
2014, s. 27–28). Utifrån avhandlingens fokus på rapporteringen kring
enskilda skolor bedömdes lokal media vara ett lämpligt material att utgå från,
i det här fallet i form av lokalpress. I lokalpressen kan bevakningen av enskilda
skolor antas vara större än i nationell press, och negativ publicitet kan antas
få en direkt påverkan på en enskild skola. För att kunna sätta studien och dess
resultat i sitt sammanhang krävs en redogörelse för vad som karaktäriserar
dagens medielandskap i allmänhet och svensk lokalpress i synnerhet.

20 Termen ”massmedia” kan relateras till ”masskommunikation”, där förledet ”mass-” har kritiserats för att
ge intrycket av en mycket stor publik, när det i själva verket snarare handlar om en utbredd tillgänglighet
(Thompson, 2001, s. 37).
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I Sverige har lokalpressen haft en förhållandevis stark position i
medielandskapet. På senare tid har dock branschen för tryckta dagstidningar,
inte minst på lokal nivå, ställts inför svåra utmaningar. Läsningen av
dagstidningar sjunker och det har till och med pratats om att
”dagstidningarnas död” är förestående (Jalakas & Wadbring, 2014, s. 162;
Wadbring, 2017, s. 7; Weibull & Wadbring, 2014, s. 129). Grunden för de
tryckta dagstidningarnas problem är den ökade konkurrensen på
mediemarknaden, där internet varit en katalysator (Ohlsson, 2015, s. 435;
Weibull & Wadbring, 2014, s. 122–123). Konkurrensen om läsare och
annonsörer kommer inte längre främst från andra tidningar utan från andra
medier, både i form av tv och direktreklam och onlineföretag som Google och
Facebook (Weibull & Wadbring, 2014, s. 147). Det ökade utbudet på
mediearenan innebär att människor, särskilt den yngre generationen, i allt
större utsträckning inhämtar information från olika källor och i mindre
utsträckning har gemensamma referensramar. Den regelbundna användningen av traditionella nyhetsmedier som TV, radio och dagstidningar på
papper är större hos den äldre generationen än hos den yngre (Ohlsson, 2015,
s. 439). Det finns också mer rörlighet mellan medierna hos publiken än
tidigare, vilket innebär att exempelvis en lokal dagstidning inte kan förlita sig
på en skara med trogna läsare (Weibull & Wadbring, 2014, s. 367–368; se
även Arkhede & Ohlsson, 2015). Sammantaget kan sägas att ”den förändrade
mediemarknaden har skapat helt förändrade villkor för både
nyhetsorganisation och nyhetskonsumtion”, både i Sverige och internationellt
sett (Wadbring, Weibull, & Facht, 2016, s. 433).
Det nya medielandskapet och de utmaningar som trätt fram i dess kölvatten
har lett till att tidningsbranschen befinner sig i en förändringsfas. Ett uttryck
för denna förändring är ägarstrukturerna inom dagspressen, där de stora
tidningsföretagen dominerar (Ohlsson, 2016). En ansenlig mängd
samgåenden/uppköp mellan olika lokala tidningsföretag har gjorts för att
möta svårigheterna, vilket innebär att i nästan alla orter där det finns flera
lokaltidningar har den större och den mindre tidningen samma ägare
(Weibull & Wadbring, 2014, s. 138). Detta trots att ”denna koncentrationsprocess har betraktats med misstro från politiskt, framför allt från socialdemokratiskt, håll” (Weibull & Wadbring, 2014, s. 138). Till detta kan tilläggas
att lokalpressen präglas av en borgerlig dominans, där ”den större tidningen,
förstatidningen, i samtliga fall är borgerlig medan de mindre tidningarna,
andratidningarna, i huvudsak är socialdemokratiska” (Weibull & Wadbring,
2014, s. 138). Samtidigt som medieutbudet som helhet ökat, går det således
att hävda att det blivit en större likriktning och en ökad prioritering av
ekonomiska intressen inom den lokala dagspressen:
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Det vi ser idag är att dagstidningsutgivning har blivit en storindustri med några få
dominerande ägargrupper. Tidningsbranschen har kommit att värderas mer ut
ekonomisk synvinkel än utifrån tidningarnas betydelse för den politiska
opinionsbildningen, som tidigare var fallet (Weibull & Wadbring, 2014, s. 141).

Värt att nämna är att de stora medieföretagen inte nödvändigtvis tjänat på
uppköp av tidningar. För att hantera ökade kostnader har både Stampen och
Mittmedia valt att öka samordningen av de lokala tidningarna när det gäller
administration och liknande, men i allt större utsträckning även när det gäller
det redaktionella området (Weibull & Wadbring, 2014, s. 143). Detta kan i
förlängningen tänkas bidra ytterligare till likriktningen inom lokal dagspress.
Samtidigt finns det ändå tecken på en fortsatt framtid för den lokala
dagspressen (Andersson, 2015). Det är ofta traditionella massmediers
rapportering som bidrar till att nyheter får genomslag, även om initiativet kan
komma från andra håll (Weibull & Wadbring, 2014, s. 27). Majoriteten av de
nyheter som delas på sociala nätverk kommer också från traditionella mediers
nyhetsrapportering (Weibull & Wadbring, 2014, s. 273). I det överskott på
information som råder idag, är det svårt att göra sin röst hörd utan hjälp av de
”megafoner” som traditionella medier kan sägas utgöra (Weibull & Wadbring,
2014, s. 294). Vidare finns det ett högt förtroende för morgontidningarna
(Weibull & Wadbring, 2014, s. 161).21 Studier har också pekat på att den
svenska befolkningen gillar att hålla sig uppdaterade och att det till och med
uppfattas som en plikt att ”hålla sig informerad om vad som händer i
samhället” (A. Bergström, 2016, s. 377).
När det gäller lokala medier betraktas traditionella sådana 22 som de
viktigaste källorna för information om vad som försiggår lokalt (Nygren &
Leckner, 2016, s. 344). De flesta nyheter som sprids har sitt ursprung i lokala
nyhetsförmedlare, vilket kan förstås i termer av att ”oavsett hur globalt
samhälle vi lever i, sker händelser alltid på en enskild plats, och fångas
vanligen först upp av de lokala medierna” (Weibull & Wadbring, 2014, s. 278;
se även Nygren & Leckner, 2016, s. 343). Trots allt lever vi våra liv till stor del
i det lokala:
Trots en alltmer global värld lever vi alla våra liv i ett lokalt samhälle där vi har ett behov
att orientera oss; det kan handla om skolan, vården eller något annat som berör
invånarna (Weibull & Wadbring, 2014, s. 328–329).

Det hot som sociala medier kan utgöra kan istället sägas handla om en annan
resurs, nämligen tid: ”inte minst kan de vara en konkurrent om den tid vi har

21 En intressant notering är att traditionella medier anses viktigare för människor än vad som ges uttryck för i
faktisk användning, medan användningen av Facebook är större än bedömningen av dess viktighet (Nygren &
Leckner, 2016, s. 342).
22 I lokala medier innefattas här lokaltidningen på papper, lokalradio P4 och SVTs regionala nyheter (Nygren
& Leckner, 2016, s. 344)
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till förfogande att överhuvudtaget använda medier” (Weibull & Wadbring,
2014, s. 371). De traditionella medieföretagen har dock försökt möta denna
utveckling genom att själva använda sig av sociala medier och förmedla sitt
innehåll på nätet. Gränserna mellan olika typer av medier och medieformat
har också börjat suddas ut, vilket exempelvis illustreras av att tidningar kan
sända tv-program (Weibull & Wadbring, 2014, s. 27). Det finns således flera
exempel på hur tidningsbranschen försökt hitta strategier för att hävda sig i
det nya medie- och teknologilandskapet. Vad som kommer hända med de
tryckta dagstidningarna i framtiden återstår att se, men deras roll kommer
sannolikt att förändras, exempelvis med avseende på vilka sorters nyheter
som ska förmedlas i papperstidningarna respektive onlinetidningarna
(Weibull & Wadbring, 2014, s. 363):
Länge har man talat om att vissa nyheter passar bättre online än på papper, framför allt
snabba och enkla händelsenyheter. De traditionella plattformarna ska istället användas
till ett mer genomarbetat och fördjupat material (Weibull & Wadbring, 2014, s. 285).

Samtidigt börjar tidningsföretagen i allt större utsträckning att ta betalt för de
digitala versionerna av tidningen (Weibull & Wadbring, 2014, s. 131). Det sätt
på vilket människor tar del av just lokala nyheter specifikt, är också det i
förändring. Samtidigt som de traditionella typerna av lokala medier finns kvar
så påverkas de av framväxten av inte bara sociala medier, utan även så kallade
hyperlokala medier, som är ”mer lokala än de traditionella lokalmedierna” 23
(Nygren & Leckner, 2016, s. 329–330, 344). Att lokalpressen befinner sig i en
föränderlig och pressad situation gör den desto mer intressant att studera,
inte minst i ljuset av medielogiken. Strömbäck menar att ”ju större behovet av
uppmärksamhet är […], desto starkare kan medielogikens genomslag
förväntas vara” (Strömbäck, 2004, s. 130). Därför är det särskilt viktigt att
analysera och diskutera eventuella aspekter som kan gå förlorade i
lokaltidningarnas kamp om läsarnas uppmärksamhet.

23 Det kan handla om ”lokala nyhetssajter, gratistidningar och andra tidningar som bevakar en del av en
kommun, några stadsdelar eller delar av glest befolkade områden där det annars bara finns regionala medier”
(Nygren & Leckner, 2016, s. 330).
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3. Teoretiskt och analytiskt ramverk
I denna avhandling studeras skolans styrning i diskursiva termer: hur
underliggande och outtalade värderingar om vad som är önskvärt och inte
sätter sin prägel på skolan. Den huvudsakliga teoretiska ingången i avhandlingen är ett Foucault-inspirerat perspektiv på styrning som utformningen av
möjliga handlingsalternativ (Foucault, 1983, s. 221). Styrning ses med andra
ord som något som möjliggör vissa typer av tänkande, tal och agerande och
begränsar andra. I denna avhandling handlar det om hur diskurser om ”den
goda skolan”, såsom de kommer till uttryck i representationer av skolproblem,
blir till förgivettagna sanningar som gör att vi tänker och talar om skolan på
ett visst sätt. Därigenom utgör den diskursiva styrningen ett uttryck för makt.
Makten ligger just i förgivettagandet – om ett visst synsätt tas för givet och ses
som en sanning blir det också svårt att ifrågasätta.
Det analytiska ramverket bygger på Carol Bacchi’s så kallade ”What’s the
problem represented to be”, eller WPR-angreppssättet (Bacchi, 2009). WPR
har utvecklats och används av Bacchi för att studera policy men används här
för att undersöka representationer i media och bland skolverksamma. Den
bärande idén i WPR-angreppssättet är att det sätt på vilket något framställs
som ett problem, utgör en central del av styrningen (Bacchi, 2009, xi). Detta
kommer bland annat till uttryck i debatten om skolan, som ofta kommer att
handla om hur vad som framställs som skolans problem ska lösas, medan de
underliggande antaganden och diskurser som ligger till grund för
problemrepresentationerna osynliggörs. Utgångspunkten i WPR-angreppssättet är att vad som framställs som problem och hur inte ska tas för givet. I
det här fallet handlar det om att vad som framställs som problem i skolan bör
ses som ett uttryck för bredare samhällsdiskurser och inte som objektiva
situationsbeskrivningar av vad som behöver åtgärdas eller ”lösas”. Enligt
samma logik faller det sig naturligt att frågor som potentiellt skulle kunna
framställas som problem inte nödvändigtvis påtalas på ett sådant sätt.
Edelman menar att “det är uppenbart att förhållanden som är skadliga för
människor inte behöver bli till problem” (Edelman, 1988, s. 13, min
översättning). Detta påtalas även av Best, som påpekar att exempelvis sexism
inte alltid har beskrivits som ett socialt problem (Best, 2013, s. 4). Bacchi
menar att även om det finns bekymrande omständigheter i samhället är det
omöjligt att klä dessa i ord utan att göra tolkningar:
vi kan inte prata om dem [bekymrande omständigheter] utanför representationerna av
dem, och representationerna av dem blir därmed det viktiga – på grund av hur de
formar problemet, och på grund av vad de antyder om vad som bör göras och inte bör
göras (Bacchi, 1999, s. 9, min översättning).
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Som tidigare nämnts bygger denna avhandling, likt WPR-angreppssättet på
Foucaults teorier om makt och styrning. Foucault hade inte för avsikt att
formulera någon enhetlig teori och gjorde under åren också flera
positionsbyten och riktningsförändringar i sitt författarskap (Nilsson, 2008,
s. 12, 182). De element som tas fasta på i denna avhandling är främst Foucaults
sätt att se på makt och relationen makt/kunskap; hur människors görs till
subjekt; och hur vi styrs genom framställningar av problem. En bärande idé i
Foucaults förståelse av makt är att denna utgör en produktiv, snarare än en
repressiv kraft (Burr, 2003, s. 69; Nilsson, 2008, s. 88; Sarup, 1993, s. 74).
Det makten producerar är vår förståelse av vår verklighet och omvärld (Sarup,
1993, s. 74). På så sätt är makt nära besläktat med kunskap och tar sig uttryck
i termer av anspråk på kunskap. Kunskap kan förstås som ”den specifika
konstruktionen eller versionen av ett fenomen som betraktas som sanningen”
(Burr, 2003, s. 68, min översättning). I denna avhandling studeras anspråk
på kunskap om vad som utgör ”den goda skolan”.
Vad som betraktas som sanning varierar mellan olika samhällskontexter
och historiska epoker beroende på ”de maktrelationer som dominerar vid
olika tidpunkter” (Nilsson, 2008, s. 81–82). Det Foucault intresserar sig för
är hur just denna produktion av kunskap och sanningar sett ut:
Det är då viktigt att betona att Foucault inte är intresserad av vad som är sant eller falskt
i någon slags epistemologisk mening. I stället ägnar han sig åt att beskriva och analysera
kunskapsproduktionens procedurer, praktiker och institutioner, med andra ord
produktionen av sanningar (Nilsson, 2008, s. 81).

Det nära sambandet och ömsesidiga beroendet mellan makt och kunskap kan
markeras med att sammanfoga begreppen till makt-kunskap och kan
beskrivas i termer av att ”det är inte möjligt att utöva makt utan kunskap, det
är omöjligt för kunskapen att inte framkalla makt” (Foucault, 1980, s. 52;
citerad och översatt från engelska i Nilsson, 2008, s. 84). Genom anspråk på
sanningen om vad som utgör ”den goda skolan” utövas med andra ord makt
och dessa ”sanningar” kan ses som uttryck för maktförhållanden i samhället.
Samtidigt underbygger de också dessa maktförhållanden. Genom framställningar av ”den goda skolan” reproduceras således bredare samhällsdiskurser.
Med kunskap följer ”makten att definiera andra” (Sarup, 1993, s. 67, min
översättning), att skapa subjekt (se 3.4). Maktförhållanden ligger inte bara till
grund för vår bild av vår omvärld, utan påverkar också hur vi ser på oss själva
– makt producerar subjekt (Bacchi, 2009, s. 37–38; se även Nilsson, 2008, s.
88). Genom framställningar av ”den goda skolan” skapas exempelvis också
idéer om ”den goda eleven/föräldern/läraren/skolledaren”. Att media har en
betydande roll i just produktionen och reproduktionen av kunskap innebär att
media spelar en betydande roll för hur vi formar vår bild av vår omvärld och
oss själva:
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Om kunskap är makt, och kunskap bygger på information, då har alltid de som kan
påverka informationen och vilka den sprids till möjlighet att utöva makt (Strömbäck,
2009, s. 13).

Media kan sägas ha ”blivit en allt viktigare sanningsproducent” och betraktas
som medverkande i skapandet av subjekt, genom att förmedla budskap om
”vilka vi är eller bör vara” (Nilsson, 2008, s. 179–180). Detta gör media till en
central arena för skapandet och spridningen av kunskap kring vad som anses
karaktärisera ”den goda” och ”den dåliga” skolan samt dess subjekt. Att
studera skolans styrning genom att undersöka representationer i media ligger
i linje med Foucaults intresse för makt även bortom staten, där han menar att
staten bara kan fungera ”på basis av redan existerande maktrelationer” och på
så vis är att betrakta som ”en effekt eller kodifiering av de maktrelationer som
möjliggör den” (Nilsson, 2008, s. 84). Foucault betonar också maktens
dynamiska och föränderliga karaktär, där:
styrkeförhållandena alltid kan förändras, de som är i överläge vid ett tillfälle kan vid ett
annat hamna i underläge, och tvärtom. Sådana förändringar kan i princip ske
varsomhelst och vara resultatet av både medvetna handlingar och oavsiktliga eller
oöverblickbara förändringar (Nilsson, 2008, s. 86).

Detta innebär således att makt inte är något man äger eller besitter, utan något
som cirkulerar (Bacchi, 2009, s. 37–38; Nilsson, 2008, s. 85; Sarup, 1993, s.
73–74). Ett annat sätt att uttrycka det är att ”makt kan med andra ord aldrig
vara latent, den existerar endast som utövad makt” (Nilsson, 2008, s. 85). Av
detta följer ett fokus på vilka uttryck makten tar sig och hur subjekt
konstitueras som en effekt av dessa uttryck, snarare än på vilka som har
makten och vilka intentioner de har (Sarup, 1993, s. 74). Faktum är att
Foucault betraktade historien om ”de olika sätt varpå människan görs till
subjekt i vår kultur” som sitt huvudsakliga forskningstema (Nilsson, 2008, s.
181; utifrån Foucault, 1983, s. 208–209; se även Peters & Besley, 2007, s. 6).
Med andra ord var målet inte att analysera makten i sig, utan ”studierna av
makt, kunskap och diskurser var olika strategier för att gå vidare med detta
projekt” (Nilsson, 2008, s. 181; se även Peters & Besley, 2007, s. 6). Härnäst
följer nu en redogörelse för ett antal för avhandlingen centrala begrepp i
relation till forskningsfrågorna. WPR-angreppssättet utgår ifrån ett antal
frågor att ställa i relation till den policy (eller i detta fall tidningsurklipp och
intervjumaterial) som studeras (Bacchi, 2009, s. 48). Dessa frågor (och den
teoretiska grund de vilar på) utgör grunden för avhandlingens analytiska
ramverk.

35

3.1 Problemrepresentation
Avhandlingens första forskningsfråga är: hur representeras skolproblem i
lokala dagstidningar? Denna fråga anknyter till WPR-angreppssättets
frågeställning: vad framställs som problemet? (Bacchi, 2009, s. 48). Två
centrala begrepp här är problematisering och det nära besläktade
problemrepresentation. Problematiseringar kan förstås som ”det/de sätt på
vilket/vilka specifika frågor uppfattas som ’problem’” (Bacchi, 2009, s. 30,
min översättning). Denna process innebär ofrånkomligen (inte minst i
relation till media) förenklingar, framhävandet av vissa aspekter och
frånvaron av andra (Bacchi, 2009, s. xii; Osborne, 1997, s. 316). Styrning
betraktas därmed som en “problematiserande aktivitet” (Österlind & Wright,
2014, s. 977, min översättning; Bacchi, 2009, s. xi). Att studera styrning
utifrån detta synsätt handlar om att undersöka vad som framställs som
”oönskade och önskade egenskaper hos befolkning och samhälle” (Österlind
& Wright, 2014, s. 978, min översättning). Ett annat sätt att uttrycka det är att
det som representeras som problem och icke önskvärt i relation till skolan
utgör diskursens utsida medan det som implicit eller explicit representeras
som det önskvärda utgör diskursens insida (Carlbaum, 2012, s. 39). Genom
representationer av ”den dåliga skolan” definieras samtidigt ”den goda
skolan” och vice versa. På så sätt förutsätter det önskvärda och icke önskvärda
varandra i skapandet av mening:
Diskursens insida kan inte konstrueras utan dess konstitutiva utsida vilket medför att
både problem och lösningar är sammanfogade och avgörande för att konstruera mening
(Carlbaum, 2012, s. 39).

Begreppet problemrepresentation definieras av Bacchi som den ”explicita
eller implicita diagnosen av ’problemet’” (Bacchi, 1999, s. 1, min
översättning).24 I denna avhandling studeras representationer i media och
inte i policy, som WPR-angreppssättet ursprungligen designats för att
studera. Problemrepresentation som begrepp tillämpas således på ett delvis
annat sätt här än i WPR-angreppssättet. Mer specifikt betraktas problemrepresentationer i denna avhandling som ett begrepp för att beskriva
a) när en fråga explicit skildras som ett problem (t ex med användning
av ord som ”problem” eller ”kritik”)
b) när en fråga implicit skildras som ett problem (t ex genom att någon
form av åtgärder efterfrågas eller föreslås)

24 Jag tolkar den något oklara distinktionen mellan begreppen ”problematisering” och
”problemrepresentation” som att problematisering betecknar processen där något framställs som ett problem,
medan problemrepresentation kan användas för att beskriva resultatet av sådana processer.
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c) när en fråga troligen skulle ge en läsare ett negativt intryck av den
skola som associeras med den (t ex med hjälp av ett bildspråk som
ger negativa associationer)
Ett exempel på hur en problemrepresentation identifierats genom att en fråga
explicit skildras som ett problem är tidningens konstaterande att
Ceciliaskolan ”kritiseras för dåliga rutiner” (A2bor). Här är kritiken mot
skolan uttalad, genom värdeord som ”kritiseras” och ”dåliga”. Ett exempel på
hur en problemrepresentation identifierats genom att en fråga implicit
skildras som ett problem återfinns i en insändare där elever på Gretaskolan
efterfrågar ett bättre samarbete mellan skolor i organiseringen av nationella
proven. Ett exempel på hur en problemrepresentation identifierats genom ett
bildspråk som ger negativa associationer är foton på grindar och små barn
gåendes i mörkret i rapporteringen om Annaskolans potentiella stängning.
Problemrepresentationerna har således identifierats på olika sätt, men den
gemensamma utgångspunkten är Bacchis definition, där både implicita och
explicita framställningar av problem inryms. Dessa problemrepresentationer
kan i sin tur ses som uttryck för olika diskurser. Detta begrepp kommer att
redogöras för härnäst.

3.2 Diskurs
Avhandlingens andra forskningsfråga är: vilka diskurser om ”den goda
skolan” ligger till grund för hur problem framställs? Denna fråga anknyter
till WPR-angreppssättets frågeställning: vilka förutsättningar eller
antaganden ligger till grund för hur problemet framställs? (Bacchi, 2009, s.
48). Frågeställningen syftar till att ”identifiera och analysera den konceptuella
logiken som ligger till grund för specifika problemrepresentationer” (Bacchi,
2009, s. 5, min översättning). Med andra ord handlar det om att undersöka
vilka antaganden som gör att det blir logiskt för något att framstå som ett
problem (Bacchi, 2009, s. 5; Foucault, 2002b, s. 456, 2002c). Målet är inte att
försöka förstå utifrån vilka intentioner något framställs som ett problem, utan
vilka förhållanden som möjliggör detta (Bacchi, 2009, s. 5; Foucault, 1983, s.
221). Ett sätt att diskutera underliggande antaganden som ligger till grund för
problemrepresentationer är i termer av diskurser (Bacchi, 2009, s. 7).
Diskurser förstås i denna avhandling som ”en sammansättning idéer, begrepp
och övertygelser som har blivit fastställda som kunskap, eller som ett
godtagbart sätt att se på världen” och som har stor betydelse för vårt agerande
och hur vi förstår vår sociala verklighet (Doherty, 2007, s. 193–194).
Diskurser kan ses som inramningar, som begränsar vissa sätt att skriva, tala
och tänka om ett specifikt socialt fenomen; och möjliggör andra (Bacchi, 1999,
s. 2; McHoul & Grace, 1993, s. 31). Synen på ”den goda skolan” varierar med
andra ord beroende på det historiska, kulturella och sociala sammanhanget.
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Varje diskurs ger uttryck för ”ett specifikt sätt att tala om och förstå världen
(eller en aspekt av världen)” (Jørgensen & Phillips, 2002, s. 1, min
översättning). Genom diskurser konstrueras det normala och avvikande, där
problemrepresentationer kan ses som uttryck för avvikelser från hur en skola
”ska vara”. En diskurs “vidmakthåller en föredragen version av världen, en
som diskvalificerar konkurrerande versioner” (Miller, 2008, s. 252, min
översättning). Således utgör diskurser den kontext under vilken vissa
kunskaper och antaganden tas för givna och betraktas som sanning. Att
använda begreppet diskurs innebär således att ifrågasätta synen på något som
en sanning (Bacchi, 2009, s. 35). I denna avhandling är det ”sanningen” om
vad som utgör ”den goda skolan” som är föremålet för ett sådant
ifrågasättande.
Bärande principer och relationer mellan diskurser
Som ett led i analysen av diskurser om ”den goda skolan” används i
avhandlingen begreppet bärande principer. De bärande principerna
sammanfattar vad som karaktäriserar en specifik diskurs och bygger på olika
underliggande antaganden om vad som utgör ”den goda skolan”. Att urskilja
bärande principer utgjorde ett led i att kunna identifiera diskurser. Tidningsmaterialet studerades först med avseende på problemrepresentationer. Dessa
problemrepresentationer studerades i sin tur med avseende på underliggande
antaganden om vad som kännetecknar ”den goda skolan”. Med dessa
underliggande antaganden som utgångspunkt identifierades de bärande
principerna och genom att analysera vilka av dessa bärande principer som
kunde ses som besläktade med respektive avvikande från varandra kunde till
sist fyra övergripande samhällsdiskurser urskiljas. Omsorgsdiskursen kunde
exempelvis identifieras utifrån underliggande antaganden i problemrepresentationerna om att ”den goda skolan” är en skola som bryr sig om sina
elever, ser till att de är trygga och uppvisar empati gentemot eleverna. Dessa
underliggande antaganden konkretiserades i de bärande principerna om
engagemang, trygghet och empati. Det är således de underliggande
antagandena om ”den goda skolan”, konkretiserade i så kallade bärande
principer, som ligger till grund för hur diskurser identifierats i avhandlingen.
Samtidigt tillämpas i avhandlingen ett abduktivt förhållningssätt, såtillvida
att analysen av materialet oundvikligen görs med en förförståelse och
teoretisk orientering i åtanke. Denna förförståelse redogörs för i kapitel 1 och
2.
I diskursanalys med foucauldiansk inriktning tenderar betoningen att ligga
på vad som håller samman en diskurs, snarare än dess motsättningar
(Bergström & Boréus, 2012, s. 362). Användningen av bärande principer som
analytiskt verktyg i denna avhandling ligger i linje med detta tankesätt, då
detta kan tolkas som ett uttryck för tesen att det är möjligt att tydligt avgränsa
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en diskurs från en annan. Resultaten kommer dock att visa att diskurserna
både kan stå i motsättning till och underbygga varandra. En bärande princip
i en diskurs kan vara närbesläktad med en bärande princip i en annan diskurs.
Diskurser präglas och omformas av varandra och i en diskursiv kamp ”kämpar
[de] hela tiden mot varandra för att uppnå hegemoni, alltså för att låsa fast
språkets betydelse på sitt eget sätt” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s.
13). Samtidigt ligger avhandlingens huvudsakliga fokus ändå på vad som
särskiljer olika diskurser från varandra.

3.3 Motstånd
Avhandlingens tredje forskningsfråga är: hur kommer diskurserna och
eventuellt motstånd mot dessa till uttryck hos skolledare och pedagogisk
personal? Denna fråga har studerats med hjälp av två av WPRangreppssättets frågeställningar. Den första av dessa är frågeställningen: vad
problematiseras inte i problemrepresentationen? Var finns tystnaderna?
Finns det andra sätt att tänka kring ”problemet”? (Bacchi, 2009, s. 48). Här
handlar det om att undersöka vad som hamnar i bakgrunden och utanför
diskursen. I en intervju försvaras exempelvis en regel om mössförbud på
skolan utifrån att det skapar trygghet. Detta kan tolkas som att trygghet är en
tystnad i demokratidiskursen och dess bärande princip om inflytande. Den
andra frågeställningen är: hur/var skapas, sprids och tas denna
representation av ”problemet” i försvar? Hur skulle den kunna ifrågasättas,
lösas upp och ersättas? (Bacchi, 2009, s. 48) Tanken är att utifrån
intervjupersonernas utsagor påvisa exempel på hur de diskurser som
identifierats i problemrepresentationerna anammas och/eller utmanas.
Motstånd förstås som handlingar som karaktäriseras som just uttryck för
motstånd av intervjupersonerna själva och/eller mig som forskare (se
Hollander & Einwohner, 2004). Vidare anses begreppet i denna avhandling
innefatta både explicita manifestationer och mer implicita yttringar av
motstånd, i termer av känslouttryck som frustration eller ilska (Lauri, 2016, s.
22; med hänvisning till Scheman, 1980). Ett exempel på ett explicit uttryck för
motstånd mot marknadsdiskursen är när skolledaren Hanna säger att
… alla ska ju självklart känna sig trygga i skolan, exempelvis. Eller… få rätt hjälp och
allt det här, men det blir att så fort nånting inte är hundra procentigt nöjd med, så vill
man ju gärna komma och hota med att ”ja, och ändras inte det här omedelbart så byter
vi skola.

Ett exempel på ett implicit uttryck för motstånd mot den juridiska diskursen
är när läraren ”Håkan” med ironi i rösten säger att det är ”jättebra” att det går
åt ”jättemycket lärartjänst till att sitta och rapportera”.
Enligt Foucault är makt och motstånd två sidor av samma mynt och makt
inbegriper och producerar alltid motstånd (Nilsson, 2008, s. 96; Foucault,
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2002a, s. 105). Genom att identifiera uttryck för motstånd är det således
möjligt att identifiera uttryck för den makt mot vilken motståndet riktas
(Foucault, 1983, s. 211). Foucault menar att det finns möjligheter till motstånd
och förändring, eftersom ”alla maktrelationer och styrkemässiga förhållanden
är instabila” (Nilsson, 2008, s. 93). Samtidigt innebär tillämpningen av detta
synsätt vissa svårigheter och motsägelser. För det första är frågan hur vi kan
betrakta en diskurs ”utifrån” och kritiskt betrakta den diskurs vi är
konstituerade inom (Bacchi, 2009, s. 45)? Detta kräver reflexivitet och
själviakttagelse, menar Bacchi, med hänvisning till poststrukturalistisk
psykologi (Bacchi, 2009, s. 45). Det handlar om att ifrågasätta sin förståelse
av världen och sin uppfattade position i den. Den andra svårigheten, eller
paradoxen i Foucaults syn på möjligheter till motstånd relaterar till hans
politiska ingång till forskning och hans strävan efter samhällsförändring.
Denna ambition med forskning delas av Bacchi (2009, s. 44) och utgör en
grundtanke även i denna avhandling. I denna bemärkelse sällar sig denna
avhandling till vad som kan kallas ”bejakande” (affirmative) postmodernister,
som till skillnad från ”skeptiska” (sceptical) postmodernister ”trots
medvetenhet om svårigheten att göra anspråk på en oförvrängd tillgång till
kunskap eftersträvar frigörande politisk aktivitet” (Bacchi, 1999, s. 43, min
översättning). Feministiska forskare (Fraser, 1989 kap. 1; McNay, 1992;
Grimshaw, 1993; Ramazanoğlu, 1993) har kritiserat Foucault för att inte ta
normativ ställning för ”vilka former av makt och styrning som är bättre eller
sämre och vilka effekter av makt som bör betraktas som önskvärda eller
problematiska” (Olivius, 2014, s. 46). Det finns alltså
en ouppklarad motsättning mellan hans [Foucault’s] engagemang för frigörande
samhällsförändring och hans ovilja att redogöra för de normativa antaganden en sådan
förändring bör bygga på (McNay, 1992, s. 8, min översättning).

I den här avhandlingen är den normativa utgångspunkten i huvudsak att
perspektiv från verksamma inom skolan bör belysas i den utbildningspolitiska
debatten och att ge skolverksamma möjlighet att delta i formuleringen av
problem (Deleuze, 1994, s. 158).

3.4 Konsekvenser
Avhandlingens fjärde forskningsfråga är: vilka konsekvenser kan
problemrepresentationerna och i praktiken diskurserna få för skolan?
Denna fråga anknyter till WPR-angreppssättets frågeställning: vilka effekter
leder problemrepresentationen till? (Bacchi, 2009, s. 48). Med ”konsekvenser
för skolan” åsyftas både konsekvenser för de med anknytning till de specifika
skolor som berörs i avhandlingen och konsekvenser för svenska skolor i
bredare bemärkelse. Bakgrunden till denna fråga är antagandet att
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problemrepresentationer kan missgynna vissa grupper mer än andra (Bacchi,
2009, s. 15). I linje med WPR-angreppssättet utgår undersökningen av
konsekvenser från tre olika typer av sådana: diskursiva effekter,
subjektifieringseffekter och materiella effekter (Bacchi, 2009, s. 15). Dessa tre
typer av effekter kommer att ytterligare redogöras för härnäst. Det bör
tilläggas att de olika typerna av effekter går in i varandra och kan vara svåra
att särskilja från varandra i den faktiska analysen. Poängen är inte heller att
jämföra olika effekter utan distinktionen dem emellan är att betrakta mer som
ett analytiskt verktyg. Genom att bära i åtanke att konsekvenserna av
diskurserna kan ta sig olika uttryck ökar sannolikheten att kunna fånga upp
nyanser i materialet. Mer övergripande ses problemrepresentationernas
konsekvenser i ljuset av vad som sannolikt kommer att förändras/förbli
likadant som ett resultat av problemrepresentationerna; vem som sannolikt
kommer att tjäna på/skadas av dessa; samt hur fördelningen av ansvar för det
som representeras som problem påverkar de som framställs som ansvariga
(Bacchi, 2009, s. 18). I Bacchis angreppssätt härleds konsekvenserna i
huvudsak från teori. I denna avhandling identifieras konsekvenserna även på
empirisk grund, i de fall då intervjumaterialet möjliggör detta.
Diskursiva effekter
Med diskursiva effekter avses i WPR-tillvägagångssättet hur en
problemrepresentation begränsar vad som kan tänkas och sägas (Bacchi,
2009, s. 15). Hur påverkar problemrepresentationerna och i praktiken
diskurserna talet och synen på vad som utgör ”den goda skolan”? När det
gäller frågan om diskursiva effekter är Bacchi något otydlig hur denna
relaterar till frågan om underliggande antaganden och diskurser. Om en
problemrepresentation är att betrakta som ett uttryck för (och därmed i någon
bemärkelse ett resultat av) en eller flera diskurser, torde med diskursiva
effekter avses ”effekter av diskursen på diskursen”. Min tolkning är att
problemrepresentationer kan ses som uttryck för diskurser och att dessa
diskurser kan identifieras genom att urskilja underliggande antaganden (i det
här fallet om ”den goda” respektive ”den dåliga” skolan). Det som undersöks
är hur de underliggande antaganden som identifieras riskerar att leda till att
vissa aspekter utelämnas, eftersom de ger sken av att det bara finns ett sätt att
se på en situation (Bacchi, 2009, s. 40). En diskursiv effekt av den juridiska
diskursen kan till exempel vara att mobbning och kränkningar i allt större
utsträckning betraktas som polisärenden istället för pedagogiska problem,
som tidigare (Hammarén m.fl., 2015, s. 2; Kolfjord, 2002; Skolverket, 2009a).
Ett begränsat sätt att se på en fråga medför också begränsningar i vad som
betraktas som möjligt att förändra (Bacchi, 2009, s. 16; Olivius, 2014, s. 52).
Om mobbning och kränkningar betraktas som brott är det troligt att de också
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ses som något som ligger utanför skolans kompetens- och ansvarsområde och
som skolan inte kan påverka i särskilt stor utsträckning.
Genom problemrepresentationer kan diskurser reproduceras och befästas,
men problemrepresentationer kan också leda till att diskurserna påverkas och
utmanas. Ett sätt att identifiera diskursiva effekter är att återkomma till
frågorna om tystnader i och motstånd mot diskurser (se 3.3). Här sträcker sig
dock det analytiska fokuset bortom hur tystnader och motstånd manifesteras
till att istället handla om vad tystnader och motstånd kan leda till. Här kan
exemplet från 3.3 om mössförbudet vara behjälpligt. Om ett förbud mot att
bära mössa på skolan enbart betraktas inom ramen för demokratidiskursen
kan det ses som en avvikelse från demokratidiskursens bärande princip om
inflytande. I en intervju påtalas det dock att motivet bakom ett sådant förbud
är att skapa trygghet på skolan:
Jag menar, får de ha keps så kanske de bär, ja… kniv, inte vet jag. Alltså, för en
femtonårig kille kommer bryta regler. Och då är det ganska schysst regel om de bryter
mot den att ha keps på sig (”Håkan”, lärare).

En diskursiv effekt av demokratidiskursen och dess tystnad om trygghet kan
då vara att ordningsregler betraktas som en fråga som enbart handlar om
lärares utövande av auktoritet gentemot eleverna och inte som något som
används för att skydda de som går på skolan. Ytterligare ett sätt som använts
för att identifiera diskursiva effekter är att relatera olika diskurser till
varandra. Motsättningen mellan den juridiska diskursens bärande princip om
lagföring och omsorgsdiskursens princip om empati belyser exempelvis
tystnader inom respektive diskurs.
Subjektifieringseffekter
Ett begrepp som relaterar till diskurs är subjektspositioner, som kan användas
för att beskriva ”den process genom vilken våra identiteter skapas” (Burr,
2003, s. 111). Enligt Foucault skapas subjekt i diskurser och är således inte
autonoma (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 21). På samma sätt som
olika och motstridiga diskurser hela tiden ”konkurrerar” om företräde till
meningsskapandet så är subjekt fragmenterade och positioneras av olika
diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 49). En lärare kan
exempelvis positioneras som kunskapsförmedlare, föräldragestalt och
tjänsteperson. Detta kan innebära att subjektet hamnar i konflikt mellan
motstridiga diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 49). Med
subjektifieringseffekter avses vilka subjektspositioner som görs tillgängliga,
alltså vilka identiteter som tilldelas de som omnämns i en
problemrepresentation (Bacchi, 2009, s. 16). Althusser använder begreppet
interpellation för att beskriva den subjektifieringsprocess, där en individ
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tilldelas en social position och därmed görs till ett ”ideologiskt subjekt”
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 22; Althusser, 1976). Detta sker när
vi svarar på ett anrop och därigenom accepterar den subjektsposition vi blivit
tilldelade (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 22; Burr, 2003, s. 111). På
motsvarande sätt som ideologier i Althussers strukturmarxistiska ramverk
”kallar” på oss som ideologiska subjekt, så ”talar” diskurser till oss som
specifika kategorier av människor, som exempelvis ”arbetare” eller
”brottsling” (Burr, 2003, s. 111; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 48).
Ett annat sätt att uttrycka det är att vi blir tilldelade olika roller (se Olivius,
2014, s. 52).
Om vi inte motsätter oss de subjektspositioner vi blivit tilldelade utan
accepterar dessa, kommer det att prägla vad som förväntas av oss och vad som
blir möjligt för oss att säga och göra (Burr, 2003, s. 111; Winther Jørgensen &
Phillips, 2000, s. 48). Medan Althusser kritiserats för sin deterministiska syn
på subjektspositioner, där han antar att dessa alltid accepteras (Winther
Jørgensen & Phillips, 2000, s. 22; Althusser, 1976, s. 144), menar dock Bacchi
att det finns utrymme för motstånd (Bacchi, 2009, s. 42). I intervjumaterialet
finns exempel både på hur subjektspositioner anammas och motsätts. Inom
ramen för omsorgsdiskursen både besvaras och avslås exempelvis anropet till
lärare som föräldragestalter. Det anses viktigt med nära och goda relationer
till eleverna, men det finns samtidigt gränser för vad som anses rimligt för
skolan att ansvara för. Som detta exempel illustrerar innefattar
subjektifieringsprocesser även skuldbeläggande och fördelning av ansvar för
hantering av problem (Bacchi, 2009, s. 17; Olivius, 2014, s. 52). Med
subjektifieringseffekter avses således problemrepresentationers, och i
praktiken diskursers påverkan på människors identitet, där vissa
subjektspositioner görs tillgängliga och andra otänkbara.

Materiella effekter
Med materiella effekter avses slutligen problemrepresentationers
konsekvenser på livssituationen för den som omfattas (Bacchi, 2009, s. 15–
17). Det kan exempelvis handla om på vilket sätt de ”begränsar eller möjliggör
tillgång till resurser, eller bidrar till eller minskar känslomässiga eller
materiella svårigheter” (Goodwin, 2012, s. 33, min översättning). Frågan om
materiella effekter kan härledas till Foucaults idé om kroppen som
utgångspunkt för diskursiv kamp, maktutövning och motstånd; en idé som
kan ses i relation till hans avfärdande av individen som en stabil enhet (Mills,
2004, s. 82–83; Bendelow & Williams, 1998, s. 28–29). Foucault menade att
”politiska händelser och beslut får materiella effekter för kroppen” (Mills,
2004, s. 83). Denna typ av effekter, där icke-diskursiva faktorer samverkar
med diskurser, tenderar dock att förbises i diskursanalys (Bacchi, 2009, s. 43;
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Bacchi, 1999, s. 46). Foucault intresserade sig för hur sättet att se på och
beskriva kroppen har varierat beroende på rådande kunskapsregimer
(Bendelow & Williams, 1998, s. 29).
Även om det finns en antydan till diskussion om ”verkliga”, materiella
effekter för ”verkliga” kroppar i Foucaults resonemang om exempelvis
disciplinär makt så har han kritiserats för att reducera kroppen till en produkt
av diskurser (Bendelow & Williams, 1998, s. 35). Ett ofta nämnt exempel är
Foucaults förslag att den sexuella innebörden av våldtäkt kan utmanas genom
att omformuleras till ”att pressa in näven i någons mun” (Bacchi, 1999, s. 46).
Laclau och Mouffes pekar istället, inom ramen för sin diskursteori, på att
diskurserna är materiella (Laclau & Mouffe, 1985; Winther Jørgensen &
Phillips, 2000, s. 42). I linje med detta betonar Bacchi att ”det finns verkliga
kroppar och verkliga människor som genomlever effekterna av diskursiva
konventioner” och att ”det är centralt att belysa de skador de upplever”
(Bacchi, 1999, s. 46). Det är också detta som står i fokus när materiella effekter
studeras i denna avhandling. Dock är det inte bara effekter som kan betraktas
som skadliga som är av intresse utan effekter som påverkar skolverksamma
och skolans verksamhet i bredare bemärkelse. Såväl den juridiska diskursen,
som omsorgsdiskursen och marknadsdiskursen kan exempelvis påverka
maktrelationen mellan lärare och elev, vilket kan få materiella effekter på
lärares handlingsutrymme och auktoritet. 25

25 Detta skulle också kunna betraktas som en subjektifieringseffekt, där handlingsutrymmet kan ses som
något som reglerar relationen mellan subjekt. Detta illustrerar svårigheten att särskilja olika typer av effekter
åt.
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4. Metod och material
I detta kapitel kommer avhandlingens forskningsdesign att redogöras för.
Inledningsvis kommer avhandlingens metod och material i stort att
presenteras och ett antal övergripande vägval att diskuteras. Därefter
redogörs avhandlingens två delstudier var för sig i mer detalj. I avhandlingen
görs en diskursanalys med utgångspunkt i Carol Bacchis angreppssätt ”What’s
the problem represented to be”, WPR (se kapitel 3). Fokus ligger på
meningsskapande – det som står i centrum för avhandlingen är hur idén om
”den goda skolan” fylls med mening. I avhandlingen tillämpas ett abduktivt
förhållningssätt, där de diskurser som studeras inte är givna på förhand utan
urskiljs i materialet, samtidigt som analysen av materialet ofrånkomligen görs
med en förförståelse och teoretisk orientering i åtanke. Avhandlingen är
således explorativ till sin natur, då analysen i huvudsak utgår från det som
framgår i materialet, istället för att empirin analyseras med en förutbestämd
teori som utgångspunkt. Hand i hand med avhandlingens explorativa
angreppssätt ligger en strävan efter djup snarare än generaliserbarhet. Målet
är i första hand att få en bild av hur olika diskurser om ”den goda skolan” kan
se ut, inte att undersöka hur allomfattande dessa diskurser är.
Ett led i att uppnå ett djup i analysen var att inom ramen för avhandlingen
genomföra två delstudier: en mediestudie och en intervjustudie. På så sätt var
det möjligt att fånga både diskurser i media och bland skolverksamma. Det
första steget bestod i korthet av att identifiera problemrepresentationer i tre
lokala dagstidningar. Detta skedde med utgångspunkt i den operationalisering av begreppet problemrepresentation som redogjorts för i avsnitt 3.1.
Utifrån de problemrepresentationer som identifierades kunde underliggande
antaganden om vad som kännetecknar ”den goda skolan” urskiljas. Valet att
studera problemrepresentationer istället för representationer av framgång
gjordes med utgångspunkt i antagandet att direkta representationer av ”den
goda skolan” präglas av vaga visioner och ”önsketänkande”, medan
problemrepresentationer indirekt avspeglar de ideal som finns i media och
bland skolverksamma om hur skolan ”borde vara”.
De underliggande antaganden som identifierats kodades till ett antal
bärande principer (se 3.2), som i sin tur låg till grund för fyra diskurser kunde
identifieras. I teorikapitlet (kapitel 3) presenteras frågorna i WPRangreppssättet i kronologisk ordning, på ett sätt som ger intrycket av att
analysen genomfördes i samma tydligt ordnade tidsföljd. I praktiken är det
dock inte fullt så okomplicerat och i realiteten var det en process fram och
tillbaka. Även om problemrepresentationer var det första som studerades så
bidrog exempelvis diskursanalysen till att utveckla analysen av problemrepresentationerna. WPR-angreppssättet bör således betraktas mer som ett
helhetsperspektiv där olika aspekter belyses, snarare än en ”checklista”, där
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varje fråga adresseras i turordning. Av hänsyn till läsaren har dock
beskrivningen av analysprocessen förenklats i metodframställningen.
Det så kallade ”What’s the problem represented to be”-angreppssättet
(WPR) är ett förhållningssätt som konkretiserar poststrukturalistisk teori på
ett, i min mening förtjänstfullt sätt. WPR ligger också i högsta grad i linje med
avhandlingens fokus på att identifiera och problematisera förgivettagna
”sanningar” i den utbildningspolitiska debatten. Samtidigt har detta
angreppssätt, lika alla sådana, sina brister. Ett återkommande huvudbry i
arbetet med avhandlingen har varit tillämpningen av begreppet ”problemrepresentation”, vilket kan ha att göra med att jag tillämpar WPR på ett annat
typ av material än vad Bacchi gör. Närmare bestämt undersöker jag
medietexter, medan Bacchi fokuserar på policy. Bacchi företar sig att
identifiera vad som explicit eller implicit representeras som problem (Bacchi,
1999, s. 1, min översättning). I min mediestudie har jag, på grund av
mediematerialets natur valt att utöver detta lägga till följande kriterium: när
en fråga troligen skulle ge en läsare ett negativt intryck av den skola som
associeras med den (t ex med hjälp av ett bildspråk som ger negativa
associationer). Vid en sådan analys av problemrepresentationer i ett
tidningsmaterial är det omöjligt att ha en förutsättningslös syn på vad som
kan tolkas som en skildring av ett problem. Detta på motsvarande sätt som
min teoretiska förförståelse präglar diskursanalysen och påverkar vad som
framträder i både tidnings- och intervjumaterialet. Samtidigt är sådana
tolkningar en ofrånkomlig del av denna typ av forskning och det centrala är
då att vara transparent och öppen med de grunder på vilka dessa tolkningar
har gjorts.
Jag gjorde tidigt valet att avidentifiera namn på kommuner, tidningar,
skolor och intervjupersoner som förekommer i materialet. Detta val gjordes
för det första av etiska skäl. Dels ville jag inte ytterligare bidra till det
utpekande av enskilda skolor jag ämnade att kritiskt undersöka och dels fann
jag det sannolikt att det kunde vara känsligt för skolledare och pedagogisk
personal att diskutera negativa framställningar av sina skolor. Detta skulle för
det andra kunna få konsekvenser för hur rättframma svar jag skulle kunna få
i intervjuerna. Intervjupersonerna utlovades konfidentialitet, då jag som
forskare kände till personliga detaljer som namn och kontaktuppgifter, men
påtalade att dessa inte skulle tillkännages vid forskningsrapporteringen
(David & Sutton, 2016, s. 54). Genom att utlova konfidentialitet skulle
sannolikt intervjupersonerna känna sig friare att prata mer öppet och jag
skulle på så sätt kunna få ett rikare empiriskt material. Detta val är dock inte
oproblematiskt. Vetenskapsrådet påtalar att ”kraven på transparens i form av
offentlighet, öppenhet och insyn kommer här ibland i konflikt med kravet på
skydd för forskningspersoners och uppgiftslämnares personliga integritet”
(Vetenskapsrådet, 2017, s. 39). Här gjordes alltså en avvägning mellan
genomskinlighet och möjlighet till kontextuella analyser å den ena sidan; och
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skydd av intervjupersonernas integritet och främjande av mer uppriktiga svar
å den andra. I denna avvägning bedömdes det sistnämnda väga tyngre.
Samtidigt försöker jag kompensera för brister i det förstnämnda genom att
vara så tydlig som möjligt när det gäller att beskriva vad som kännetecknar de
kommuner, tidningar, skolor och intervjupersoner som avhandlingen
innefattar, i den mån detta inte äventyrar konfidentialiteten. De två delstudier
som avhandlingen grundar sig på kommer att närmare redogöras för härnäst.

4.1 Mediestudie
Initiala avgränsningar
Avhandlingens första delstudie omfattar urklipp från tre lokala dagstidningar.
Dessa urklipp innefattar olika typer av medietexter i form av förstasidesnoteringar, nyhetsartiklar, notiser, reportage samt insändare. Denna
blandning av format är både en tillgång och en utmaning i analysen. Att
inkludera insändare kan exempelvis ge en bild av hur problem representeras
av olika skolsubjekt, såsom föräldrar och elever, samtidigt som det kräver en
medvetenhet och öppenhet om att mediestudien inte undersöker media i
termer av en aktör, utan i bemärkelsen av en arena där olika subjekt figurerar.
Att studera problemrepresentationer på lokal nivå var ett sätt att belysa ett
område som är understuderat, då tidigare studier främst fokuserat på
debatten på nationell nivå. Några ord kan sägas om valet att studera
lokalpressen som arena för problemrepresentationer. Jag har tidigare nämnt
det förändrade medielandskapet och de utmaningar detta inneburit inte minst
för just lokala dagstidningar. Dock menar jag att lokaltidningar trots detta är
en bra utgångspunkt för att studera den lokala mediebevakningen av skolor.
Som påtalades i 2.3 är det ofta traditionella massmedier som sprider nyheter
till en större publik och betraktas som de viktigaste informationskällorna på
lokal nivå (Weibull & Wadbring, 2014, s. 27; Nygren & Leckner, 2016, s. 344).
Tidningsurklippen berör totalt åtta skolor i två kommuner. Dessa
kommuner kan betraktas som skolornas och lokaltidningarnas kontextuella
inramning och tjänar som en avgränsning för studien. Premissen för valet av
kommuner var att de bedömdes ha intressanta skol- och medielandskap (mer
om detta nedan). Min utgångspunkt när jag inledde studien var att vissa
skolor i större utsträckning blir föremål för negativ medieexponering än andra
i samma administrativa, politiska och mediala kontext. Det är i termer av just
administrativa och politiska kontexter de två kommuner som kom att tjäna
som en första avgränsning ska betraktas. Genom att jämföra hur skolor inom
respektive kommun representerades kunde jag identifiera de åtta skolor som
i slutändan kom att omfattas av studien. Med två kommunala kontexter
utökas dels antalet skolor som i relation till andra i samma kontext
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representeras som ”problemskolor”; och dels sannolikheten till bredd och
variation när det gäller problemrepresentationernas natur.
Jag gjorde således valet att undersöka problemrepresentationer kopplade
till specifika skolor. Ett alternativt tillvägagångssätt hade kunnat vara att
studera den lokala mediediskursen i bredare bemärkelse, istället för att
avgränsa undersökningen till det som skrivits om specifika skolor. Detta hade
också kunnat göra det lättare att göra eventuella kopplingar till debatten om
skolan på nationell nivå. Möjligheten att på ett tydligt sätt jämföra den
nationella och lokala mediedebatten hade i sin tur kunnat göra det lättare att
närma sig frågan om tystnader, det vill säga vad som hamnar i bakgrunden i
de olika diskurserna. Jag gjorde dock valet att fokusera på problemrepresentationer i relation till enskilda skolor för att få möjlighet att fördjupa
mig i frågan om utpekande och konsekvenser av problemrepresentationerna
och deras underliggande diskurser på skolnivå. Ett annat sätt att bredda
studien och få mer underlag till diskursanalysen hade kunnat vara att istället
fokusera ännu mer på specifika skolor och hur de skildras i allmänhet i form
av både positiv och negativ publicitet. Dock bedömde jag att fokuset på negativ
medieexponering låg mer i linje med betoningen på problemrepresentationer.
Som nämnts ovan skedde valet av kommuner i samspel med valet av lokala
dagstidningar. Det första steget i processen att avgöra vilka kommuner och
tidningar som skulle inkluderas var att skapa sig en uppfattning om det
svenska medielandskapet i termer av lokalpress. Med hjälp av dåvarande
Presstödsnämndens
årligen
utgivna
dagstidningsförteckning
(Presstödsnämnden, 2014) undersöktes i vilka kommuner det fanns tidningar
med lokala redaktioner och förhållandevis stor spridning. Från detta urval
valdes därefter två kommuner som bägge bedömdes ha tillräckligt många
invånare för att det skulle finnas ett antal skolor att jämföra mellan och där
det fanns både kommunala och fristående skolor. Ett varierat skollandskap
var således ett urvalskriterium. Dock skiljer sig kommunerna åt när det gäller
invånarantal, där den ena har ca 150 000 invånare och den andra ca 50 000.
Också de lokala presslandskapen skiljer sig åt, med avseende dels på
lokaltidningarnas politiska orientering och dels på antalet lokaltidningar med
relativt stor spridning i kommunen. Även dessa urvalsgrunder härrör till
strävan efter ett så brett, varierat och rikt material som möjligt.
Av hänsyn till intervjupersonernas konfidentialitet i den andra delstudien
kommer, som tidigare nämnts, varken kommunernas eller tidningarnas namn
att användas i avhandlingen. Istället kommer den ena kommunen att kallas
”den större kommunen” och den andra ”den mindre kommunen”.
Tidningarna kommer att refereras till enligt deras politiska orientering och
kommer således att gå under benämningarna: den oberoende borgerliga;
oberoende liberala; och socialdemokratiska/fristående socialdemokratiska
tidningen (mer information om tidningarna följer i nästa avsnitt). Den period
som studerats i mediestudien börjar den 1:a januari 2011 och sträcker sig till
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och med den 30:e juni 2014. Denna tidsperiod valdes för att den bedömdes
vara tillräckligt lång för att kunna ge en uppfattning om rapporteringen om
skolor över tid, samtidigt som den låg tillräckligt nära i tid för att
intervjupersonerna i den andra delstudien fortfarande skulle kunna relatera
till sina upplevelser av den.
Tidningar
Dagspress kan definieras som ”allmänna nyhetstidningar […] som normalt
utkommer med minst ett nummer per vecka” (Weibull & Wadbring, 2014, s.
35). I den här avhandlingen är det dock specifikt så kallade högfrekventa
dagstidningar (6-7 nr/vecka)26 som står i fokus (se tabell 1 nedan). Detta för
att dessa sannolikt har en större överblick över den löpande verksamheten i
kommunen. Den högfrekventa utgivningen gör det också lättare att identifiera
eventuella mediedrev. De tre dagstidningar som studerats i avhandlingen kan
därutöver karaktäriseras som landsortspress, eftersom de är situerade
utanför storstäderna (Weibull & Wadbring, 2014, s. 132). Valet att fokusera på
landsortspress har att göra med att det i denna typ av dagstidningar ansågs
finnas störst förutsättningar att finna löpande rapportering om och bevakning
av enskilda skolor. Som Weibull och Wadbring konstaterar: ”… det är nästan
omöjligt att vara lokal i en storstad samtidigt som det är en förutsättning i
landsorten” (Weibull & Wadbring, 2014, s. 132). De menar vidare att lokala
dagstidningar fyller en mer central funktion utanför storstäderna:
I norra Sverige, där bevakningen från alla riksmedier – och TT – skurits ned eller helt
tagits bort, finns fortfarande lokala dagstidningar som kan ha en mer omfattande
bevakning än vad en veckoutgiven tidning kan ha… (Weibull & Wadbring, 2014, s. 277).

Samtliga tre tidningar ges ut sex dagar per vecka 27. Tidningarna har olika
politiska inriktningar, där den första är att betrakta som oberoende borgerlig,
den andra som oberoende liberal och den tredje som socialdemokratisk. Den
socialdemokratiska tidningen blev 2013 uppköpt av samma mediekoncern
som äger den oberoende liberala tidningen i samma kommun och är sedan
dess att betrakta som fristående socialdemokratisk. Den oberoende liberala
och socialdemokratiska/fristående socialdemokratiska tidningen har

26 Weibull och Wadbring särskiljer mellan högfrekventa (6-7 nr/vecka) och medelfrekventa (3-5 nr/vecka)
dagstidningar. Tidningar med utgivning 1-2 dagar i veckan definieras som lågfrekventa tidningar (Weibull &
Wadbring, 2014, s. 132).
27 När det gäller antalet utgivningsdagar per vecka för 2016 för de två tidningarna i de mindre kommunerna
anger Myndigheten för press, radio och tv sju, medan informationen om prenumeration på tidningarnas egna
hemsidor anger sex. En möjlig förklaring är att myndigheten tagit i beaktande det faktum att e-tidningen
utkommer sju dagar i veckan. Eftersom fokus i denna avhandling är papperstidningar har jag därför valt att
bortse från detta.
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studerats med avseende på samma skolor. Två av tidningarna kan
karaktäriseras som så kallade förstatidningar, i bemärkelsen att de är de
största och marknadsledande tidningarna i kommunen. Den tredje är att
betrakta som en så kallad andratidning eftersom den är en mindre tidning i
kommunen (Weibull & Wadbring, 2014, s. 138, 146).
Tabell 1. De tre lokala dagstidningarna och deras kommunala kontext 28
Större kommun
med ca 150 000
invånare

Utgivningsdagar
/vecka
Skolor som
studerats

Mindre kommun
med ca 50 000 invånare

Oberoende
borgerlig
förstatidning

Oberoende
liberal
förstatidning

Socialdemokratisk
/fristående
socialdemokratisk
andratidning

6

6

6

Annaskolan
Birgittaskolan
Ceciliaskolan
Dagnyskolan

Evaskolan
Floraskolan
Gretaskolan
Helenaskolan

Skolor
I kvalitativa studier som denna finns ingen tydlig gräns mellan var
datainsamlingen slutar och analysen tar vid, då de avgränsningar som görs
utgör analytiska moment i sig (Patton, 1987, s. 144; Bacchi, 2009, s. 20). Detta
gäller inte minst processen att välja de skolor som skulle omfattas i
avhandlingen. En första avgränsning som gjordes var att fokusera på de skolor
i de två kommunerna där årskurs sju till nio (högstadiet 29) fanns

28 Uppgifter om tidningarnas politiska inriktning är baserade på angivelser på ledarsidorna,
ägarkoncernernas information om tidningarna på deras hemsidor och hur andra medieaktörer refererat till
tidningarna. Uppgifter om tidningsdistribution har hämtats från Presstödsnämnden och Myndigheten för
press, radio och tv (Myndigheten för press, radio och tv, 2016; Presstödsnämnden, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015). Presstödsnämnden avvecklades från den 1 juli 2015 som egen myndighet för att istället införlivas i
Myndigheten för press, radio och tv (tidigare Myndigheten för radio och tv) (”Myndigheten för radio och tv får
nytt ansvarsområde”, 2015; ”Vi har bytt namn”, 2016). Uppgifter om kommunernas befolkningsmängd har
hämtats från Statistiska Centralbyrån (Statistiska Centralbyrån, 2016).
29 I Utbildningsdepartementets promemoria om en stadieindelad timplan framgår att ”uttrycket stadium
förekommer inte i skollagen, men trots det är uttrycken låg-, mellan- och högstadium väl inarbetade och
används dagligen vid beskrivandet av verksamheterna” (Utbildningsdepartementet, 2016, s. 78). I
promemorian argumenteras således för att ”stadiebegreppen bör återinföras i skollagen”, där högstadiet i
grundskolan och grundsärskolan ska omfatta årskurs 7-9 (Utbildningsdepartementet, 2016, s. 78).
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representerade. Detta utifrån antagandet att åtminstone en del av den
negativa publiciteten skulle handla om betyg, som i Sverige ges från och med
årskurs sex (Skolverket, 2016). Efter denna avgränsning var totalt tjugoåtta
skolor aktuella. Nästa steg i processen att välja skolor var att, med hjälp av
mediedatabasen Retrievers mediearkiv söka på det som publicerats i de tre
tidningarna om samtliga högstadieskolor under den studerade tidsperioden
(från och med januari 2011 till och med juni 2014). De sökord som användes
var skolornas namn och tänkbara felstavningar och liknande av dessa. Genom
att på detta sätt få en överblick över vad som skrivits om skolorna som helhet
(både positivt och negativt) kunde i nästa steg åtta skolor identifieras, som på
olika sätt bedömdes utmärka sig i termer av negativ medieexponering. Av
dessa återfinns hälften i den större kommunen och hälften i den mindre. I den
mindre kommunen var det just fyra skolor som stack ut i termer av negativ
medieexponering och trots att det i den större kommunen fanns fler sådana
bedömdes fyra ytterligare skolor som en hanterbar omfattning på materialet.
Att studien innefattar just fyra skolor från vardera kommunen är dock av
underordnad betydelse, då fokus inte ligger på att göra kommunala
jämförelser utan på att få en så bred bild som möjligt med hjälp av ett varierat
underlag. På samma sätt som när det gäller kommunerna och tidningarna
kommer inte heller skolornas riktiga namn att användas. Detta, som tidigare
nämnts, av hänsyn till de i den andra delstudien intervjuade personernas
konfidentialitet. Istället har skolorna tilldelats fingerade namn, där
Annaskolan, Birgittaskolan, Ceciliaskolan och Dagnyskolan ligger i den
större kommunen; medan Evaskolan, Floraskolan, Gretaskolan och
Helenaskolan ligger i den mindre.
Skolorna valdes ut på basis av ett antal kriterier, som togs fram med
materialet (tidningsurklippen) som utgångspunkt. Tanken var att, i linje med
avhandlingens explorativa inriktning, välja skolor som på olika sätt utmärkte
sig i termer av negativ medieexponering. Därför uppfyller ingen av skolorna
samtliga kriterier. Alla åtta skolor uppfyller dock det första kriteriet i
bemärkelsen att de bedömdes förekomma i en betydande andel eller antal
urklipp där de förekommer i för skolan negativa omständigheter. Med
betydande andel avses minst en fjärdedel urklipp där skolan får negativ
exponering (i den mindre kommunen i minst en av tidningarna). 30 Detta
kriterium tjänade som en första utgångspunkt och grov sortering i urvalet och
kan i denna bemärkelse ses som överordnat de övriga urvalskriterierna. En
skola kan ju framställas som en problemskola i en enskild artikel, exempelvis,
men om den artikeln utgör ett undantag i en i övrigt överväldigande positiv
mediabild är det troligt att detta kommer nyansera läsarens bild. Detta är

30 För samtliga skolor utom Helenaskolan är dock andelen minst en tredjedel (i den mindre kommunen i
minst en av tidningarna) och för Helenaskolan närmare en tredjedel i en av tidningarna.
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anledningen till att andelen fall av negativ exponering betraktades som ett
centralt urvalskriterium. Utöver detta finns ingen inbördes rangordning
mellan kriterierna utan målet var som sagt att åstadkomma en så stor
variation som möjligt i materialet.
Det andra urvalskriteriet handlar om frekvens, i termer av täthet mellan fall
av negativ exponering (i en och samma tidning). Skolor som bedömdes
uppfylla detta kriterium var Annaskolan, Birgittaskolan, Dagnyskolan och
Floraskolan. Dessa fyra skolor förekommer i urklipp med negativ exponering
med mindre än två veckors mellanrum mellan tillfällena. Det tredje
urvalskriteriet handlar om tonläget i urklippen och bedömdes uppfyllas av sex
av skolorna: Annaskolan, Ceciliaskolan, Dagnyskolan, Evaskolan,
Floraskolan och Gretaskolan. Här kan det handla om explicit kritik eller
skuldbeläggande av skolan genom ordval, val av rubriksättning och citat som
lyfts fram. Det fjärde urvalskriteriet innefattar urklippens placering och layout
och kommer framförallt till uttryck i relation till Annaskolan, Birgittaskolan,
Ceciliaskolan, Floraskolan och Helenaskolan. Det kan exempelvis handla om
utrymme på förstasidan, eller ett stort utrymme i tidningens inlaga.
Antalet urklipp med negativ exponering varierar mellan skolorna, där det
lägsta antalet är nio (Evaskolan) och det högsta tjugoåtta (Annaskolan). I de
fall där antalet urklipp med negativ exponering varit lågt har andra kriterier
som gjort skolan relevant och ett intressant komplement till övriga skolor
vägts in. Det kan exempelvis handlar om att skolan figurerar i flera olika
former av medietexter, såsom notiser och insändare. I slutändan har valet av
skolor således handlat om att göra en sammanvägd bedömning av olika
kriterier. Eftersom det som står i fokus i avhandlingen är problemrepresentationer i lokalpressen som arena, inte aktör, innefattar urklippen både
redaktionellt material och insändare. Med tidningsurklipp avses varje separat
rubriksatt avsnitt, även om dessa är publicerade vid samma tillfälle. Det kan
till exempel handla om att skolan uppmärksammas både på framsidan och i
inlagan, eller att det finns flera artiklar om skolan på samma uppslag.
Närläsning och fördjupad analys av tidningsurklipp
Med åtta utvalda skolor var nästa steg i analysarbetet att närmare studera de
nästan tvåhundra tidningsurklipp där skolorna bedömts få negativ
exponering. Studier har visat att i tryckta morgontidningar ökar bilder
sannolikheten att personer väljer att läsa en artikel (Wadbring & Nilsson,
2015). Bilder kan också göra att läsaren kommer ihåg innehållet längre
(Andersson-Ek, Andréasson, & Edwardson, 1999, s. 59). Därför innefattade
studien av tidningsmaterialet inte bara text utan även bilder. När det gäller
texten så var även rubrikerna av intresse, då dessa troligen når en större skara
läsare än brödtexterna (Andersson-Ek m.fl., 1999, s. 45). I kapitel 3 redogörs
mer ingående för hur WPR-angreppssättet tillämpats i avhandlingen men i
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korthet kan sägas att närläsningen och den fördjupade analysen av
tidningsurklippen resulterade i att ett antal övergripande representationer av
skolproblem, alltså avvikelser från idén om ”den goda skolan” kunde
identifieras. Ytterligare nästa steg i analysen av tidningsmaterialet var att
identifiera vilka underliggande antaganden om ”den goda skolan” som kunde
urskiljas i problemrepresentationerna. Dessa underliggande antaganden
samlade jag därefter under ett antal så kallade bärande principer. De bärande
principerna var ett sätt att kondensera innebörden av antaganden om ”den
goda skolan” till specifika begrepp. Dessa begrepp (tillika bärande principer)
är således formulerade av mig och förekommer inte nödvändigtvis
bokstavligen i tidningsmaterialet. De bärande principerna kunde sedan
aggregeras till olika diskurser, som identifierades genom ett abduktivt
förhållningssätt, med ett samspel mellan empiri och teori (se 1.1 och kapitel
2). Avhandlingens andra delstudie avgränsades till två av de åtta skolor som
omfattades av mediestudien. Mer om valet av dessa skolor och
tillvägagångssättet för intervjustudien kommer att redogöras för härnäst.

4.2 Intervjustudie
Val av skolor
Avhandlingens andra delstudie omfattar intervjuer med totalt fjorton
personer på två av de skolor som undersöks i den första delstudien:
Birgittaskolan och Helenaskolan. Intervjuer på två skolor, med anknytning
till vardera kommun- och mediekontext, bedömdes vara tillräckligt för att
kunna säga något om skolverksammas anammande och motstånd mot
diskurser om ”den goda skolan”. Birgittaskolan och Helenaskolan ligger båda
i kommuner som beskrivits som två av Sveriges mest segregerade (Sundling
& Halth, 2016). Utöver detta ligger dock dessa skolor också i vad som inom
dessa kommuner kan betraktas som segregerade områden, där
”koncentrationen av utrikesfödda och barn till utrikesfödda samt den
ekonomiskt mindre bemedlade befolkningen är mycket större än i stadens
genomsnitt” (Bunar, 2008a, s. 10). Att skolorna är lokaliserade i segregerade
områden påverkar troligen deras elevsammansättning, status och rykte
(Bunar, 2008a, s. 10), något som också påtalas i intervjuerna. Bunar pekar på
att just stigmatiseringen31 av skolor har påtalats som ”ett av skolornas största
problem”:

31 Stigmatisering beskrivs av Bunar som ”en tillskrivning av negativa egenskaper genom media, forskning,
konstnärliga uttryck och vardagliga attityder till ett bostadsområde, dess befolkning och institutioner” (Bunar,
2008a, s. 11).

53

Enligt många rektorer och lärare med långvariga erfarenheter av arbete i
mångkulturella miljöer är det just denna bild som är deras största problem. Inte
resurser, inte pedagogiken, inte de frånvarande föräldrarna, utan den dominerande
bilden av att deras skola är dålig (Bunar, 2008a, s. 11).

Denna faktor gör skolorna särskilt relevanta att undersöka, då de i sin redan
utsatta position sannolikt har särskilt mycket att förlora på negativ publicitet.
En annan faktor som bidrog till att just dessa två skolor valdes ut för
intervjustudien är att de skiljer sig åt när det gäller vilka problemrepresentationer som är mest framträdande, där Birgittaskolan framförallt figurerar i
relation till problem med inomhusmiljön och Helenaskolan i relation till
problem med hotfulla och våldsamma incidenter. Således utgör dessa två
skolor intressanta fall dels utifrån deras förmodade utsatthet och dels med
avseende på möjligheten att undersöka anammande och motstånd mot olika
diskurser. Om både Birgittaskolan och Helenaskolan kan sägas att skolorna
även får förhållandevis mycket god publicitet. Det kan exempelvis handla om
olika typer av evenemang som temadagar och författarbesök; duktig personal;
och olika typer av sportprestationer. I linje med avhandlingens syfte har dock
fokuset i intervjuerna varit på problemrepresentationerna och inte på hur
skolorna framställs i sin helhet. Nedan följer en kort beskrivning av respektive
skola.

Birgittaskolan
Birgittaskolan var under den tidsperiod som undersöktes i mediestudien en
F-9 skola, men genomgick höstterminen 2016 en organisationsförändring
som innebar att den omvandlades till en F-6-skola. Enligt statistik från
Skolverket hade skolan 250 elever läsåret 2013/2014 (i slutet på den i
mediestudien undersökta tidsperioden) (Skolverket, d). Av dessa hade nästan
87 procent utländsk bakgrund32, i jämförelse med 23 procent av eleverna i
kommunen som helhet. Andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning var
cirka 29 procent, i jämförelse med 62 procent av föräldrarna till elever i
kommunen som helhet. Andelen flickor som uppnått målen i alla ämnen var
63 procent33, i jämförelse med 80 procent av eleverna i kommunen som
helhet. Det genomsnittliga meritvärdet för pojkar och flickor sammantaget låg
på 181, i jämförelse med 218 i kommunen som helhet. Således låg
Birgittaskolan under genomsnittet i kommunen när det gäller både
måluppfyllelse och meritvärden. Birgittaskolan får negativ exponering i
nästan hälften av tidningsurklippen, vilka domineras av en följetång om

32 I Skolverkets statistik avses med utländsk bakgrund att eleven är född utomlands; eller är född i Sverige
och har föräldrar som båda är födda utomlands (Skolverket, u.å.-b).
33 Uppgifter för pojkar saknades.
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problem med inomhusmiljön i termer av följder av en misslyckad renovering.
Utöver detta omnämns Birgittaskolan också som en av flera skolor med låga
resultat och bristande dokumentation. Förekomsten av negativ exponering
sträcker sig från maj 2011 till mars 2014, alltså nästan tre år och under nästan
hela den undersökta perioden. En särskilt intensiv period infaller under cirka
en månad i början av 2013 med elva urklipp vid sex tillfällen, som alla handlar
om problemen med inomhusmiljön. Denna fråga får också ett relativt stort
utrymme i tidningen, med flera förstasidesplaceringar och två heluppslag i en
artikelserie på två delar om renoveringen.
Helenaskolan
Helenaskolan är en 7-9 skola och hade enligt Skolverkets statistik cirka 300
elever under läsåret 2013/14 (Skolverket, d). Av dessa hade 55 procent
utländsk bakgrund, i jämförelse med 24 procent av eleverna i kommunen som
helhet. Andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning var 36 procent, i
jämförelse med 45 procent av föräldrarna till elever i kommunen som helhet.
Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen var 50 procent, i
jämförelse med cirka 69 procent av eleverna i kommunen som helhet. Det
genomsnittliga meritvärdet var 182,9 jämfört med 203,3 i kommunen som
helhet. Med andra ord låg även Helenaskolan under det kommunala
genomsnittet när det gäller måluppfyllelse och meritvärden. Helenaskolan får
negativ exponering i nära en tredjedel av urklippen i den oberoende liberala
tidningen och nära en fjärdedel i den socialdemokratiska/fristående
socialdemokratiska. De urklipp i vilka skolan får negativ exponering sträcker
sig från början av januari 2011 till slutet av maj 2014, alltså i princip hela den
studerade tidsperioden. I rapporteringen om Helenaskolan är otrygghetsrelaterade frågor såsom skadegörelse, hotfulla och våldsamma incidenter
dominerande. Brister i den fysiska arbetsmiljön berörs dock också, liksom
bristande måluppfyllelse.
Val av intervjupersoner
Målet med intervjustudien var att undersöka anammande och motstånd mot
diskurser om ”den goda skolan” bland skolverksamma. Valet föll på skolledare
(rektorer och biträdande rektorer) och pedagogisk personal, då mitt intresse
ligger i skolans styrning och dessa subjekt kan ses som de yttersta länkarna i
skolans styrkedja. Det första steget i att värva respondenter var att kontakta
rektorerna på respektive skola. Dessa blev därefter ombedda att föreslå
ytterligare fem intervjupersoner bland den pedagogiska personalen på
respektive skola. Med andra ord användes en form av snöbollsurval, där
forskaren ”[tar] kontakt med ett lämpligt fall från populationen, som i sin tur
kan föra forskaren i kontakt med andra, ’liknande’ fall” (David & Sutton, 2016,
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s. 197). Det finns både fördelar och problem med denna urvalsmetod. En
nackdel är att urvalet kan bli skevt, eftersom det i praktiken läggs i någon
annans händer (David & Sutton, 2016, s. 197). I detta fall görs dessutom
urvalet av intervjupersoner bland pedagogisk personal av en person i
överordnad position, närmare bestämt deras närmaste chef. Detta faktum kan
tänkas påverka deras beslut att medverka eller inte medverka och skulle också
kunna påverka deras öppenhet i intervjusituationen (även om inga skolledare
deltog i intervjuer med pedagogisk personal). Samtidigt har rektorerna
troligen god kännedom om sin personal och kan avgöra vilka personer som
skulle kunna bidra med intressanta och relevanta utsagor. Dessutom
uppfattades intervjuernas fokus inte som känsligt med avseende på relationen
mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Rektorerna fick instruktionerna att med fördel tillfråga personer som jobbat
på skolan i ett flertal år och som varit fackligt engagerade. Utgångspunkten
för dessa preferenser var en strävan efter att identifiera respondenter som
troligen skulle kunna ha erfarenheter av och relatera till hur skolan framställts
i lokalpressen under de år som studeras i avhandlingen. Detta skulle också
göra det möjligt att ställa frågor om specifika fall och urklipp på ett sätt som
skulle varit svårt om intervjupersonerna nyss påbörjat sin anställning. Att
fackligt aktiva personer sågs som intressanta kandidater för intervjuer
berodde på antagandet att de har kontakt med och har en bild av de
diskussioner som förekommer bland personalen i stort. Detta sågs således
som ett effektivt sätt att få ut så mycket information som möjligt från
intervjupersonerna.
Efter rektorns förslag tillfrågades även en före detta rektor på Birgittaskolan, som arbetade på skolan under den studerade tidsperioden. Denna
kommer därför, trots att han bytt tjänst, att refereras till som skolledare på
Birgittaskolan. Bland den personal som tillfrågades och kom att ingå i studien
fanns också en lärare som inte längre arbetade på Birgittaskolan, men som
betraktades som intressant att intervjua på grund av sin förekomst i
lokalpressen under den studerade tidsperioden. Även denna intervjuperson
kommer att hänvisas till som personal på skolan, trots att han vid
intervjutillfället inte längre arbetade kvar. På Helenaskolan tillfrågades,
utöver skolans rektor även dess biträdande rektor, för att få ett bredare
skolledarperspektiv. Denna intervju skedde via telefon vid ett senare tillfälle,
vilket kan innebära att intervjupersonen samtalat med andra på skolan som
deltagit i studien och att detta influerat henne. Denna risk finns dock alltid
när intervjupersonerna känner varandra och att samtala med andra kan ju
också göra att ens egen ståndpunkt blir tydligare. Att göra intervjuer via
telefon kan tänkas medföra utmaningar i att etablera ett förtroende hos
intervjupersonen. Dock skedde denna intervju med en person jag redan träffat
när jag besökte skolan, vilket minskade risken för att sådana svårigheter skulle
uppstå.
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På Birgittaskolan gjordes tre intervjuer med totalt sju personer, varav en av
intervjuerna gjordes individuellt och två i grupp. Ursprungligen var tanken att
samtliga intervjuer skulle göras individuellt. I Birgittaskolans fall var dock
detta, av praktiska skäl inte möjligt. Intervjupersonerna på Birgittaskolan
innefattade skolans rektor, en före detta rektor på skolan, tre lärare, en
elevassistent, samt en före detta lärare på skolan. Det finns flera utmaningar
med att göra intervjuer i grupp. Dynamiken i gruppen präglar samtalet på
olika sätt. Vissa tar mer plats än andra och vissa kan tänkas ha högre status i
gruppen (Stewart, Shamdasani, & Rook, 2007) på grund av exempelvis sin
yrkesroll, yrkeserfarenhet eller hur länge de arbetat på skolan. Att
transkribera en gruppintervju medför också vissa praktiska svårigheter.
Samtidigt finns också fördelar med detta tillvägagångssätt. Intervjupersonerna kan stimulera varandra att tänka över aspekter de inte tänkt på
själva. Vissa kan tänkas känna sig tryggare i grupp än i en individuell intervju.
Eftersom jämförelser mellan skolorna inte är en avgörande del av
avhandlingen spelar det dessutom mindre roll att jag använt mig av olika
intervjutyper på de olika skolorna.
På Helenaskolan gjordes sju individuella intervjuer med skolans rektor,
biträdande rektor och fem lärare34. Gruppintervjuerna på Birgittaskolan
gjordes dels med skolans rektor och den före detta rektorn på skolan och dels
med de tre på skolan dåvarande anställda lärarna samt elevassistenten. Den
före detta läraren på skolan intervjuades individuellt. För att skydda
intervjupersonernas identitet har deras namn ersatts med fingerade sådana.
För att underlätta för läsaren har intervjupersonerna med anknytning till
Birgittaskolan tilldelats namn som börjar på bokstaven B och intervjupersonerna med anknytning till Helenaskolan namn som börjar på bokstaven
H. Eftersom det är rimligt att anta att skolledare, lärare och annan personal
kommer i kontakt med media på olika sätt har intervjupersonernas fingerade
namn kompletterats med en yrkestitel. Någon närmare specifikation görs inte
av intervjupersonernas arbetsuppgifter, dels för att skydda deras identitet och
dels för att det som står i centrum för avhandlingen är att lyfta fram olika
perspektiv bland skolverksamma när det gäller medias skildring av deras
arbetsplats. Det är med andra ord vad som sägs som i det här fallet är det
centrala. Grunden till att såväl skolledare som pedagogisk personal
inkluderats i studien är strävan efter en mångfacetterad bild, inte att göra
jämförelser i synsätt mellan olika yrkesgrupper. Intervjupersonernas alias,
yrkestitlar och skolanknytning redovisas i tabell 2 nedan. Namnen är
fingerade men intervjupersoner med kvinnonamn har tilldelats kvinnonamn
och intervjupersoner med mansnamn har tilldelats mansnamn.

34 En av dessa lärare hade vid intervjutillfället administrativa uppgifter samt jobbade med att stötta och
vägleda skolans lärare.
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Tabell 2. Intervjupersonernas alias, yrkestitlar och skolanknytning
Birgittaskolan

Helenaskolan

Berit

Skolledare

Hans

Skolledare

Bosse

Skolledare

Hanna

Skolledare

Barbro

Lärare

Hillevi

Lärare

Britt

Lärare

Håkan

Lärare

Bengt

Lärare

Heidi

Lärare

Börje

Lärare

Henrik

Lärare

Bernt

Elevassistent

Hedvig

Lärare

Genomförande
De tio intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär, med stöd av en på
förhand konstruerad och för varje intervju till viss del anpassad intervjuguide
(se bilaga). Intervjuerna gjordes i respektive skolas lokaler, med två
undantag: intervjun med den före detta läraren på Birgittaskolan genomfördes på dennes nya arbetsplats och den biträdande rektorn på Helenaskolan
intervjuades via telefon. Varje intervju pågick i cirka en timme (den kortaste i
45 minuter och den längsta i cirka 1 timme och 15 minuter). I intervjuerna
ställdes inledningsvis frågor om intervjupersonernas utbildnings- och
yrkesbakgrund och erfarenheter av lokalpressen i allmänhet. Detta följdes upp
med frågor om konsekvenser av lokalpressens skildringar av skolan, med
hjälp av konkreta exempel från tidningsurklipp; samt frågor om motstånd mot
bilden som förmedlas av skolan och strategier för att hantera media.
Dessutom ställdes frågor om intervjupersonernas ”egna” bild av sin skola och
vad de baserar denna på.
Tidningsmaterialet användes således till viss del som utgångspunkt för
diskussioner i intervjuerna om hur intervjupersonerna uppfattar
skildringarna av sina respektive skolor i lokal media. Dock ställdes även mer
öppna frågor om debatten om svensk skola i allmänhet. Detta medför att
intervjupersonerna kan ge uttryck för motstånd mot eller anammande av
diskurser i debatten om skolan i bredare bemärkelse, även om detta inte alltid
kan kopplas till representationer av den egna skolan. I intervjuerna
förekommer det att intervjupersoner tycker att den lokala mediebilden av
deras egen skola är mer positiv och rättvisande än bilden som förmedlas av
svensk skola i den nationella debatten. Frågor har också ställts om vad
intervjupersonerna utgår från när de bedömer sin egen skola och vilka
faktorer de finner avgörande för huruvida en skola är bra eller inte. Detta
innebär att diskurserna också diskuteras på ett mer övergripande plan, där de
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inte nödvändigtvis är begränsade till mediearenan utan kan identifieras även
på exempelvis policyarenan. Sammantaget illustrerar således intervjuerna
anammande av och motstånd mot diskurser om ”den goda skolan” både
genom responsen på negativ medieexponering av intervjupersonernas egna
skolor; och resonemang kring vad som i intervjupersonernas ögon utgör bra
och dåliga skolor.
Intervjuguiden (se bilaga) modifierades något allteftersom intervjuerna
genomfördes och jag märkte vilka typer av frågor som gav mest informativa
svar. En sådan reflektion var att det kunde vara lättare för intervjupersonerna
att diskutera och förhålla sig kritiska till mediabilden av svensk skola i största
allmänhet, än gentemot lokalpressens bild av sin egen skola. En annan var att
det, även om tidningsurklipp som behandlats i den första delstudien till viss
del tjänade som utgångspunkt för diskussionen i intervjuerna, kunde vara
svårt att särskilja vilken typ av lokal media intervjupersonerna refererade till
(till exempel tv, radio eller press). Samtidigt går det dock, oavsett detta, att
koppla resonemang och problemrepresentationer som berörs i intervjuerna
till sådana som framkommit i avhandlingens första delstudie. Detta tyder på
att denna risk för sammanblandning mellan olika typer av mediearenor spelar
en begränsad roll, eftersom det tycks finnas gemensamma nämnare i vad som
framställs som skolproblem i olika medier på olika nivåer.
Bearbetning och analys
Intervjuerna transkriberades i princip ordagrant, dock har citat omvandlats
från tal- till skriftspråk där det inte ansetts påverka innebörden nämnvärt. När
intervjuerna transkriberats gjordes en kortare summering av varje intervju
som skickades till respondenterna för att ge dessa möjlighet att återkoppla på
hur intervjun tolkats i bredare bemärkelse, en möjlighet som användes av två
av intervjupersonerna. Förlag på justeringar antogs i vissa fall rakt av och i
andra föreslogs och motiverades alternativa ändringar. När transkriberingen
var klar markerades för avhandlingen relevanta stycken. Dessa kodades
därefter med utgångspunkt i de diskurser som identifierats i mediestudien.
Fokus för analysen var hur dessa diskurser anammades och/eller
kontesterades i intervjuerna, samt på vilka grunder.
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5. Representationer av skolproblem i
lokal media
I detta kapitel redogörs för hur skolproblem huvudsakligen representeras i tre
lokala dagstidningar. De problemrepresentationer som framträder i
materialet och presenteras i detta kapitel ska betraktas som skildringar i
tidningar av avvikelser från idén om ”den goda skolan”. Det är dessa
problemrepresentationer som utgör kapitlets huvudsakliga fokus, men hur
någonting framställs som ett skolproblem är också nära sammankopplat med
hur skolan framställs i relation till problemrepresentationen. Därför kommer
kapitlet även att innefatta en diskussion kring hur de åtta skolorna som
tidningsmaterialet kretsar kring representeras. Särskilt vikt läggs vid den
utsträckning i vilken skolorna utpekas som skyldiga till och/eller ansvariga för
att lösa de problem de förknippas med. ”Beteckningarna” på
problemrepresentationerna har försetts med citattecken för att tydliggöra att
det är just representationer det handlar om. Problemrepresentationerna
bygger alltså på min tolkning av kärnan i hur skolproblem framställs i de tre
undersökta tidningarna.

5.1 ”Skolan bryter mot lagen”
En problemrepresentation som framträder i tidningsurklippen är att skolan
bryter mot lagen. Denna problemrepresentation tar sig för det första uttryck i
utsagor om att skolor inte lever upp till lagens krav när det gäller saker som
dokumentation och tillhandahållandet av särskilt stöd. En skola som
innefattas i en sådan problemrepresentation är Ceciliaskolan. Tidningen
skriver bland annat om en granskning som Skolinspektionen gjort av skolan
och menar att myndigheten funnit att ”för många elever på [Ceciliaskolan]
når för låga betyg, och skolan brister i att analysera varför och förbättra sig”
(A2bor). Skolan uppfyller, enligt artikeln, ”till stor del lagens krav” men får
kritik för bristfälliga skriftliga rutiner för att identifiera och stötta elever ”som
riskerar att inte nå målen” (A2bor). Med avseende på måluppfyllelse framgår
av artikeln inte på vilka grunder Skolinspektionen anser att måluppfyllelsen
på skolan borde vara högre, men däremot att myndigheten anmärker på hur
förväntningar kommunicerats:
Myndigheten konstaterar att elever och föräldrar inte alltid fått information om vilka
mål som gäller i respektive ämne och att fler elever borde nå minst godkänt i alla ämnen
(A2bor).

Med avseende på tillhandahållandet av särskilt stöd beskrivs Skolinspektionens kritik mot Ceciliaskolan främst i termer av otydlighet. Tidningen
skriver att ”åtgärdsprogram för svaga elever har skrivits med otydliga
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formuleringar” (A2bor). Med andra ord anser Skolinspektionen enligt
tidningen att det är oklart ”vad stödbehovet består i och hur eleven ska nå
målen” (A2bor). Skolinspektionen betonar, menar tidningen, att ett otydligt
åtgärdsprogram medför att insatsen inte kan utvärderas och att föräldrar inte
har något beslut att förhålla sig till (A2bor). I sitt bemötande av kritiken
framhåller skolans rektor att anmärkningarna handlat om dokumentationen
snarare än själva verksamheten och säger att han ”är glad att de inte kritiserar
vårt praktiska sätt att jobba utan vårt sätt att dokumentera. Det är enklare att
åtgärda” (A2bor). Skolinspektionens bedömning används inte bara som grund
för den kritik mot skolan som lyfts fram utan också av rektorn för att bemöta
denna. På tidningens fråga om föräldrar bör vara oroliga för att ens barn inte
får det stöd som behövs hänvisar rektorn till att ”Skolinspektionen har också
skrivit att vi har resurser, som specialpedagoger” (A2bor).
Även Gretaskolan och Birgittaskolan diskuteras utifrån lagefterlevnad och
återigen är det dokumentationen som avses. Om Gretaskolans beslut att
begränsa utskriften av skriftliga omdömen, skriver tidningarna att
”[Gretaskolan] vill spara papper” (A49lib) och att ”skriftliga intyg är ett krav
enligt skollagen” (A34soc). Här hänvisar rektor till lärarna för att legitimera
beslutet: ”vi försöker att minska administrationen. Det är också ett önskemål
från lärarna” (A34soc). Birgittaskolan får, tillsammans med ett antal andra
skolor, kritik från Skolinspektionen för bristande dokumentation: ”inte någon
av skolorna har klarat av att uppfylla kraven för de individuella
utvecklingsplanerna35 och det gäller också måluppfyllelse” (A5bor).
Skolinspektionens kritik nyanseras dock av bland annat vice ordförande i
barn- och ungdomsnämnden, som enligt tidningen påpekar att ”statens
ökande krav på skolor, bland annat på dokumentation, inte har åtföljts av mer
pengar” (A5bor). En distinktion görs, likt när det gäller Ceciliaskolan mellan
dokumenterad och praktisk verksamhet: ”själva verksamheterna finns, men
det är dokumentationen som brister”, säger barn- och ungdomsnämndens
ordförande i artikeln. Tidningen förtydligar även för läsarna att
Skolinspektionen fokuserar på brister: ”årets inspektionsrunda tar endast
med sådant som inte är bra” och att Skolinspektionen ändå menar att ”de
flesta elever upp-lever36 att de är trygga och att det finns ett stort engagemang
från den pedagogiska personalen i skolorna” (A5bor). Det påpekas vidare att
”skolorna bedöms utifrån en helt ny lagstiftning (ny skollag och ny skolplan
sedan första juli), men med material från det gamla systemet” (A5bor). Även

35 Individuella utvecklingsplaner är en dokumentation, som enligt skollagen ska göras av lärare och ska
innefatta omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven och en beskrivning av
vilka insatser som är nödvändiga för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så mycket som möjligt.
Sedan 2013 är de individuella utvecklingsplanerna endast obligatoriska i de årskurser där inget betyg sätts
(Skolverket, 2013b).
36 Särskrivning i enlighet med texten i tidningen.
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om artikeln ifråga berör ett flertal skolor pekas Birgittaskolan också ut
specifikt i relation till disciplinära åtgärder, där det framgår att
Skolinspektionen beslutat om ett föreläggande om att dessa ”inte följer
kraven” (A5bor). Ett annat exempel på hur problemrepresentationen att
skolan inte lever upp till lagmässiga krav kan ta sig uttryck återfinns i en
artikel om Floraskolan. En nästan helsideslång artikel tillägnas elevers kritik
mot beslutet att låta dem arbeta med häften istället för läroböcker. I artikeln
hänvisar en elev till styrdokumenten och menar att ”det är dessutom uppgifter
från åttan, så de är inte anpassade till vår läroplan” (A2lib).
Evaskolan associeras med brister i tillhandahållandet av stödåtgärder. I
artiklarna som berör fallet ifråga förefaller Skolinspektionen, i egenskap av
granskare av lagefterlevnad ha ett tolkningsföreträde, där dess bedömning ges
särskild vikt: ”[Evaskolan] anmäldes. Nu har Skolinspektionen kommit med
ett svar. I beslutet står det att skolan inte har gjort tillräckligt” (A4lib). I
beslutet skriver Skolinspektionen, enligt tidningen att skolan ”inte har följt
bestämmelserna när det gäller elevs rätt till utbildning samt rätt till särskilt
stöd” (A4lib). Skolinspektionens bedömning framstår som ett konstaterande
snarare än ett påstående. Samma tendens framgår i en annan artikel som
hänvisar till kritik som Skolinspektionen riktat mot skolan i relation till
tillhandahållandet av studie- och yrkesvägledning:
Enligt skollagen ska elever ha till-gång37 till personal med just sådan kompetens.
Verksamheten uppfyller därmed inte lagkraven och huvud-mannen38 föreläggs därför
att åtgärda bristen (A28soc).

Problemrepresentationen ”skolan bryter mot lagen” tar sig således bland
annat uttryck i framställningar om att skolan inte lever upp till lagens krav.
Den manifesteras dock även i skildringar av rättsfall som involverar personer
på skolan. Ett sådant exempel återfinns i relation till Annaskolan, som blir
föremål för en omfattande rapportering om misstankarna mot skolans rektor
om skattebedrägeri. I denna rapportering framstår skolans rektor som en
person med tvivelaktiga värderingar. Särskilt tydligt blir detta när tidningen
deklarerar att Skatteverket misstänker att rektorn kan ha använt pengarna till
att spela på kasino. När tidningen konfronterar rektorn med anklagelserna får
rektorn frågan: ”har du spelat bort skolans pengar?” (A24bor). Rektorn
tilldelas också attribut som ”den fuskmisstänkte rektorn” och ”den
brottsmisstänkte rektorn” (A34bor; A38bor). För det mesta är det rektorn
som förknippas med dessa tvivelaktiga värderingar men detta förekommer
också i relation till skolan i allmänhet och i relation till stiftelsen och
medlemmar i skolans styrelse. När det i tidningen framkommer att en före

37 Särskrivning i enlighet med texten i tidningen.
38 Särskrivning i enlighet med texten i tidningen.
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detta styrelsemedlem åtalats för ”omfattande fusk med assistentersättning”
(A39bor), präglar detta också bilden av Annaskolan, i och med att tidningen
beskriver att den anklagade suttit i styrelsen för ”den omskrivna friskolan”
(FP11bor). Rapporteringen om det misstänkta skattebedrägeriet innefattar i
slutet av 2012 en stor rubrik på förstasidan, som stipulerar att friskolan är
skyldig staten pengar. Det faktum att rubriken är formulerad som ett
konstaterande gör att det framstår som att skolans skuld är fastslagen. I
ingressen framgår dock att så inte är fallet, då tidningen skriver att
”Skatteverket hävdar” (notera ordvalet, min kursivering) att stiftelsen är
skyldig staten arbetsgivaravgifter och där det även framgår att skolans rektor
avfärdar anklagelserna och antyder att Skatteverket inte gjort en tillräcklig
utredning. När tidningen rapporterar att domstolen menar att rektorn använt
sig av falska fakturor framställs också detta i rubriksättningen som fastslagna
fakta: ”skola använde sig av falska fakturor” (FP9bor); ”skolans fakturor var
en ren bluff” (A32bor). Även om både Skatteverkets och rektorns version finns
representerade i tidningen så förefaller Skatteverket tilldelas en större
legitimitet som källa. Detta illustreras dels av den tidigare berörda
rubriksättningen men också av text som föreligger och efterföljer rubriker. I
ett exempel lyder överrubriken: ”Krav från Skatteverket” och underrubriken
”Rektorn: ’Beslutet är helt fel – allt finns bokfört’” (FP5bor). Att överrubriken
tar formen av ett konstaterande, medan underrubriken formulerats som ett
citat tyder på en större distans från tidningens sida gentemot rektorns version
jämfört med Skatteverkets.
I anslutning till en relativt omfattande artikel, som redogör för ”misstänkt
miljonfiffel” på skolan, ges rektorn i en anslutande kortare sådan utrymme att
ge sin reaktion på anklagelserna. Även här citeras han dock i rubriken, vilket
återigen ger ett intryck av att tidningen distanserar sig från hans ståndpunkter: ”Rektorn: ’ett felaktigt beslut utan grund’” (A23bor). Ytterligare ett
exempel där rektorns uttalanden delegitimeras kan identifieras i en artikel
som beskriver rektorns och stiftelsens yttrande till Förvaltningsrätten, där det
står att ”de uttagna pengarna ska ha använts för att köpa skolmat” (A28bor).
Återigen kan en distans från tidningen gentemot rektorns version anas, denna
gång i användningen av ordet ska ha använts istället för exempelvis kan ha
använts, där den första formuleringen på ett tydligt sätt markerar att detta är
något som rektorn påstår. Vidare underbygger kommunens barn- och
ungdomschef Skatteverkets anklagelser mot rektorn i ett uttalande om att
myndighetens beslut att be kommunen stoppa utbetalningar till skolan ”är en
ytterst ovanlig åtgärd som man bara gör om man har fog för det” (A25bor).
Andra rättsfall som berörs i tidningarna involverar Gretaskolan och
Helenaskolan. Denna rapportering tenderar att ta formen av korta notiser,
beskrivna i termer av just rättsfall och där skolans roll är reducerad till platsen
där händelserna inträffade. Ett exempel är följande notis om en incident på
Gretaskolan:
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En 13-årig pojke anmäler på måndagen att han blivit av med sin mobil som han hade i
en väska i ett omklädningsrum under en gymnastiklektion på [Gretaskolan] kl 10.45 till
11.45. Rubriceras som stöld (A9soc).

Av detta följer att ansvaret för incidenterna läggs på den individuella
förövaren och eventuella åtgärder som kunde vidtagits av skolan diskuteras
inte. Inte heller i efterspelet tilldelas skolan någon funktion utan det är istället
domstolsväsendet och polisen som framstår som de instanser som ska hantera
och reda ut fallen. Det framgår inte alltid om förövaren är en elev på skolan
eller inte. Istället används ordet ”yngling” vid flera tillfällen.39 Sammanfattningsvis tar problemrepresentationen ”skolan bryter mot lagen” sig
uttryck på huvudsakligen två sätt: i framställningar av hur skolan brister i
efterlevnaden av lagens krav och av hur individer misstänks för eller funnits
begå brott på skolan. När det gäller det förstnämnda tenderar skolan att
utpekas som ansvarig i större utsträckning än när det gäller det sistnämnda.
Samtidigt finns också exempel på hur skolans roll i och möjligheter att leva
upp till de lagmässiga kraven nyanseras.

5.2 ”Arbetsmiljön på skolan är dålig”
En annan problemrepresentation som framträder i tidningsmaterialet är att
arbetsmiljön på skolan är dålig. Detta gäller både den fysiska och psykosociala
miljön. När det gäller den fysiska arbetsmiljön uppmärksammas flera skolor
för problem med denna. Det rapporteras att Floraskolan har problem med
inomhustemperaturen. Här framstår skolledningen som engagerad men
bromsad av de fastighetsansvariga på kommunen. Artikeln ackompanjeras av
en bild på ett antal elever stående framför skolan med vantar, knutna armar
och bister uppsyn bidrar till att skolan inte framstår som en attraktiv plats att
vistas på. Det gör också målande beskrivningar som: ”höstmorgonen är kylig,
temperaturen runt nollstrecket. Eleverna vet att ännu en kall dag väntar i
klassrummen” (A1soc). När det gäller Gretaskolan rapporteras det vid flera
tillfällen om problem med skadegörelse och en kommunpolitiker konstaterar
i en artikel att skolan är ”i väldigt dåligt skick” (A7lib). I en insändare riktar
en morfar kritik mot de kommunala beslutsfattarna och antyder att dessa
hellre satsar på kommersiella intressen än på underhåll av Gretaskolan: ”när
elever och lärare på [Gretaskolan] kräver att man ska åtgärda toaletter som
inte åtgärdats sedan skolan byggdes - inga orimligt höga krav - får man till
svar att man åtgärdar endast om eleverna håller snyggt. […] Snart har vi rätt
att påverka via röstsedeln” (L4lib).

39 Samtidigt är det sannolikt att detta ändå förmedlar en bild av skolan som en plats där det förekommer
stölder och att skolan inte har förhindrat att stölder förekommer.
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I relation till ett annat problem med den fysiska arbetsmiljön på
Gretaskolan ifrågasätts rektorns omdöme. I tidningen står det om en
vattenläcka, som bland annat fick till följd att toaletterna slutade fungera.
Detta föranledde rektorn att stänga skolan och skicka hem eleverna, varav
några dock påpekar att ”i stället för att gå på toa fick vi höra att vi skulle gå ut
och sätta oss i en buske, men det vill man ju inte när det är nästan 20
minusgrader” och att ”… vi borde ha fått gå hem ännu tidigare” (A6lib). Även
Helenaskolan framstår som nedgången i rapporteringen. Skicket på den
idrottshall som används av skolan påtalas både på förstasidan och i en artikel,
med ett flertal bilder som visar tillståndet på omklädningsrummen. Med ord
som ”katastrof” och ”äcklar” beskriver representanter från skolans elevråd hur
de upplever det hela (A2soc). Det finns också flera rapporter om skadegörelse
på skolan och sammantaget bidrar detta till en bild av skolan som nedgången.
Ceciliaskolan refereras explicit till som ”problemskola” med avseende på
den fysiska arbetsmiljön (A19bor). Tidningen skriver att skolan drabbats av
en fuktskada och att dammpartiklar i samband med den efterföljande
renoveringen ledde till att elever fick allergiska symptom. Av en av rektorernas
utsagor framgår det att detta även ledde till oro bland elever: ”det skapade en
del oro eftersom några elever fick klåda i ögonen, blev torra i halsen med
rethosta”, säger rektorn (A18bor). Samtidigt ger rektorn ett stabilt intryck när
han påtalar att ”vi har läget under kontroll nu. […] Renoveringen brådskar
inte och det är bättre att det blir riktigt bra än att det går snabbt” (A18bor). I
rapporteringen framstår Ceciliaskolan som delvis ansvarig för problemen
med inomhusmiljön. Tidningen skriver att ”när det gäller ventilationen har
skolan fått påpekande att man i flera fall möblerat på ett sådant sätt att det
hindrar ventilationen från att fungera fullt ut” (A20bor). Det framgår att
skolan lämnat in en plan till Arbetsmiljöverket för hur byggproblemen ska
åtgärdas, där skolan själv får stå för hanteringen av städning och ventilation.
Samtidigt påtalar barn- och ungdomschefen fastighetsförvaltarens ansvar: ”vi
vill inte ha personal eller elever i en dålig miljö. Vi betalar för en fullgod skola
och det ska vi ha” (A21bor). Utöver de hälsorelaterade aspekterna av skolans
problem med inomhusmiljön framgår det av tidningens rapportering att det
också finns praktiska och logistiska aspekter i form av att undervisningen till
viss del kommer att ske i baracker på skolgården.
När det gäller Birgittaskolan är problem med inomhusmiljön det
dominerande temat i materialet. Denna återkommande fråga ges även
betydande utrymme i tidningen layoutmässigt. I januari 2013 uppmärksammas problemen med inomhusmiljön för första gången under den
undersökta tidsperioden. Detta både på tidningens förstasida och i en bildsatt
artikel som täcker nästan en halv sida, där det framgår att skolan kort efter
dess renovering har problem med mögel och takläckor och att eleverna därför
behöver flyttas. Det framgår även att personal upplevt hälsorelaterade
problem. En vecka senare rapporterar lokaltidningen återigen om problemen
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med inomhusmiljön och skolan figurerar även denna gång både på förstasidan
och i inlagan och får ännu större utrymme layoutmässigt än tidigare. På
förstasidan skildras det hela med en stor bild på fyra elever på skolan sittandes
i ett klassrum på den nedlagda skola de flyttats till efter att problemen
uppmärksammats. Tidningen beskriver att eleverna tycker att ”det är tråkigt”
(FP2bor). I inlagan tillägnas en hel sida och två artiklar åt ämnet ifråga, varav
halva sidan omfattar en bild på två av skolans lärare med allvarlig uppsyn.
De intervjuade eleverna säger enligt ett citat i tidningen att den tillfälliga
skolan är ”för gammal och tråkig” och att det är ”tråkigt att behöva gå fram
och tillbaka hela tiden”, även om de visserligen menar att det är lite lugnare
än på Birgittaskolan eftersom det bara är ett fåtal klasser som flyttats (A7bor).
Utöver elever ges också lärare utrymme att uttala sig vid detta tillfälle. De
beskriver att det under lång tid funnits problem med lokalerna och att
personal varit sjuk, samt uttrycker en besvikelse och frustration över den
situation som uppstått. En av de två intervjuade lärarna, som också är fackligt
skyddsombud använder ordet ”skandal” och efterfrågar ansvarsutkrävande:
”jag brukar inte vilja peka ut någon syndabock, men i det här fallet skulle jag
vilja veta vem som är ansvarig och har godkänt den här renoveringen”
(A7bor).
Lärarna riktar kritik mot fastighetsägaren och de hantverkare som utfört
renoveringen. De anser dock inte att undervisningen i någon större
utsträckning lidit av det inträffade och berömmer skolans rektorer för deras
”goda jobb i röran” (A7bor). Några dagar senare tas problemen med
inomhusmiljön återigen upp i tidningen och uppmärksammas både på
förstasidan och i en artikel, där en bild på en tidigare artikel förstärker
intrycket av en följetång. Nu framgår att hela skolan ska tömmas medan
problemen åtgärdas. En av skolans rektorer motiverar beslutet med att många
på skolan uppvisar symptom och hänvisar även till rapporter och
expertutlåtanden. I artikeln står det att det är oklart vart eleverna ska flyttas,
men rektorn förmedlar en försiktig tillit: ”ungdomar är jätte-bra40 på att
anpassa sig. Jag har inte träffat någon som tycker beslutet är dåligt. Samtidigt
tycker ingen att det är roligt” (A8bor). Det förefaller även som att personalen
ställer sig positiva till beslutet att lämna skolan, trots de påfrestningar det
innebär: ”han [rektorn] upplever att personalen står bakom beslutet också.
Även om det inne-bär41 enormt mycket jobb för dem” (A8bor).
Den största utmaningen beskriver rektorn som att säkerställa elevernas
utbildning och trivsel, ”att eleverna får den utbildning, trygghet och
arbetsglädje de har rätt till” (A8bor). Även här uttrycker han en försiktig
optimism: ”finns inte mycket att välja på, bara försöka göra det så bra som

40 Särskrivning i enlighet med texten i tidningen.
41 Särskrivning i enlighet med texten i tidningen.
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möjligt. Klart det är många frågor och ledsamheter innan allt är på plats, men
jag tror vi kommer att lyckas” (A8bor). Dagen därpå rapporterar tidningen att
det fortfarande är oklart vart eleverna ska flyttas. Detta ackompanjeras med
följande citat från rektor om den närmaste framtiden: ”hoppas att det här ska
bli så lite dåligt som möjligt” (A10bor). Ytterligare några dagar senare
publiceras två artiklar med det kommunala fastighetsbolagets ansvar i fokus.
I samband med detta intervjuas ordföranden i barn- och ungdomsnämnden,
som i ett citat är kritisk till den uppstådda situationen, men optimistisk inför
framtiden: ”det är helt oacceptabelt att de ska behöva flytta in och ut ur skolor.
Men jag tror ändå att vi kan lösa situationen på ett bra sätt” (A12bor).
Ordföranden beskriver i tidningen att hon lägger stor vikt vid att hålla
föräldrar, elever och personal informerade om utvecklingen. I den sista
artikeln som publiceras i den mest intensiva perioden av rapporteringen kring
inomhusmiljön står det klart att eleverna kommer att hålla till i paviljonger
medan problemen på Birgittaskolan åtgärdas, vilket illustreras med en bild
på ett tomt klassrum. En av skolans rektorer intervjuas och förefaller enligt
citatet ställa sig positiv till lösningen: ”jag tycker det känns bra. Vi kan trygga
elevernas undervisning och slipper vara i bygget. För det är inte lätt att ha
undervisning samtidigt som renoveringen på-går42” (A13bor). Samtidigt
uttrycker hon en besvikelse över den bristfälliga renoveringen som ligger till
grund för situationen.
Tidningen skriver, med hänvisning till rektorn, att eleverna inte kommer att
gå miste om någon undervisning, trots vad tidningen kallar ”flyttkarusellen”.
Samtidigt rapporteras det att det hållits ett informationsmöte för ”oroliga
föräldrar” och att dessa ställt krav på att barnen ska genomgå en
hälsoundersökning. Detta kommer, säger rektor till tidningen, att diskuterats
med skolhälsovården och undersökas via elevenkäter om elevernas mående.
Avslutningsvis kan en viss oro för elevtapp urskiljas i skolledarens utsagor.
Tidningen beskriver hur hon upplevde att skolan fick ett lyft när den var
nyrenoverad:
I samband med den stora renoveringen av skolan började det blåsa medvind. Hon
[rektorn] upplever att intresset ökade, fler föräldrar och elever såg skolan som ett
tänkbart alternativ. Även personalen blev stärkt i sin framtidstro (A13bor).

Artikeln avslutas med en förhoppning om att denna positiva utveckling ska
kunna fortsätta trots den situation som uppstått när det uppdagades att
renoveringen var bristfällig: ”vi har en trygg och trivsam skola. Vi ser det som
en utmaning att behålla eleverna här” (A13bor).
Några månader senare, i juni 2013, tas problemen med inomhusmiljön åter
upp i lokaltidningen. I en artikelserie i två delar ägnas två helsidesuppslag åt

42 Särskrivning i enlighet med texten i tidningen.
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frågan – den första delen med huvudfokus på arbetssituationen för personal
och elever på skolan och den andra på den omtvistade ansvarsfrågan. De båda
uppslagen innefattar bilder på skolans in- och utsida, varav en stor bild på
skolans elevrådsordförande sittande utanför byggnaden; samt faktarutor som
beskriver bakgrunden till den nuvarande situationen i termer av vad som hänt
tidigare. Återigen förstärks intrycket av en följetång. Den tidigare intervjuade
läraren tillika skyddsombudet efterlyser även vid detta tillfälle
ansvarsutkrävande och tidningen beskriver hur ”terminen som gått har
präglats av oro, irritation, ilska och misstroende bland elever och personal”
(A15bor). Det framgår även att rektorerna i samband med den intensiva
perioden under vintern känt sig nödgade att avsäga sig arbetsmiljöansvaret
för skolans personal, som istället fördes över till kommunens utbildningschef.
Utöver de hälsorelaterade aspekterna av problemen med inomhusmiljön
påtalas även praktiska och logistiska aspekter: ”förutom oron för hälsan har
[Birgittaskolans] personal under vårterminen haft logistiska problem då de
tvingats springa mellan provisoriska baracker och den skadade skolan med
undervisningsmaterial” (A15bor).
Skolans elevrådsordförande tillika elevskyddsombud intervjuas också och
beskriver hur undervisningen påverkats av de upprepade renoveringarna och
säger till tidningen att ”vi har haft störd undervisning i flera år nu” (A14bor).
Hon beskriver hur elevernas mående påverkades under den förra
renoveringen och att många således kände sig besvikna och arga när det
uppdagades att den måste göras om:
Hon berättar hur hon och många skolkamrater gått hem med huvudvärk många av
veckans dagar, känt sig trötta och utschasade. I skolan var luften först dålig, kändes
instängd och det luktade mögel i flera klassrum innanrenoveringen43startade. När
bygget drog igång väsnades byggjobbare med borrhammare, det spreds byggdamm och
var mycket spring överallt (A14bor).

Elevrådets ordförande säger vidare i tidningen att osäkerheten om vart de
skulle ta vägen medan skolan återigen skulle renoveras gjorde eleverna
oroliga: ”det var väldigt rörigt kring oss elever” (A14bor). Även om hon anser
att den lösning som valdes – i form av baracker – var bättre än att sprida ut
eleverna på olika skolor, menar hon att den inte är idealisk ur undervisningssynpunkt eftersom ”barackerna är lyhörda. Om en klass ser en film i ena
rummet, hörs inte vad läraren säger i grannsalen” (A14bor). Hon menar också
att det varit påfrestande för lärarna, som bland annat fått lägga om sina
scheman. Dessutom beskriver hon i tidningen att ”många elever är oroliga”
och ”undrar om sanningen om skolans skador verkligen har kommit fram, om
alla fel åtgärdas och om deras hälsa kan ha skadats” (A14bor).

43 Ihopskrivning i enlighet med texten i tidningen.
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Det är inte bara den fysiska arbetsmiljön som framstår som bristfällig i
tidningarnas rapportering om de undersökta skolorna. Även den psykosociala
arbetsmiljön framställs i flera fall som problematisk. Detta tar sig bland annat
uttryck i kritik mot brister i tillhandahållandet av särskilt stöd. Evaskolan
framstår i relation till kritiken som passiv, oengagerad och oförstående:
”föräldern menar att skolan inte har kartlagt elevens behov eller gett honom
det särskilda stöd som han har rätt till. Eleven känner sig kränkt och tycker
att det känns som om ingen på skolan förstår honom”, skriver en av
tidningarna (A3lib). Skolan anser istället att eleven själv har en roll i det hela:
”[Evaskolan] menar å sin sida att de flesta av åtgärderna som planerades inte
kunde genomföras då eleven inte var i skolan” (A4lib). Skolan pekar även på
föräldrarnas ansvar: ”[Evaskolan] anser, i en skrivelse till Skolinspektionen,
att det är föräldrarna som inte fyllt sitt ansvar när det gäller att få eleven till
skolan” (A4lib).
Ceciliaskolan uppmärksammas i ett omfattande reportage om ett specifikt
fall, där kritiken mot skolan är skarp. En förälder och före detta elev menar att
skolan ”vägrade” att ge stöd och inte levde upp till de garantier som getts
föräldern innan dottern började på skolan: ”men det var lögn. Jag vill varna
alla föräldrar med barn som nu börjat i olika skolor och har behov av extra
stöd. Var vaksam, även om de säger att resurserna finns” (A3bor). Skolan
framstår som passiv och oengagerad, särskilt när den kontrasteras med
sommarskolan som blev elevens lösning för att kunna uppnå gymnasiebehörighet: ”på tre veckor gav sommarskolan [den före detta eleven] den hjälp
som högstadieskolan inte gett henne på tre år” (A3bor). Återigen används
Skolinspektionens bedömningar av rektorn för att legitimera dennes
argument: ”jag tycker att vi är bra på att ge stöd. Och när Skolinspektionen
var här i våras tyckte de detsamma. Det särskilda stödet var inte en av
punkterna där vi fick kritik” (A4bor). Samtidigt hänvisar även tidningen till
samma myndighet för att motsäga rektorns påstående: ”vid granskningen i
april i år kritiserade Skolinspektionen inte tillgången på särskilt stöd, däremot
de åtgärdsprogram som skolan upprättar för elever med svårigheter” (A4bor).
Reportaget ackompanjeras vidare av en illustration av en hotfull mörk figur
som lutar sig över en elev med ansiktet gömt i sina händer. Detta förmedlar
en bild av läraren som en förtryckarkaraktär och eleven som offer.
Ytterligare uttryck för problemrepresentationer kopplade till den
psykosociala arbetsmiljön återfinns i utsagor om otrygghet. En förälder till en
före detta elev på Dagnyskolan beskriver i en insändare att vissa elever
trakasserar andra och menar att detta kan vara en orsak till elevflykten från
skolan:
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Trots anmälning till Skolinspektionen om den otrygga arbetsmiljön som många elever
har på skolan på grund av ett 15-tal elever med oerhört dålig attityd, uppfostran och
andra problem så har skolan och utbildningskontoret tidigare hävdat att man gjort allt
man behöver enligt läroplanen, likabehandlingsplanen och antimobbingplanen
(L6bor).

Föräldern riktar kritik mot hanteringen av mobbing och antyder att skola och
kommun gömmer sig bakom plandokument istället för att agera aktivt:
”tyvärr har inte det hjälpt de drabbade ett dugg och de som drabbar är
samtidigt svikna eftersom ingen sätter ner foten” (L6bor). Föräldern påpekar
dock vidare i samma insändare på föräldrarnas ansvar i frågan: ”här har alla
föräldrar på skolan ett delat ansvar. De som har barn som förstör och
trakasserar andra barn och de föräldrar som har barn som trakasseras och
som väljer att tiga för att det inte ska bli värre” (L6bor). Samtidigt menar en
lärare i en insändare att eleverna känner sig trygga” … att eleverna vanligen
säger sig trivas bra i skolan och med lärarna och att tryggheten för den
enskilde eleven uppfattas som god” (L7bor). Ett annat uttryck för bilden som
förmedlas av Dagnyskolan som otrygg har att göra med den ovissa framtid
som rektorsbyten och omgrupperingar av klasser anses utgöra: ”man kan som
förälder inte annat än undra på vem ansvaret vilar för att våra barn i blivande
åk 7 samt personalen på skolan har en så otrygg och illa planerad och
odemokratisk arbetsmiljö” (L4bor).
Ett genomgående tema i de tidningsurklipp som berör Dagnyskolan är
bilden av ett, i flera avseenden bristande ledarskap på skolan. För det första
så påtalar föräldrar i tidningen att de täta rektorsbyten som skett innebär att
det saknas ett kontinuerligt ledarskap med långsiktiga visioner för skolan:
”det kommer ingen som satsar ordentligt. Vi behöver en insats här och nu och
det måste finnas visioner för framtiden” (A46bor). Men bilden av en skola
med bristande ledarskap innebär inte att skulden uteslutande läggs på rektor.
I flera insändare betonas kommunens ansvar för den bekymmersamma
ledarskapssituationen på skolan. En av föräldrarna skriver att ”man hade en
person som var rektor för två skolor samtidigt som den ena stod inför ett
mastodont tillbygge. Alla kan förstå att det är ett omöjligt uppdrag, vilket
Skolinspektionen också påpekade klart och tydligt” (L6bor). Såväl den
politiska ledningen som tjänstemannaorganisationen får i samma insändare
kritik för att ha brustit i sitt stöd till rektor, när det gäller exempelvis att kunna
prioritera skolverksamheten framför deltagande i möten. Barn- och
ungdomsnämnden beskrivs i en insändare, författad av en lärare, som
intresserad men samtidigt ett led i en kedja förskjutande av ansvar till
tjänstemannaorganisationen, som i sin tur förskjuter ansvar till skolnivån:

70

En mindre god arbetsmiljö, på grund av eftersatt underhåll och bristfällig skötsel kan
leda till sviktande motivation. När sådana fakta påpekas för den politiska ledningen blir
de vanligen svaret skyldig men hänvisar till tjänstemän som i bästa fall kan replikera att
varannan elevtoalett ska repareras eller så kan högste tjänsteman svara att
’takprojektorer monterats och vad gör ni själva’ (L7bor).

Även Skolinspektionen44 får i samma insändare kritik för att bidra till en
missledande bild av skolan: ”att [Dagnyskolans] elever får goda kunskaper
och klarar sig förhållandevis bra på gymnasiet väger många gånger lättare än
en kritisk skolverksrapport som visar på förbättringsområden, men aldrig
lyfter fram något av det som är bra” (L7bor). Även när det gäller lärarna på
skolan framträder olika bilder om deras roll i de organisatoriska problemen.
Av en tillträdande rektor; en av föräldrarna och en av lärarna själva beskrivs
de som engagerade och uppskattade. I en av insändarna antyds det istället att
lärarna skyller ifrån sig och borde ta mer ansvar för att rektorer och elever
lämnar skolan: ”kan inte bara bero på ledning och elever att skolan fick
alldeles för mycket anmärkningar av Skolinspektionen. Men det är klart, det
är alltid lättare att skylla på någon annan, än att våga stå för att man inte följt
den läroplan och de kriterier som ska uppfyllas” (L5bor).
Även Floraskolan framställs som otrygg. I relation till rapporter om stölder
och en specifik incident där en elev misshandlades av en annan elev framstår
skolan som passiv i sitt agerande. Det som framförallt lyfts fram är avsaknad
av eller bristande regler och rutiner för personalen att förlita sig på. Tidningen
skriver att ”hennes [eleven ifråga] föräldrar är nu starkt kritiska till hur skolan
hanterade bråket, både direkt efter det inträffade samt under dagarna som
följde. Enligt pappan agerade personal på skolan väldigt ”veligt” och verkade
inte ha några rutiner att förlita sig på” (A11lib). Detta är något som dementeras
av en av skolans rektorer, som pekar på skolans formella ansvar att hantera
våldsincidenter: ”naturligtvis har vi rutiner för att hantera våld. Det måste vi
ha. Man måste ha ett systematiskt arbete för att minimera sådana här
incidenter” (A13lib). I detta fall, som är den enskilda stöld- eller
våldsrelaterade incident som får mest utrymme i tidningsmaterialet, menar
den drabbade elevens föräldrar att skolan tillhandahöll ett bra bemötande
men bristfälliga åtgärder.
Floraskolan kontrasteras med en annan skola, Helenaskolan, som av bland
annat polisen lyfts fram som ett framgångsexempel, vilket kan antas föranleda
pappans kommentar att ”om de inte har några rutiner eller vet vad de ska göra
får de väl ringa en annan skola och fråga!” (A11lib). Det som Floraskolan mer
specifikt kritiseras för är bland annat rutinerna för polisanmälan, där det
råder oklarheter om detta ska göras av föräldrarna eller skolan och att
föräldrar inte kontaktats av skolan efter en incident. Samtidigt görs även här

44 Insändarskribenten skriver Skolverket men syftar sannolikt på Skolinspektionen.
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en distinktion mellan vad som faller inom skolans respektive polisens område:
”om något skulle inträffa måste rektorn få grepp om vad som hänt, men
dennes uppgift är inte att agera polis och vaska fram vem som är skyldig”,
säger skolchefen till tidningen (A56lib). I rapporteringen om ett gängbråk på
skolan påpekar en av tidningarna att den försökt kontakta rektor utan att
lyckas, vilket gör att denne framstår som frånvarande: ”tidningen försökte
komma i kontakt med rektor på skolan, men ingen fanns på plats vid tillfället
och kunde kommentera det inträffade” (A15lib). Samtidigt finns det också ett
exempel då rektorn får beröm för sin hantering av en för elever otrygg
situation. Detta i ett fall där en vikarie fick sluta på grund av att denne sexuellt
ofredat elever och där skolchefen ger en bild av en handlingskraftig rektor:
”jag är glad att rektorn agerade kraftfullt i det fallet” (A8soc).
Som nämnts i 5.1 är trygghetsrelaterade problem som stölder och
våldsamma incidenter återkommande teman i rapporteringen om både
Gretaskolan och Helenaskolan. Majoriteten av dessa tar formen av korta
notiser, beskrivna i termer av rättsfall och skolan framstår mer som en
”brottsplats” än som ansvarig. Brottsoffren på Helenaskolan omfattar både
elever och lärare och det finns också exempel på mer utförliga redogörelser av
sådana händelser. Ett sådant fall är en artikel om en incident där ett antal
ungdomar som inte var elever på skolan tog sig in i ett klassrum och uppträdde
hotfullt mot läraren och eleverna. Av artikeln framgår att läraren anmält
händelsen till Arbetsmiljöverket, som begärt in en arbetsgivarutredning och
en redogörelse av rektorns åtgärder efter tillbudet. Här finns en antydan om
att myndigheten anser att rektorn kunnat göra mer för att stötta den utsatta
läraren: ”vi tycker att det finns anledning att titta på arbetsgivarens utredning
och vad de gjort åt situationen, hur har arbetsgivaren i det här fallet stöttat
läraren”, säger en inspektör på Arbetsmiljöverket till tidningen (A19soc).
När det gäller Gretaskolan omnämns den även i relation till trygghetsaspekter i termer av bristande kontinuitet, i en artikel som uppmärksammar
en kommande omorganisation av lärare. Precis som var fallet i relation till
beskrivningen av elevernas upplevelser av lärarbyten på Floraskolan,
framträder en bild av lärarna som lite av föräldrar för eleverna: ”eleverna i 8C
började gråta när de fick veta att de skulle byta lärare” (A50lib). Även här
anser eleverna att det hela är problematiskt ur utbildningshänseende: ”det är
så viktiga ämnen. Nu måste man börja om igen”, säger en elev till tidningen
(A50lib). Rektor försvarar omorganisationen med att det är för elevernas
bästa: ”det är skönt att göra en omorganisation utan att ha ekonomin som
skäl. Det här handlar om att göra det bättre för eleverna”, säger rektor och
menar att syftet är att öka måluppfyllelsen genom att underlätta samarbete
och individanpassade insatser (A50lib). Detta kan tolkas som att både kritiken
och legitimerandet har möjligheter till måluppfyllelse som utgångspunkt.
Ett återkommande tema i rapporteringen om Annaskolan om det
misstänkta skattebedrägeriet är även där otrygghet i termer av ovisshet. I
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detta fall handlar det om vad som ska hända med skolan när den inte får
pengar från kommunen. Med andra ord framstår Annaskolan som en skola
med en oviss framtid. I relation till detta framförs olika bilder av var ansvaret
och makten över skolans öde ligger. I anslutning till informationen att
Skolinspektionen ska besöka skolan skriver tidningen att huvudmannen
hittills valt att driva skolan vidare, men att Skolinspektionen har befogenhet
att besluta om att omedelbart stänga en skola om de finner det motiverat. Av
detta kan utläsas att även om skolans huvudman är att betrakta som den som
avgör huruvida verksamheten ska fortsätta eller inte, ligger skolans öde ytterst
i händerna på bland annat den statliga myndigheten Skolinspektionen. Efter
Skolinspektionens besök framträder en mer hoppfull bild av skolans
framtidsutsikter, då tidningen skriver att Skolinspektionen anser att de
utbildningsmässiga aspekterna fungerar tillfredsställande. Skatteverket och
Förvaltningsrätten är två ytterligare tongivande myndigheter i rapporteringen
kring Annaskolan och i avgörandet av skolans framtid. Skatteverket är den
myndighet som driver fallet mot rektorn och vars ståndpunkter tidningen
grundar en stor del av sin rapportering på. Förvaltningsrätten (och så
småningom Kammarrätten respektive Högsta förvaltningsdomstolen)
framstår som den instans där det slutgiltiga avgörandet sker och dit rektorn
sätter sin tilltro. Sammantaget framträder en bild av skolan som relativt
maktlös över sitt eget öde, som istället avgörs av ett antal myndigheter och
ytterst av domstolsväsendet.
Inte heller kommunen förefaller, av tidningens utsagor att döma, ha makt
att påverka skolans framtida öde. Medan kommunens barn- och ungdomschef
enligt ett citat i tidningen säger att ”får skolan inga pengar finns bara ett
alternativ och det är att stänga skolan”, lägger tidningen till att det ytterst är
huvudmannens beslut (A25bor). Däremot representeras kommunen som
ansvarstagande i förhållande till Annaskolans elever vid en eventuell
nedläggning: ”vi har som kommun skyldighet att se till att alla barnen
omgående får utbildning och det kommer vi se till, alla barn är våra barn”
(citat från kommunens barn- och ungdomschef A25bor). I ljuset av bilden av
kommunen som ansvarsfull och förtroendeingivande framstår den ovisshet
som Annaskolan förmedlar som en kontrast. När slutet på jullovet närmar sig
aktualiseras än en gång frågan om skolans framtid och enligt tidningens citat
menar stiftelsens juridiska ombud att ”eleverna kan nog räkna med att kunna
gå till skolan på måndag” (A33bor). Denna ovisshet och brist på information
är också budskapet i tidningens rapportering vid terminsstarten några dagar
därefter och förstärks av en dragarbild 45 på vad som ser ut som skolbarn som
går mot skolan i mörkret.

45 Med dragarbild avses ”en bild som dominerar sidan och som syftar till att dra till sig läsarens
uppmärksamhet” (”Medieordlista”, 2018).
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Även om representationerna av Annaskolan i huvudsak grundar sig på
Skatteverkets utsagor finns också exempel där skolans rektors och dennes
juridiska ombud tillika skattekonsults perspektiv lyfts upp. I ett citat uttrycker
rektorn skarp kritik mot Skatteverket och menar att myndighetens utredning
är bristfällig: ”beslutet är helt fel och saknar all grund. Skatteverket har inte
ens tittat på stiftelsens bokföring” (A23bor). Av tidningens utsagor att döma
indikerar det juridiska ombudet att det är Skatteverkets och inte rektorns fel
att skolan nu går en osäker framtid till mötes: ”det faktum att skolan nu har
fått sina tillgångar frysta står enligt honom inte i proportion till de
konsekvenser beslutet kan få - nämligen att skolan måste läggas ner”
(A28bor). Utöver Skolinspektionens redogörelse om att undervisningen
fungerar som den ska finns också ytterligare ett exempel där bilden av den
osäkra framtiden nyanseras i tidningen. En lärare som intervjuas säger enligt
ett citat att denne inte är orolig för skolans framtid. Läraren framhåller även
att deras uppgift är att se till att barnen mår bra och känner sig trygga, vilket
de enligt dennes utsago i citatet är ”redan från början” (A34bor). Detta
uttalande förmedlar en bild av skolan, eller mer specifikt lärarna, som en
trygghet för eleverna. Fallets upplösning talar också till skolans fördel, då
tidningen konstaterar att Kammarrätten friat rektorn mot bakgrund att
Skatteverkets utredning betraktas som bristfällig. Det rapporteras senare att
Skatteverket utan framgång begärt att Högsta förvaltningsdomstolen beslutar
om inhibition (att Kammarrättens beslut inte skulle gälla tills vidare).
En annan bild av Annaskolan som framträder i rapporteringen om det
misstänkta skattebedrägeriet är bilden av en skola som, den till synes ovissa
framtiden till trots, inte kommenterar händelseutvecklingen vare sig internt
eller externt. När frågan om skolans fortsatta verksamhet aktualiseras i och
med terminsstarten efter jullovet förefaller det utifrån tidningens utsagor som
att personalen inte haft någon kontakt med rektorn inför terminsstarten, utan
hänvisar tidningen till stiftelsens juridiska ombud för frågor. En beskrivning
av tidningens möte med den lärare som utpekas som ansvarig på skolan i
rektorns frånvaro antyder att det finns en försiktighet gentemot tidningen
från personalens sida, en försiktighet som kan tolkas i termer av lojalitet eller
rädsla:
Hon uppmanar oss att ringa på rektorns mobil eller mejla honom. Hon förklarar att
personalen på skolan enats om att inte göra några uttalanden. Hon upprepar det vid
varje fråga vi ställer. Till sist säger hon att hon måste gå tillbaka till sin klass (A25bor).

Denna antydan förstärks i ett citat från Skolinspektionen i tidningen, där den
intervjuade chefen på myndigheten säger att det ”finns en känsla av olust inför
situationen bland personalen” (A36bor). En förälder som intervjuas av
tidningen menar, enligt ett citat, att hon och ”alla andra föräldrar” litar på
rektorn (A34bor). I anslutning till citatet påpekar dock tidningen att föräldern
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inte fått någon information från rektorn, vilket antyder att denna tillit bygger
på lösa grunder. Tidningen skriver också att de lärare och elever som
tillfrågats inte heller hört något. Eleverna på skolan framstår i övrigt som
lyckligt ovetande om situationen: ”ute på gården leker barnen som vanligt”
(A25bor). Samtidigt uttrycks en oro för hur eleverna kan komma att påverkas.
Denna oro uttrycks dels i ett citat från Skolinspektionen (som efter sitt besök
dock finner denna oro i princip obefogad): ”vår roll är att se till att eleverna
inte blir lidande”, säger en representant från myndigheten till tidningen
(A27bor). Även rektorns juridiska ombud uttrycker i ett citat farhågor för vad
en eventuell nedläggning kan innebära för eleverna: ”konsekvenserna är lätta att inse när det rör sig om en friskola. Det är inte svårt att inse vilken
katastrof det är, inte minst för elever” (A28bor).
Alltigenom rapporteringen noteras det att tidningen försökt men inte
lyckats nå rektorn för kommentarer och i anslutning till heluppslaget som
publiceras dagen efter fallets introducerande finns en stor bild på skolan där
grindarna (visserligen öppna) står i fokus, som för att illustrera skolans
förhållningssätt gentemot tidningen. Om Skolinspektionens besök på skolan
skriver tidningen målande att ”persiennerna i friskolans fönster var på
fredagsförmiddagen nedfällda” (A27bor). Tidningen rapporterar också att
rektorns juridiska ombud bett om att hålla domstolsförhandlingarna inom
”stängda dörrar” (A31bor). Tidningen påpekar också att även kommunen haft
svårt att komma i kontakt med skolan. Mediastormen kring Annaskolan får
ytterligare bränsle när det framgår att rektorn och ytterligare tre personer
med kopplingar till skolan är föremål för en brottsutredning gällande skolans
ekonomi. Återigen påpekar tidningen att den utan framgång försökt nå
rektorn. Istället citeras dennes juridiska ombud än en gång och berättar då för
tidningen att rektorn tagit ledigt, varpå tidningen skriver att det juridiska
ombudet inte känt till förundersökningen mot rektorn. I ljuset av detta
påpekande framstår rektorns beslut att ta ledigt som diskutabelt. Bilden av
skolan som otillgänglig kvarstår även när tidningen rapporterar om att en ny
styrelse tillsatts, då det framgår att tidningen varken kunnat nå rektor eller
den nya ordföranden i skolans styrelse.
Slutligen tar sig problemrepresentationer kopplade till den psykosociala
arbetsmiljön uttryck i kritik mot skolors värderingar. Personalen på
Gretaskolan får i två insändare (i princip identiska men publicerade i vardera
tidningen) skarp kritik för att agerat obetänksamt när de bett elever att ta med
eget material till en städdag. Författaren till insändaren, som är medlem i en
välgörenhetsorganisation som arbetar för social rättvisa, menar att barn i
fattiga familjer kan känna sig utsatta: ”de flesta i vår kommun känner till att
många familjer i [kommunen] är fattiga - men tydligen känner inte personal
vid [Gretaskolan] till detta” (L1soc: L5lib). När det gäller Ceciliaskolan
framstår denna istället som en skola där det förekommer diskriminering i
termer av sexism och elitism. I ett reportage menar en förälder att barnen
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behandlas orättvist av den lokala idrottsklubben, som har ett samarbete med
skolan. Mamman pekar på ett elitistiskt tankesätt, där Ceciliaskolan med sin
idrottsprofil är delaktig. Tidningen beskriver hur de elever som tagits ut till
idrottsinriktningen på högstadiet får träna på skoltid, medan resten får göra
det på kvällstid och pekar på konsekvenser för elevernas självbild:
Det är tufft för en tolvåring att bli bortgallrad, att få veta att han inte duger. […] Som
förälder vill man inte utsätta sina barn för utslagning i så unga år. Var du ska gå i skolan
i tre år är ett avgörande val i livet (A43bor).

Denna beskrivning av en slags sortering av elever innebär att skolan
representeras som bristande i sin socialt utjämnande funktion. Skolan
framstår även som sexistisk, i en artikel som rapporterar om könsindelade
gympapass. I detta fall framstår det implicit som om rektor skuldbelägger
elever, när skälet som anges är att ”när vi blandar killar och tjejer så
’försvinner’ tjejerna ibland och vågar inte släppa loss” (A44bor). Detta kan
tolkas som att problemet är de kvinnliga elevernas oförmåga att ta för sig som
är problemet som ska ”åtgärdas”. Generaliseringen av manliga och kvinnliga
elever som inbördes homogena grupper kan också framstå som diskutabel.
Värt att notera är att även tidningen gör en värdering av den aktivitet som
tilldelats de kvinnliga respektive manliga eleverna, där den militärinspirerade
träningen som tilldelades de sistnämnda kallas ”den tuffare träningsvarianten” (A44bor). Sammanfattningsvis tar problemrepresentationen
”arbetsmiljön på skolan är dålig” sig uttryck i framställningar av problem med
både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Hur skolorna framställs
i relation till problemrepresentationen varierar, men i korthet kan sägas att de
tenderar att beläggas med ett större ansvar för problem med den psykosociala
arbetsmiljön än för problem med den fysiska.

5.3 ”Skolan lyssnar inte på eleverna”
En tredje problemrepresentation som framträder i materialet är att skolan
inte lyssnar på eleverna. Denna problemrepresentation tar sig uttryck i
utsagor om begränsade möjligheter till elevinflytande. I Floraskolans fall
uppmärksammas detta särskilt i relation till en debatt om skolans förbud mot
att bära mössa. I debatten, som drivs av elevrådet, framträder rektorn som
ohörsam. Tidningen beskriver att ”rektorn förklarade direkt att han inte
tänkte ta bort förbudet, oavsett vad elevrådet hade att säga” och en
elevrådsrepresentant säger till tidningen att ”det känns jättetråkigt. Vårt
uppdrag är att föra elevernas talan, men det känns som att rektorn inte tycker
att elevdemokrati är särskilt viktigt” (A51lib). Rektorn själv menar att
mössförbudet är en säkerhetsåtgärd för att göra det lättare att identifiera
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obehöriga på skolan. Samtidigt bekräftar ett uttalande av rektorn som citeras
i tidningen den bild som förmedlats av eleverna. Detta då rektorn samtidigt
som han uttrycker beundran för elevrådets engagemang säger till tidningen
att ”… oavsett vad de hade sagt så är det ändå jag som rektor som har sista
ordet, det här är ingen elevdemokratifråga” (A54lib).
En förälder, som samtidigt uttrycker stor uppskattning för rektorn i andra
sammanhang, pekar i en insändare på att dennes hantering av mössdebatten
kan ses som en missad pedagogisk möjlighet att lära eleverna om demokrati:
”den vilja till engagemang och att ta strid för en fråga som finns i
[Floraskolan] behöver tas om hand, mötas med respekt och bli en del av
utbildningen i demokrati” (L7lib). Intrycket av en skola som inte hängt med i
tiden framträder också i relation till debatten om mössförbudet, där två elever
säger att ”modet har förändrats under de senaste åren och att en mössa i dag
inte används på samma sätt som den gjorde förr” (A51lib). Skolan anses även
inskränka på elevers frihet att uttrycka sig som individer. En elevrådsrepresentant menar exempelvis att ”vår frihet begränsas då vi inte kan klä oss
som vi vill” och en annan elev anser att ”en mössa är en accessoar och för vissa
till och med en del av personligheten. Varför ska man inte få visa vem man är
i skolan?” (A51lib).
Skolverket figurerar också i debatten om mössförbudet, där myndigheten
framstår som en auktoritet med det sista ordet: ”nu ger Skolverket grönt ljus
för elever att bära mössor i skolan, både på lektioner och i korridorerna”
(A52lib). I artiklarna framgår det också att myndigheten betraktar
undervisningen som av högsta prioritet. Denna förefaller utgöra grunden för
Skolverkets initiala ställningstagande i frågan: ”det kan ju finnas goda skäl till
att man vill ha en varm jacka på sig eller annat. Det finns ingenting som
förbjuder det, så länge det inte stör undervisningen” (A52lib). Fokuset på
undervisningen ligger också till grund för myndighetens senare förtydligande,
där en mer försiktig ståndpunkt uttrycks: ”lärare har enligt skollagen rätt att
ingripa om föremål stör undervisningen” (A53lib). Samtidigt betonar verket
också att de ordningsregler som skolan tillämpar ska vara framtagna på
demokratisk grund: ”en viktig poäng är att det ska vara demokrati och att
eleverna ska medverka i att fatta besluten som står i ordningsreglerna”
(A53lib).
Frågan om bristande elevinflytande kommer upp även i relation till
rapporteringen om en omorganisering av lärarlagen på Floraskolan, där en av
tidningarna skriver att ”eleverna tycker inte att de har fått komma till tals och
säga vad de tycker om förändringen. Rektorerna har inte hållit något
informationsmöte” (A29soc). Skolinspektionen får i relation till den
kritiserade omorganisationen av arbetslagen återigen en roll som grund för
legitimering av argument. Detta när rektor menar att en orsak till
förändringen är att ”Skolinspektionen kräver bättre resultat (A29soc)”.
Samtidigt uttrycker eleverna en oro inför vad som ska hända med deras betyg.
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Lärarna omnämns sällan specifikt i relation till Floraskolan. Ett intressant
undantag är dock just artikeln om omorganisationen av arbetslag och elevers
känslor inför de stundande lärarbytena, där det framkommer att lärarna anses
fylla en slags föräldraroll: ”det är lite som med föräldrar, de ser om man inte
mår bra”, säger en elev till tidningen (A29soc).
Även när det gäller omorganisationen på Dagnyskolan påtalas bristande
elevinflytande i rapporteringen. En förälder skriver i en insändare att ”de
elever som blir kvar ska omfördelas från fyra klasser till tre. En organisation
som genomförs utan vare sig elevdemokrati eller möjligheter till samråd med
skolans ledning” (L4bor). Föräldrar efterlyser även någon ansvarig att vända
sig till i ljuset av rektorsbytena: ”samtidigt som detta sker meddelar oss
skolområdeschefen att rektorn slutar. […] Samtidigt som man ska göra en ny
organisation inför årskurs 7 saknar man alltså skolledning” (L4bor). Under
den undersökta tidsperioden får två rektorer försvara sina beslut att splittra
klasser och i deras utsagor framträder ekonomiska aspekter av skolans
problem: ”vi har tappat flera elever och kan inte behålla fyra klasser.
Ekonomin måste gå ihop, vi har en budget att hålla oss till” (A47bor), säger en
av rektorerna. I svaret på en insändare hänvisar den andra rektorn till det fria
skolvalet i sin förklaring till omorganisationen: ”en effekt av skolvalet är att
alla skolor måste anpassa sin organisation till ett förändrat elevantal, vilket
kan innebära att man både kan behöva öka respektive minska antalet klasser
och därtill anpassa antalet personal, vilket styrs av arbetsrättsliga regler”
(L4bor). Även lagstiftningen används alltså som grund för att försvara
klassplittringarna. I rektorernas egna utsagor framstår de som dialoginriktade
och inbjudande gentemot föräldrarna: ”vi välkomnar dialog med föräldrar i
alla frågor som rör skolan, så att vi gemensamt kan verka för en så bra
skolsituation som möjligt för våra elever” (L3bor). Bilden av möjligheterna till
elev- och föräldrainflytande är med andra ord splittrad.
Problemrepresentationen att skolan inte lyssnar på eleverna tar sig också
mer subtila uttryck i termer av att skolor framställs som icke lyhörda för
elevernas behov och önskemål. En nästan helsideslång artikel tillägnas
exempelvis elevers kritik mot Floraskolans beslut att låta dem arbeta med
häften istället för läroböcker. På tidningens påstående att ”eleverna har fått
informationen att skolan inte har råd med böcker”, kommenterar en elev att
”det känns lite småkonstigt” (A2lib). Rektorn porträtteras därtill som
nästintill arrogant när denne i ett citat beskriver elevernas efterfrågan på
större utmaningar som ”ett mysigt problem” (A2lib). I relation till
diskussionen ges ett intryck av att de ambitiösa eleverna blir hämmade av
skolan: ”eleverna fick häftet i måndags och har snart jobbat igenom det. De
efterlyser fler och mer utmanande uppgifter för att kunna få så högt betyg som
möjligt” (A2lib). Rektorn menar å andra sidan att det hela är en fråga om
avvägningar och utmanar lärare och elever att själva göra ekonomiska
prioriteringar: ”vi får se om lärare och elever prioriterar att köpa just böcker,
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vi får en klassuppsättning med ipads för samma pengar”, säger han till
tidningen (A2lib).
Även Dagnyskolan framställs som icke lyhörd i hanteringen av situationen
i skolans matsal, där föräldrar i två insändare menar att schemaläggningen
ställer till problem med trängsel: ”snart har en hel termin gått utan att
skolledningen tagit tag i problemet. Hur länge tänker ni blunda för detta?
Varför lyssnar ni inte på måltidspersonalen?” (L3bor). En annan förälder
instämmer i kritiken mot rektor och anmärker även på matens kvalitet: ”ena
dagen har någon tappat kryddkaret i maten andra dagen har man inte hittat
kryddkaret. Svaret på din rättmätiga kritik från rektorn sida upplevde jag som
ett: Jaså!?” (L2bor). I relation till detta antyds även att ansvaret förskjuts på
elever: ”hoppas att nu någon har beställt påskmust till påsklunchen så att inte
elevrådet får skulden nu som de fick till jul för att inte julmust var beställd”
(L2bor). Samma förälder efterlyser även ett besök från kostchefen för att
granska situationen i skolans matsal, vilket kan tolkas som att föräldern
tvivlar på att skolans ledning kommer att agera utan påtryckningar från
kommunens sida. Rektor antyder å sin sida att eleverna själva bär ett ansvar
för trängseln i matsalen: ”antalet platser i restaurangen är begränsat och
kräver noggrann schemaläggning av lunchtiderna men också att respektive
klass följer denna och äter på den tilldelade tiden” (L3bor).
Problemrepresentationen att skolan inte lyssnar på eleverna återfinns även
i relation till undervisningsrelaterade frågor. När det gäller rapporteringen
om kritiken mot Evaskolans hantering av en elev i behov av särskilt stöd kan
en motsättning anas mellan elevens och föräldrarnas förväntan på att skolan
ska tillgodose elevens behov å den ena sidan och skolans uppfattning om sina
åligganden å den andra. En av tidningarna skriver att ”sonen har särskilda
behov och behöver undervisning i lugn miljö och på så få ställen som möjligt”
och att ”föräldern menar att skolan inte har kartlagt elevens behov eller gett
honom det särskilda stöd som han har rätt till” (A3lib). Skolans rektor lyfter
istället fram att skolan kan behöva bli tydligare: ”vi ska analysera vad som
ligger bakom anmälan, vad vi gjort och eventuellt inte gjort. Oavsett vad
Skolinspektionen kommer fram till så kan man lära sig av anmälan, till
exempel om vi måste bli bättre och tydligare i vissa avseenden” (A3lib).
Gretaskolan kritiseras i en av elever författad insändare för
undervisningens upplägg i förhållande till de nationella proven. Skolan får
kritik för att inte ta hänsyn till elevernas önskemål: ”en bra lösning vore om
alla elever fick göra pro-vet46 i det NO-ämne som man nyligen läst eftersom
provet görs i såväl kemi, fysik som biologi. Som det är upplagt nu får man
finna sig i att göra det prov som skolan har bestämt” (L2lib). Det är dock oklart
huruvida det är proven som anses vara orättvisa eller undervisningens

46 Särskrivning i enlighet med texten i tidningen.
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upplägg: ”vi har upptäckt att de nationella proven är orättvisa eftersom undervisningen läggs upp på ett sådant sätt att vissa klas-ser inte har haft fysik sedan höstterminen i år 8” 47 (L2lib). Eleverna uppmanar också skolorna att
samarbeta för att se till att alla får samma förutsättningar och vikten som läggs
vid rättvis bedömning blir tydligt: ”varför samarbetar inte skolorna bättre så
att vi får samma möjligheter att lyckas som alla andra? De nationella provens
syfte är att vi elever ska få en rättvis bedömning och i dagens läge är det
verkligen inte rättvist” (L2lib).
I en artikel om minskningen av andelen gymnasiebehöriga elever på
Helenaskolan framför elever som intervjuas av tidningen kritik på upplägget
på lektionerna. En elev pekar på att ”det är väldigt långa lektioner” och att ”det
skulle vara bra med lite fler raster” (A1lib). En annan elev eftersöker
intressantare lektioner där eleverna får vara med och bestämma upplägget:
”man vill vara med och bestämma mer. På mina fransklektioner bestämmer
vi vad vi gör och hur vi jobbar”, säger hon (A1lib). Detta kan tolkas som att
eleverna vill att lärarna anpassar undervisningen till deras önskemål och
behov i större utsträckning. Samtidigt tar också elever själva på sig en del av
ansvaret för att nå bättre studieresultat och framstår som ambitiösa: ”man
måste tänka på konsekvenserna. Det är inte roligt om man måste plugga som
vuxen för att få ett jobb bara för att man inte tog vara på skoltiden”, säger en
elev (A1lib). En annan menar att ”man måste plugga hemma också för att nå
målen. Det är bara att kämpa” (A1lib). Sammanfattningsvis tar problemrepresentationen ”skolan lyssnar inte på eleverna” sig uttryck i mer eller
mindre explicita framställningar av problem med bristande elevinflytande och
lyhördhet från skolans sida. Jämfört med de två föregående problemrepresentationerna (se 5.1 och 5.2) pekas skolan här ut som ansvarig på ett tydligare
sätt.

5.4 ”Skolan står sig inte i jämförelser med andra skolor”
En fjärde problemrepresentation som framträder i materialet är att skolan
inte står sig i jämförelser med andra skolor. Denna problemrepresentation tar
sig för det första uttryck i skildringar av skolors låga måluppfyllelse. Som en
del i ett heluppslagsreportage rapporterar en av tidningarna att allt färre av
Helenaskolans niondeklassare har gymnasiebehörighet och att det är ”den
enda skolan där andelen elever med behörighet har minskat stadigt de senaste
fyra åren” (A1lib). Av artikeln framgår att eleverna har särskilt svårt för matte.
Även om Helenaskolan i artikeln framstår som en lågpresterande skola
relativt sett lyfter tidningen fram kontextuella förklaringar till detta och
skriver att skolan har en större andel utlandsfödda niondeklassare än någon

47 Särskrivning i enlighet med texten i tidningen.
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annan skola i kommunen. Skolans rektor menar att detta försvårar
möjligheten att nå kunskapsmålen och framstår samtidigt som
handlingskraftig när tidningen beskriver hur man arbetar med nyanlända
elever: ”skolan satsar på nyanlända elever genom att låta de läsa extra mycket
svenska och erbjuda dem som vill ett extra år i grundskolan” (A1lib).
Tidningen menar även att elever uppskattar den läxhjälp som anordnas av
skolan i samarbete med högskolan. Kommunen framstår i reportaget
visserligen som nytänkande och insatt i problematiken: ”vi måste tänka om
och tänka nytt. Vi måste föra en dialog om lärandet i klassrummet på ett annat
sätt”, menar skolchefen (A55lib). Samtidigt antyder rektorerna på
Helenaskolan att kommunen borde göra mer, specifikt i förhållande till
nyanlända elever: ”frågan är hur kommunen hanterar det, genom att förändra
grundskolan eller utveckla introduktionsprogrammen” (A1lib). Bilden av en
skola med bristande måluppfyllelse nyanseras således med en diskussion om
kontextuella faktorer och strukturella förutsättningar.
Ceciliaskolan får uttalad kritik i relation till utsagor om bristande
måluppfyllelse och stödinsatser. Tidningen skriver bland annat om en
granskning som Skolinspektionen gjort av skolan och menar att myndigheten
funnit att ”för många elever på [Ceciliaskolan] når för låga betyg, och skolan
brister i att analysera varför och förbättra sig” (A2bor). I en artikel om en
satsning av barn- och ungdomsnämnden omnämns Birgittaskolan som en av
flera ”skolor med låga resultat” (A1bor). Av artikeln framgår en syn på skolan
som ansvarig för eleverna också utanför den ordinarie skoldagen. Som
nämndsordföranden uttrycker det i ett citat: ”vi tror på tidiga insatser av flera
slag och där skolan tar ett vidare ansvar för barnen än bara själva skoldagen”
(A1bor).
Problemrepresentationen att skolan inte står sig i jämförelser med andra
skolor kommer också till uttryck i utsagor om att skolor inte står sig i
konkurrensen på skolmarknaden. Detta innefattar bland annat Floraskolan, i
relation till vilken det påtalas att allt färre elever väljer att gå på skolan. Vikten
som läggs vid skolors konkurrenskraft framkommer i rektorns förslag på
förklaringar som handlar om att skolan saknar profil och inte lyckats
marknadsföra sig: ”flyktigheten är större, vad det beror på vet jag inte. Många
söker ju efter profil i dag. Vi har kanske heller inte marknadsfört oss så mycket
utan levt på gamla meriter” (A48lib). Värt att notera är att skolans elevtapp
även beskrivs i positivt laddade termer såsom: ”på [Floraskolan] tar man
gärna emot” och ”alla elever är välkomna till oss” (A48lib). Detta skulle kunna
ses som en strategi från skolans sida för att hantera negativ publicitet i media.
Dagnyskolan diskuteras i liknande termer och en förälder uttrycker sin
besvikelse över skolans passivitet i relation till elevflykten: ”vi har fått en
massa reklam från andra skolor men inget från vår skola. Jag känner mig
besviken. Vi har medvetet valt att bo utanför stan men skolan gör inget för att
försöka behålla eleverna och nu har den även börjat får dåligt rykte” (A46bor).
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Här uttrycks det alltså en förväntan på att skolan aktivt ska marknadsföra sin
verksamhet och inte ta för givet att elever och föräldrar väljer att stanna.
Samtidigt pekar materialet på att det inte är bra att lova mer än man kan hålla
heller. I avsnittet ”Dagens ris”, antyder en insändarskribent att Birgittaskolan
sysslat med missvisande marknadsföring genom att ha ”lockat elever till
skolan” med en utlovad studieresa utomlands i årskurs sex, för att sedan ställa
in denna (L8bor).
I relation till debatten om Evaskolans etablering i kommunen menar
nämndsordföranden att skolan inte tillför något till kommunen: ”nämndens
ordförande […] anser inte att den tänkta verksamheten tillför något nytt till
kommunen, varken då det handlar om arbetssätt eller pedagogik” (A45lib).
Evaskolan framstår som en del av en större, dominerande aktör, som ses som
ett hot mot de kommunala skolorna: ”det är klart att det kommer att påverka
både vår ekonomi och våra skolor”, säger barn- och bildningsnämnden
ordförande (FP8lib). Utmaningarna som etableringen anses innebära
beskrivs dels i ekonomiska termer: ”det innebär att pengar tas från den
kommunala budgeten till privat verksamhet. Tappar de kommunala skolorna
flera hundra elever är det självklart att det påverkar ekonomi och lokaler”,
säger barn- och bildningsnämndens ordförande (A46lib). Men utmaningarna
beskrivs också i organisatoriska termer: ”sannolikt försvinner en del elever
här och en del elever där. - Det är ströelever. Då kan rektorn inte göra så stora
organisatoriska förändringar och det slår direkt på skolan (A47lib). I en
insändare författad av Ung Vänster blir den ideologiskt grundade kritiken
tydlig, när skolan, eller snarare koncernen den tillhör, framställs som
omoralisk och slösare av skattemedel: ”alla skolor får pengar som ska gå till
eleverna men eftersom privatskolor drivs som aktiebolag är deras mål vinst,
för att få vinst sparar man in på till exempel skolmaterial och personal, och
plöjer ner resten av skolpengen i egen ficka” (L2soc).
Av urklippen framgår att etableringen är en politiskt och ideologiskt laddad
fråga, där barn- och bildningsnämnden är oenig. Den kommande etableringen
betraktas med bävan, då det är Skolinspektionen och inte kommunen som
fäller det slutliga avgörandet: ”det blir en utmaning. Vi vet inte hur det slår”
(A47lib), säger nämndens ordförande. Samtidigt förmedlas en bild av
kommunen som proaktiv inför friskolans etablering: ”vi kan inte stå i augusti
och inse att vi har tappat 250 elever. Vi måste tänka framåt och förbereda oss”,
säger nämndsordföranden till tidningen (A46lib). Ordföranden indikerar att
förberedelserna handlar om marknadsföring och betraktar detta som en
uppgift även för rektorer och lärare i de kommunala skolorna: ”vi måste visa
att vår verksamhet klarar sig i konkurrensen. Det är en utmaning för mig som
politiker som leder verksamheten, och det är en utmaning för rektorer och
pedagoger ute i verksamheten” (A47lib). Sammanfattningsvis tar problemrepresentationen ”skolan står sig inte i jämförelser med andra skolor” sig
uttryck i skildringar av dels låg måluppfyllelse och dels bristande
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konkurrenskraft på skolmarknaden. Hur skolorna framställs i relation till
denna problemrepresentation varierar. När det gäller måluppfyllelsen
förekommer en varierande grad av kontextualisering, där skolans förutsättningar belyses. När det gäller konkurrenskraften beläggs skolan med ansvar
på ett mer entydigt sätt.

5.5 Sammanfattning av kapitlet
Detta kapitel har behandlat hur skolproblem representeras i tre lokala
dagstidningar. Kapitlet har utmynnat i en redogörelse av fyra huvudsakliga
problemrepresentationer som framträtt i materialet. I kapitlet har även hur
skolorna framställs i relation till problemrepresentationerna berörts, i
synnerhet i vilken utsträckning skolorna utpekas som skyldiga till och/eller
ansvariga för att lösa de problem de förknippas med. Den första av
problemrepresentationerna har betecknats ”skolan bryter mot lagen” och tar
sig uttryck på i huvudsak två sätt: i framställningar av dels hur skolan brister
i efterlevnaden av lagens krav och dels hur individer misstänks för eller
funnits begå brott på skolan. Det kan till exempel handla om att
Skolinspektionen kritiserat en skola för låg måluppfyllelse eller att det
inträffat en stöld på skolan. När det gäller framställningar av hur skolan
brister i efterlevnaden av lagmässiga krav tenderar skolan att utpekas som
ansvarig i större utsträckning än när det gäller framställningar av hur
individer misstänks för eller funnits begå brott på skolan. Samtidigt finns
också exempel på hur skolans roll i och möjligheter att leva upp till de
lagmässiga kraven nyanseras.
Den andra av problemrepresentationerna har benämnts ”arbetsmiljön på
skolan är dålig”. Den tar sig uttryck i framställningar av problem med både
den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Det finns bland annat flera
exempel på skolor som uppmärksammas för att ha haft problem med saker
som fuktskador, mögel och takläckor. Det finns också exempel på skolor där
det rapporteras om mobbing, bristande kontinuitet, stölder och våldsamma
incidenter. Hur skolorna framställs i relation till problemrepresentationen
varierar, men de tenderar att beläggas med ett större ansvar för problem med
den psykosociala arbetsmiljön än för problem med den fysiska.
Den tredje av problemrepresentationerna, ”skolan lyssnar inte på eleverna”
tar sig uttryck i mer eller mindre explicita framställningar av problem med
bristande elevinflytande och lyhördhet från skolans sida. Ett exempel är en
skola som uppmärksammas för ett omdiskuterat mössförbud. Ett annat
exempel är kritik som riktas mot beslutet att låta elever arbeta med häften
istället för läroböcker, trots elevernas invändningar. Jämfört med de två
föregående problemrepresentationerna pekas skolan här ut som ansvarig på
ett tydligare sätt.
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Den fjärde av problemrepresentationerna, slutligen, har betecknats ”skolan
står sig inte i jämförelser med andra skolor”. Den tar sig uttryck i skildringar
av dels låg måluppfyllelse och dels bristande konkurrenskraft på
skolmarknaden. En gemensam nämnare i hur problemrepresentationen tar
sig uttryck är att jämförelsen står i fokus. Hur skolorna framställs i relation
till denna problemrepresentation varierar. När det gäller måluppfyllelsen
förekommer en varierande grad av kontextualisering, där skolans
förutsättningar belyses. När det gäller konkurrenskraften beläggs skolan med
ansvar på ett mer entydigt sätt.
Av materialet framgår att de två första problemrepresentationerna ”skolan
bryter mot lagen” och ”arbetsmiljön på skolan är dålig” dominerar
omfattningsmässigt. Samtidigt är kritiken som riktas mot de innefattade
skolorna mest uttalad i relation till den tredje problemrepresentationen
”skolan lyssnar inte på eleverna”, samt i relation till de psykosociala
aspekterna av den andra problemrepresentationen (”arbetsmiljön på skolan
är dålig”). De problemrepresentationer som redogjorts för i detta kapitel
bygger alla på olika underliggande antaganden om hur skolorna avviker från
idén om ”den goda skolan”. Dessa underliggande antaganden, som ”skär
igenom” problemrepresentationerna, bildar i sin tur bärande principer i
diskurser om ”den goda skolan”. I nästa kapitel står dessa diskurser och deras
bärande principer i fokus.
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6. Diskurser om ”den goda skolan”
I detta kapitel analyseras de underliggande antaganden om ”den goda skolan”
som identifierats i problemrepresentationerna. Att analysera underliggande
antaganden handlar om att studera på vilka grunder det blir logiskt för något
att framstå som ett problem (Bacchi, 2009, s. 5; Foucault, 2002b, s. 456,
2002c). De underliggande antaganden som identifierats har begreppsliggjorts
i olika bärande principer. Utifrån dessa bärande principer har ett antal
övergripande diskurser kunnat urskiljas – förgivettagna ”sanningar” om vad
som karaktäriserar ”den goda skolan”. Dessa diskurser innefattar den
juridiska diskursen, omsorgsdiskursen, demokratidiskursen och marknadsdiskursen och har alltså kunnat urskiljas med tidningsmaterialet som
utgångspunkt, även om tidigare forskning präglat analysen (se 1.1 och kapitel
2). Genom dessa diskurser konstrueras det normala och det avvikande, där de
problemrepresentationer som identifieras kan ses som avvikelser från
normen om ”den goda skolan”. När det gäller vissa problemrepresentationer
är somliga diskurser dominerande, men en och samma diskurs kan också
manifesteras i flera olika problemrepresentationer. Även om diskurserna till
viss del kan överlappa och är resultatet av mina tolkningar så menar jag att
det finns tydliga skiljelinjer dem emellan. Det är dessa skiljelinjer, alltså vad
som utmärker respektive diskurs som står i fokus i detta kapitel.

6.1 Den juridiska diskursen
Den juridiska diskursen kunde identifieras utifrån de bärande principerna om
lagmässighet, individuella rättigheter och lagföring. Denna juridiska diskurs
har också uppmärksammats på en övergripande samhällsnivå, där den
manifesteras genom fenomenet juridifiering. Blichner och Molander
(Blichner & Molander, 2008) beskriver detta begrepp utifrån ett antal
dimensioner. I deras mening kan juridifiering bland annat förstås i termer av
att alltfler aktiviteter regleras enligt lag; att konflikter i allt större utsträckning
löses med hjälp av lagen, eller med hänvisning till denna; samt att människor
i allt större utsträckning tenderar att betrakta sig själva och andra som
juridiska subjekt. När det gäller skolans värld kan juridifieringen förstås i
termer av ”den ökande juridiska regleringen av skolan” och en stärkt ställning
för rättsliga begrepp och perspektiv i skolans styrning (Arneback & Bergh,
2016). De bärande principerna i den juridiska diskursen kommer att
diskuteras närmare härnäst.
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Lagmässighet
Den juridiska diskursens princip om lagmässighet bygger på underliggande
antaganden om att ”den goda skolan” är en skola som lever upp till lagens
krav. I och med juridifieringen har juridiska processer fått en mer
framträdande roll i skolan. Detta märks bland annat i processer för
ansvarsutkrävande. Det finns exempelvis numera möjlighet att anmäla brister
till Skolinspektionen och skadestånd kan ges till elever som utsatts för
kränkande behandling (Arneback & Bergh, 2016, s. 3). Utöver detta har också
inspektionen av skolor fått en alltmer juridisk, snarare än pedagogisk prägel
och betoningen ligger på lagmässighet (Hult & Segerholm, 2016). Betoningen
på lagmässighet framgår även i tidningsmaterialet. Lagmässighet som
bärande princip kommer bland annat till uttryck i utsagor om bristande
dokumentation. Vikten som läggs vid dokumentation kan också ses som en
central aspekt av juridifieringen (Hult & Lindgren, 2016). Kritiken mot
bristande dokumentation underbyggs med tal om att ”kraven” inte uppfylls. I
ett urklipp där Birgittaskolan omnämns står det exempelvis att
Skolinspektionen funnit att ”inte någon av skolorna har klarat av att uppfylla
kraven för de individuella utvecklingsplanerna” (A5bor) och i ett annat
konstateras att Gretaskolan endast skickar hem skriftliga intyg till elever som
inte når målen, trots att dessa ”är ett krav enligt skollagen” (A34soc). En
aspekt som påtalas på flera ställen i relation till lagmässighet är
måluppfyllelse. Det rapporteras bland annat om att Skolinspektionen riktar
kritik mot Ceciliaskolan för att det saknats ”tillräckligt bra skriftliga rutiner
för att upptäcka och sätta in stöd för elever som riskerar att inte nå målen i
något/några ämnen” (A2bor). Ett annat exempel är att Birgittaskolan
beskrivs som en av flera skolor som ”inte klarat av att uppfylla kraven” för
måluppfyllelse (A5bor).
Det förekommer även hänvisningar till läroplanen i problemrepresentationerna. I en insändare diskuteras ”problemen som finns på
[Dagnyskolan]” och det antyds att lärarna ”inte följt den läroplan och de
kriterier som ska uppfyllas” (L5bor). I en artikel om Floraskolans beslut att
låta elever arbeta med häften istället för läroböcker, påpekar en elev i ett citat
att uppgifterna inte är ”anpassade till vår läroplan” (A2lib). Just sådana
formuleringar, i termer av att skolor inte uppfyller ”kraven” och inte följer
styrdokumenten kan ses som illustrationer av den juridiska diskursen. Att det
finns olika sätt att bedöma skolors kvalitet antyds i den åtskillnad som görs
mellan ”verksamhet” och ”dokumentation” i tidningsurklippen och där det
framgår att dokumentationen betonas i Skolinspektionens granskningar,
medan skolverksamma i större utsträckning lägger vikt vid ”själva
verksamheten”. Principen om lagmässighet framträder även i
problemrepresentationen ”arbetsmiljön på skolan är dålig”. När det gäller den
fysiska arbetsmiljön framgår att Ceciliaskolan fått ett påpekande från
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Arbetsmiljöverket för att ha hindrat ventilationen. Det påtalas med andra ord
att skolan brustit i uppfyllandet av myndigheternas krav på inomhusmiljön.
När det gäller den psykosociala arbetsmiljön kritiseras Floraskolan för
bristande regler och rutiner vid våldsamma incidenter och den vikt som läggs
vid det formella ”systematiska arbetet” kan tolkas i termer av en betoning på
lagmässighet. Även när det gäller den psykosociala arbetsmiljön rapporteras
om inblandning från Arbetsmiljöverket.
Individuella rättigheter
Den juridiska diskursens princip om individuella rättigheter bygger på
underliggande antaganden om ”den goda skolan” som en skola som
tillgodoser de individuella elevernas lagstadgade rättigheter. Juridifieringen
har inneburit en ökad betoning på just elevers rättigheter (Arneback & Bergh,
2016, s. 4; Carlbaum, 2016b, s. 53). Detta skiftade fokus kan sammankopplas
med inrättandet av Skolinspektionen, som till skillnad från Skolverket tar
mindre hänsyn till skolors specifika omständigheter och lägger mer fokus på
brister och individuella rättigheter (Lindgren m.fl., 2012, s. 569). I
tidningsmaterialet tar individuella rättigheter som bärande princip sig bland
annat uttryck i utsagor om bristande åtgärdsprogram. Ett sådant fall av
problem med bristande åtgärdsprogram för vad som beskrivs som ”svaga”
elever redogörs, med hänvisning till Skolinspektionen, för i termer av att
insatsen då inte kan utvärderas och att föräldrar ”har inget beslut om stöd att
förhålla sig till” (A2bor). Med andra ord anses genomskinlighet vara en viktig
komponent i att vara en god skola. I en annan artikel får Dagnyskolan skarp
kritik av en (före detta) elev, som anmält skolan för att den ”vägrade ge henne
det stöd hon hade rätt till” (A3bor). Även Evaskolan uppmärksammas i
anslutning till en anmälan till Skolinspektionen, där tidningen skriver att en
förälder är missnöjd med skolans kartläggning av stödbehov och
tillhandahållande av stödåtgärder. Återigen poängteras att skolan inte gett
eleven det stöd denna ”har rätt till” (A3lib). Betoningen på elevens rättigheter
är synlig även i tidningens uppföljning av Skolinspektionens beslut i
utredningen av anmälan, där det konstateras att Evaskolan ”inte har följt
bestämmelserna när det gäller elevs rätt till utbildning samt rätt till särskilt
stöd” (A4lib). I Skolinspektionens krav på åtgärder, såsom de återges i
tidningen, återkommer betoningen på dokumenterad verksamhet i termer av
åtgärdsprogram och rutiner för uppföljning av dessa. En väl fungerande
dokumentation ses därmed som en garant, eller åtminstone en förutsättning
för att elevers rättigheter ska tillgodoses.
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Lagföring
Den juridiska diskursens princip om lagföring bygger på underliggande
antaganden om ”den goda skolan” som en skola som anmäler incidenter som
skulle betraktas som brottsliga i samhället i stort. Således framställs sådana
incidenter i termer av rättsfall. Detta ligger också i linje med juridifieringen
och skiftet i synen på relationen mellan exempelvis elev och lärare, där
tidigare forskning pekar på att ”författningar nu reglerar mellanmänskliga
förhållanden som tidigare ansågs vara pedagogiska” (Arneback & Bergh, 2016,
s. 3; se även Colnerud, 2014, s. 28). Inom kriminologisk forskning talas om en
”känslighetskultur” när det gäller risker, hot, våld och brott, vilket leder till att
vardagskonflikter kommer att betraktas som brott (Vainik, 2017, s. 85;
Kivivuori, 2014). Det har också visat sig att ”oönskade handlingar” i skolan i
allt större utsträckning polisanmäls (Estrada, 2001; Vainik, 2017). Det som
skrivs om otrygghet på Floraskolan, Gretaskolan och Helenaskolan präglas
av ett lagmässigt, deskriptivt språk. Flera av urklippen tar formen av korta
notiser, där händelserna återges i termer av just rättsfall, där inget utrymme
lämnas åt känsloyttringar. Floraskolan utgör dock ett undantag i denna
bemärkelse, då en specifik våldsincident får stort utrymme i tidningen och
skolan får uttalad och skarp kritik. Detta för vad en förälder till en av de
inblandade enligt tidningen uppfattat som ett ”veligt” agerande från skolans
sida (A11lib). Här yttrar sig även principen om lagmässighet, i detta fall i
termer av den vikt som läggs vid rutiner. I anslutning till urklipp som
behandlar incidenter som skapar otrygghet, förekommer diskussioner om
skolans respektive polisens ansvar. Rektorn på Helenaskolan, som lyfts fram
som ett föregångsexempel vad gäller hanteringen av incidenter, säger enligt
ett citat att de ”skiljer tydligt på skolans och polisens uppgifter” och att skolans
uppgift inte är att utreda brott (A12lib). Samtidigt uttrycks i ett annat urklipp
förväntningar på att skolor ska vara aktiva i arbetet med att förebygga brott
(A9lib). Att det som är olagligt utanför skolans väggar också ska vara det
innanför dessa verkar det dock finnas en konsensus kring.
Sammanfattningsvis kan om ”den goda skolan” i den juridiska diskursen
som helhet sägas att denna är en skola som uppfyller de lagmässiga kraven,
tillgodoser elevers individuella rättigheter samt förebygger brott och ser till
att förövare bestraffas.

6.2 Omsorgsdiskursen
Omsorgsdiskursen kunde identifieras utifrån de bärande principerna om
engagemang, trygghet och empati. I läroplanen för grundskolan fastslås att
”skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet”
(SKOLFS 2010:37, kapitel 1). Omsorg är således ett område som kan kopplas
till skolans värdegrund (Pedersen, 2004, s. 64). Detta skulle kunna ses som
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ett uttryck för den omsorgsdiskurs, som kunde urskiljas i materialet. En sådan
omsorgsdiskurs återfinns även i relation till socialt arbete (Dahlkild-Öhman,
2011; Röbäck, 2011). Betoningen på skolans sociala- och omsorgsuppdrag går
långt tillbaka. En av anledningarna till införandet av skolplikt var exempelvis
oron för barns och ungas hälsa (Löf, 2011, s. 15–16; Sandin, 1986). Det är inte
heller någon ny företeelse att lärarrollen förknippas med mer än undervisning
och lärande, utan även sociala och emotionella uppgifter i termer av att ge
omsorg (Municio-Larsson, 2007, s. 56). Inom ramen för omsorgsdiskursen är
”den goda skolan” en skola som bryr sig och tar hand om sina elever.48 Med
omsorgsdiskursen följer en syn på skolan ”inte bara som institution för
utbildning utan även som arena för förebyggande av sociala och samhälleliga
problem” (Löf, 2011, s. 15). Inom omsorgsdiskursen förmedlar läraren tröst
och stöd för eleven (Bagger, 2015). Omsorgsdiskursen ”utgår från en syn på
barnet som sårbart och i behov av vuxna” (Virtanen, 2018, s. 91). I en studie
av förändringar i Sfi49-utbildningens syfte och mål över tid konstateras
dessutom att omsorgsdiskursen kännetecknas av att ”samhällets liksom Sfilärarens omsorg och ansvar för invandrares välmående betonas” (Rosén,
2014, s. 103).
Engagemang
Omsorgsdiskursens princip om engagemang bygger på underliggande
antaganden om att ”den goda skolan” är en skola som engagerar sig i och bryr
sig om sina elever. Denna bärande princip kommer bland annat till uttryck i
en artikel om en elev som anmält Ceciliaskolan för att ha ”vägrat” att
tillhandahålla stödåtgärder. Ordet ”vägra” kan betraktas som en markering att
det inte bara handlar om att skolan av något skäl inte har kunnat ge stöd, utan
att det inte har funnits någon vilja att göra det. I ett citat säger eleven att hon
kände att läraren inte trodde på henne och inte förstod hennes svårigheter,
vilket hon anser ”sänker en totalt” och resulterade i att hon slutade att gå på
specialundervisningen (A3bor). Bilden av läraren som en form av
förtryckarkaraktär förstärks i artikelns bildsättning, med en illustration av en
mörk gestalt som pekar i en bok medan ett barn gömmer ansiktet i sina
händer, vilket ger intrycket av att hen gråter. Även Evaskolan kritiseras för att
inte ha gjort tillräckligt för att stötta en elev på skolan och också här
uppmärksammas just bemötandet, då tidningen skriver att det i den anmälan
som gjorts av elevens förälder framgår att ”eleven känner sig kränkt och tycker
att det känns som om ingen på skolan förstår honom” (A3lib).

48 Samtidigt är betydelsen av goda relationer inte något som betonas i läroplanerna (Normell, 2002, s. 74–
75).
49 Svenska för invandrare.
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I linje med omsorgsdiskursens princip om engagemang finns förväntningar
på skolan att utöva något av en föräldraroll. Ett tydligt exempel på detta är när
Evaskolans och en förälders perspektiv ställs mot varandra. Tidningen skriver
att medan föräldern i anmälan till Skolinspektionen anser att sonen inte fått
tillräckligt med stöd, så anser skolan att de flesta av de planerade åtgärderna
inte kunde genomföras eftersom föräldrarna inte sett till att eleven var i skolan
(A4lib)50. Här tillskrivs således skolan en föräldraroll, som dock skolan
motsätter sig. Ett annat exempel där skolan tillskrivs en form av
föräldraansvar återfinns i en artikel om Birgittaskolan, där denna omnämns
som en av ett antal ”skolor med låga resultat” (A1bor). Här beskrivs skolan i
ett citat från barn- och ungdomsnämndens ordförande som ett nav, med ”ett
vidare ansvar för barnen än bara själva skoldagen” (A1bor). I anslutning till
en artikel om en omorganisation av arbetslagen på Floraskolan (med
lärarbyten som följd) likställer elever i ett citat lärare med föräldrar, som ”ser
om man inte mår bra” (A29soc).
Trygghet
Omsorgsdiskursens princip om trygghet bygger på underliggande antaganden
om att skolan ska tillhandahålla en trygg fysisk och psykosocial arbetsmiljö,
där lokalerna håller en god standard och där det inte förekommer våld, stölder
och liknande. Under 2000-talet angavs behov av ökad trygghet som en
motivering till genomförandet av flera offentliga utredningar och lagändringar inom skolområdet (Vainik, 2017, s. 28). Vainik beskriver trygghet som
”ett modernt signalord”, vilket illustreras i titeln på förarbetet till den
reformerade skollagen (Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och
trygghet) och den nya lagens kapitel Trygghet och studiero (Vainik, 2017, s.
28; med hänvisning till Prop. 2009/10:165; SFS 2010:800a). I tidningsmaterialet återfinns principen om trygghet i utsagor om våldsamma och
hotfulla incidenter på skolor, såsom fallet på Floraskolan, där en elev
misshandlades av en annan elev. Bristande kontinuitet och stabilitet i
samband med omorganisationer är ett annat, omdiskuterat ämne i relation till
flera av skolorna. Detta kan ses som ytterligare ett uttryck för underliggande
antaganden om att ”den goda skolan” ska tillhandahålla trygghet. I
Annaskolans fall handlar den bristande stabiliteten om skolans ovissa framtid
i ljuset av en pågående rättstvist. Skolan (i synnerhet skolledningen) framstår
som vårdslös, i kontrast med kommunen, som enligt tidningen har beredskap
ifall skolans elever måste flyttas och i ett citat menar att ”alla elever är våra

50 I artikeln framgår att Skolinspektionen går på föräldrarnas linje och kräver att skolan ska ”bättra sig”
(A4lib).
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elever” (A32bor). I Birgittaskolans fall tar ovissheten sig uttryck i osäkerheten
om var eleverna ska huseras i samband med renoveringen av skolan.
Empati
Den bärande principen om empati bygger på underliggande antaganden om
”den goda skolan” som en skola där personalen är lyhörd och inkännande
gentemot eleverna. Denna princip kommer bland annat till uttryck i en artikel,
där Floraskolans skolledning framställs som nästintill arrogant i relation till
elevernas oro över att arbeta i häften istället för läroböcker. Både på
tidningens förstasida och i inlagan används ett citat där rektorn kallar det hela
för ”ett mysigt problem” (FP1lib, A2lib). Omsorgsdiskursens princip om
empati kan också identifieras i två insändare som uppmärksammar
situationen i matsalen på Dagnyskolan (L3bor, L2bor). Där påpekas att
skolledningen blundar för och inte tar tag i problemet (L3bor) och som en
reaktion på rektors svar antyder skribenten av en nästföljande insändare att
rektorn är arrogant: ”svaret på din rättmätiga kritik från rektorn upplevde jag
som ett: Jaså!?” (L2bor). Skribenten menar också att eleverna på skolan får ta
för mycket ansvar för sin ålder. Kritik mot en slags omdömeslöshet ges även
uttryck för i relation till Gretaskolan. Detta för det första i anslutning till
rektors hantering av en vattenläcka på skolan, där elever i ett citat menar att
de borde fått gå hem tidigare, eftersom toaletterna inte fungerade (A6lib). För
det andra får skolans personal skarp kritik i en insändare, som menar att det
var tanklöst att uppmana elever att ta med sig eget material till en städdag,
eftersom det finns de som inte har råd med detta (L1soc, L5lib).
Sammanfattningsvis kan om ”den goda skolan” i omsorgsdiskursen som
helhet sägas att denna är en skola som engagerar sig i och bryr sig om sina
elever och deras välbefinnande. Det är också en skola där eleverna kan känna
sig trygg och får ett bra och inkännande bemötande. Bärande principer som
ligger till grund för representationen av ”den goda skolan” inom
omsorgsdiskursen innefattar således engagemang, trygghet och empati.

6.3 Demokratidiskursen
Demokratidiskursen kunde identifieras utifrån de bärande principerna om
inflytande, möjlighet till ansvarsutkrävande och människors lika värde.
Demokrati kan sägas vara ”värdegrundens övergripande värde och mål”
(Frånberg, 2004, s. 36–37). Demokratiska värden har således en central
ställning i svensk skollag och läroplaner (Skolverket, 2015; SFS 2010:800, 4
kap. 9–10 §§). I läroplanen för grundskolan står det inledningsvis att
”skolväsendet vilar på demokratisk grund” (SKOLFS 2010:37, kapitel 1). Mer
specifikt framgår det i samma källa att
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Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är
de värden som skolan ska gestalta och förmedla. 51

Eleverna ska således i skolan fostras i demokratins anda till ”aktiva, kreativa,
kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” (SKOLFS
2010:37, kapitel 1). Utöver skrivningarna om skolans värdegrund i
utbildningspolitiska dokument slår läroplanen för grundskolan också fast att
”de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig
ska omfatta alla elever”, samt att ”elever ska ges inflytande över utbildningen”
(SKOLFS 2010:37, kapitel 2). I styrdokumenten framställs elevinflytande
både som en lagstadgad rättighet och ett verktyg för att fostra demokratiska
medborgare (Rönnlund, 2013, s. 65). Betydelsen av elevers delaktighet har
även betonats av Skolverket. I rapporten Delaktighet för lärande konstateras
exempelvis att ”elevers delaktighet lyfter hela skolan” och att ”genom
delaktighet och inflytande involveras eleven i undervisningen och motivation,
ansvarstagande och lärande växer” (Skolverket, 2015, s. 7). I samma rapport
påtalas att det finns ett samband mellan delaktighet och inflytande å den ena
sidan och lärande och kunskapsresultat å den andra.
Idén om människors lika värde kan ses som en del av det demokratiska
samhällets värdegrund, tillsammans med idéerna om människolivets
okränkbarhet, individens frihet och integritet, jämställdhet mellan kvinnor
och män samt solidaritet med svaga och utsatta (Andersson, 2008, s. 8). Två
begrepp som är värda att nämnas i anslutning till principen om människors
lika värde är jämlikhet och jämställdhet. Båda dessa begrepp kan härledas till
FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter från 1948
(Regeringskansliet, 2006), som fastslår att
... alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter, oavsett ras, hudfärg, kön,
språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung,
egendom, börd eller ställning i övrigt (Wedin, 2014, s. 18).

Även om jämlikhet och jämställdhet kan sägas ha ett gemensamt ursprung
och är besläktade med varandra, så kan en distinktion göras mellan dem.
Wedin definierar jämlikhet i termer av ”alla människors lika värde, oavsett
kön, etniskt ursprung, social tillhörighet eller andra faktorer”; och
jämställdhet som något som enbart avser ”jämlikhet mellan könen” (Wedin,

51 I 2018 års revidering av läroplanen har ”skolans uppdrag att främja jämställdhet och motverka könsmönster
som kan begränsa eleverna” förtydligats (SKOLFS 2010:37, reviderad 2018).
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2014, s. 17). Delegationen för jämställdhet i skolan52 har exempelvis
formulerat följande övergripande jämställdhetsmål för skolan:
Jämställdhet råder när flickor och pojkar har samma makt och möjligheter att påverka
skolan, det egna lärandet och den egna utvecklingen (SOU 2010:99, s. 25).

Begreppet diskriminering är kopplat till både jämställdhet och mänskliga
rättigheter. Det kan definieras i termer av att människor ”hindras från att
utnyttja sina mänskliga rättigheter och därmed utsätts för negativ och
kränkande behandling” (Wedin, 2014, s. 18).
Inflytande
Demokratidiskursens princip om inflytande bygger på underliggande
antaganden om att ”den goda skolan” är en skola där eleverna ges inflytande
över verksamheten. Det är också i utsagor om avsaknad av inflytande som det
mest explicita uttrycket för demokratidiskursen återfinns i tidningsmaterialet. När det gäller Helenaskolan handlar det om en elevs önskan om
större inflytande över lektionerna. Enligt tidningen tror eleven att detta skulle
kunna göra att många skulle ”lyckas bättre” (A1lib). I Dagnyskolans,
Floraskolans och Gretaskolans fall handlar det istället om inflytande över
organisationsförändringar. I anslutning till en omorganisation av arbetslagen
på Floraskolan anser elever, enligt tidningen, att de inte ”har fått komma till
tals och säga vad de tycker om förändringen” (A29soc). I relation till
tidningsrapporteringen om lärarbyten på Gretaskolan konstaterar tidningen
att ”elevernas ihärdiga kamp” för att få behålla sina lärare inte verkar ge något
resultat (A50lib). I en insändare skriver en förälder att omgrupperingen av
klasser på Dagnyskolan genomförs ”utan vare sig elevdemokrati eller
möjligheter till samråd med skolans ledning” (L4bor). På ett liknande sätt
kritiseras Dagnyskolans ledning för att, i relation till elevprotester mot
skolans förbud mot huvudbonader, inte bry sig om elevdemokrati (A51lib) och
för att missa ”en handfast möjlighet att utbilda i demokrati” (L7lib).
Sammantaget ligger dessa resultat i linje med Rönnlunds konstaterande att
formella organ för elevinflytande kommit att ges mindre utrymme och att
elevinflytande kommit att betraktas som ett individuellt uppdrag, där varje
elev har både en rätt och ett ansvar att påverka sin utbildning (Rönnlund,
2013).

52 Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) tillsattes av regeringen 2008 och hade till uppdrag att
”utifrån skolans värdegrundsuppdrag lyfta fram och utveckla kunskap om jämställdhet i skolan” (Dir.
2008:75).
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Möjlighet till ansvarsutkrävande
Demokratidiskursens princip om möjlighet till ansvarsutkrävande bygger på
underliggande antaganden om ”den goda skolan” som en skola med tydliga
ansvarsförhållanden och ett tydligt ledarskap, där det finns någon att vända
sig till med kritik. I relation till omorganisationen på Dagnyskolan säger en
förälder exempelvis i ett citat att hon vill ”få svar på vem vi ska driva frågorna
vidare med” (A46bor) och att ”man säger att det är rektorns ansvar, men när
det inte finns någon rektor blir det otroligt svårt att veta vem man ska vända
sig till” (A47bor). Det är således inte bara själva omorganisationen i sig som
framställs som problematisk, utan också oklara ansvarsförhållanden. En mer
implicit illustration av principen om möjlighet till ansvarsutkrävande
återfinns i relation till Annaskolan och handlar om representationer av
bristande transparens. I både bild och text framställs skolan som en plats med
stängda dörrar, vilket förstärks av bilden som förmedlas av personal som av
någon anledning inte vill prata med tidningen. Återigen är det inte bara själva
”sakfrågan” i sig (att skolans rektor är föremål för en rättsprocess) som
framställs som ett problem utan även hur skolan väljer att kommunicera kring
detta. Såväl oklara ansvarsförhållanden och bristande genomskinlighet kan
sammantaget ses som uttryck för ”brott” mot demokratidiskursens princip om
möjlighet till ansvarsutkrävande, något som brukar benämnas som en av
principerna i ett demokratiskt system.
Människors lika värde
Demokratidiskursens princip om människors lika värde bygger på underliggande antaganden om ”den goda skolan” som en skola där alla är lika
mycket värda och där det inte förekommer diskriminering. I tidningsmaterialet kommer principen om människors lika värde framförallt till uttryck i
relation till Ceciliaskolan, som uppmärksammas i relation till vad som
framställs som just olika former av diskriminering. Skolans beslut att
könsindela gympapass ramas i tidningen in som sexistiskt, genom kritiska
citat som ”vi lever väl inte på 1950-talet längre” (A44bor). Ceciliaskolan
kritiseras också indirekt för elitism, i en artikel där urvalsprocessen till
skolans sportprofil ifrågasätts (A34bor). En förälder menar att elever som
kommer in på skolans sportprofil har bättre förutsättningar för att utvecklas i
sporten och att ”det är tufft för en tolvåring att bli bortgallrad, att få veta att
han inte duger”.
Sammanfattningsvis kan om ”den goda skolan” i demokratidiskursen sägas
att denna är en skola där elever ges möjlighet till inflytande i processer som
på olika sätt berör eleverna. Det kan till exempel handla om undervisningsupplägg, organisationsförändringar eller ordningsregler. Det är en skola
där det finns tydliga ansvarsförhållanden och det råder genomskinlighet, som
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gör det möjligt att uppmärksamma missförhållanden och därmed utkräva
ansvar. Slutligen framställs ”den goda skolan” i demokratidiskursen som
helhet som en skola där alla elever ses som lika mycket värda och inte
diskrimineras på grund av exempelvis kön eller förmåga. Bärande principer
som ligger till grund för representationen av ”den goda skolan” inom den
demokratiska diskursen innefattar inflytande; möjlighet till ansvarsutkrävande; och människors lika värde.

6.4 Marknadsdiskursen
Marknadsdiskursen kunde identifieras utifrån de bärande principerna om
tillförlitlighet, konkurrenskraft och individualisering. Sedan början av 1990talet har svensk skola i allt större utsträckning kommit att präglas av
marknadsanpassning, eller marknadisering. Marknadisering kan ses som ett
led i New Public Management (NPM), som kan beskrivas som en filosofi och
en samling reformer för styrning av offentlig verksamhet, baserad på idéer
från det privata näringslivet (Lundqvist, 2014; Ahlbäck Öberg & Widmalm,
2016, s. 11; se Hood, 1991). Marknadiseringen kännetecknas av ett fokus på
konkurrens, det enskilda vinstintresset och individuella val, med syftet att
effektivisera och höja kvaliteten på verksamheten (Strandberg, 2013, s. 4;
Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016, s. 12–13). Skolvalsreformer infördes som
en lösning på vad som uppfattades som ett utbildningssystem i kris (Bunar,
2010b, s. 47). Tanken var att de skulle bidra till ökad pedagogisk mångfald,
kostnadseffektivitet och kvalitet i svensk skola (Vlachos, 2011):
Skolor som tidigare varit skyddade från marknadskrafterna skulle i större utsträckning
bli tvungna att ta hänsyn till familjers och elevers önskemål och behov. Genom att
konkurrensen skulle ge skolorna starkare incitament att på ett kostnadseffektivt sätt
höja verksamhetens kvalitet skulle reformen leda till förbättringar av hela skolsystemet
(Vlachos, 2011, s. 66).

Marknadiseringen av skolan och hur denna motiverades kan tolkas i termer
av samma marknadsdiskurs som kunde identifieras i tidningsmaterialet.
Tillförlitlighet
Marknadsdiskursens princip om tillförlitlighet bygger på underliggande
antaganden om ”den goda skolan” som en skola som lever upp till det som
utlovats. Relationen mellan skola och elever/föräldrar betraktas i termer av
överenskommelser eller avtal, som ska gå att förlita sig på. Brutna löften, eller
förväntningar som inte infrias ses således som brott mot dessa, mer eller
mindre underförstådda avtal mellan tillhandahållare och konsumenten av
utbildning. Birgittaskolan tilldelas exempelvis ”dagens ris” för att, i
skribentens mening, ha använt sig av missvisande marknadsföring. Detta
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genom att ha ”lockat elever till skolan” med en kommande studieresa
utomlands och sedan dragit in denna (L8bor). Ceciliaskolan kritiseras i
tidningen av en förälder för att på ett oärligt sätt ha utlovat stödresurser, som
sen inte tillhandahölls (A3bor). I bägge dessa fall framställs skolan som en
tillhandahållare av tjänster som inte infriat sina löften till konsumenten, eller
”kunden”.
Konkurrenskraft
Marknadsdiskursens princip om konkurrenskraft bygger på underliggande
antaganden om ”den goda skolan” som en skola som står sig i konkurrensen
med andra skolor. I ett citat uttrycker exempelvis en förälder besvikelse över
att Dagnyskolan, till skillnad från andra skolor, inte skickat ut någon reklam
och ”gör inget för att försöka behålla eleverna” (A46bor). Floraskolans rektor
är i en artikel om skolans elevtapp självkritisk och säger i ett citat att ”vi har
kanske heller inte marknadsfört oss så mycket utan levt på gamla meriter”
(A48lib). Det finns således ett underförstått antagande om att marknadsföring bör utgöra en del av skolans verksamhet. Marknadsföringens alltmer
centrala roll i skolverksamheten är också något som påtalats i tidigare
forskning (Lundahl, Erixon Arreman, Holm, & Lundström, 2013, s. 505–506;
Lundström & Parding, 2011a, s. 67). Marknadsföring ses som en förutsättning
både för att locka nya elever till skolan och för att se till att nuvarande elever
väljer att stanna. Elever/föräldrar vill inte att deras skola tar dem för givet
utan förväntar sig att denna ger en motivation till varför de inte ska välja en
annan skola. Principen om konkurrenskraft kan också identifieras i
motståndet mot Evaskolans etablering. Där framgår att skolan inte anses
tillföra något nytt till kommunen, i form av arbetssätt eller pedagogik. Detta
kan tolkas som att det lokala skollandskapet betraktas som en marknad, där
en ny aktör behöver kunna erbjuda något som efterfrågas för att rättfärdiga
sin existens.
Individualisering
Marknadsdiskursens princip om individualisering bygger på underliggande
antaganden om ”den goda skolan” som en skola som anpassar sig till
elevernas, alltså ”kundernas” önskemål. Principen om individualisering kan
bland annat identifieras i relation till den tidigare nämnda artikeln om den
minskande andelen gymnasiebehöriga på Helenaskolan, där en elev enligt
tidningen anser att ”många skulle lyckas bättre av intressantare lektioner”,
där eleverna får vara med och bestämma mer om innehåll och arbetssätt
(A1lib). Här finns en tanke om att ”kunden vet bäst”. I samma anda är elever
på Gretaskolan, i en insändare om undervisningens upplägg i förhållande till
nationella proven, kritiska till att ”som det är upplagt nu får man finna sig i
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att göra det prov som skolan har bestämt” (L2lib). Det finns med andra ord
ett missnöje med att skolan inte anpassat undervisningsupplägget efter
eleverna. Principen om individualisering tangerar demokratidiskursens
princip om inflytande, men här är det inflytande i egenskap av kund som
avses.
Sammanfattningsvis kan om ”den goda skolan” i marknadsdiskursen sägas
att denna är en skola som håller vad den utlovar och vad som kan förväntas av
den. Det är en skola som inte tar sina elever för givna, utan som arbetar aktivt
med marknadsföring och med att göra skolan till ett attraktivt val för både
potentiella och nuvarande elever. Slutligen framställs ”den goda skolan” i
marknadsdiskursen som helhet som en skola som anpassar sig efter och tar
hänsyn till elevernas önskemål, när det gäller exempelvis undervisningsupplägg. Bärande principer som ligger till grund för representationen av ”den
goda skolan” inom marknadsdiskursen innefattar således tillförlitlighet,
konkurrenskraft och individualisering.

6.5 Sammanfattning av kapitlet
Fyra diskurser om ”den goda skolan”
Det här kapitlet har behandlat de underliggande antaganden om ”den goda
skolan” som kan identifieras i problemrepresentationerna. Dessa
underliggande antaganden ligger till grund för bärande principer i ett antal
övergripande diskurser om ”den goda skolan”. På vilket sätt skolproblem,
alltså ”det icke önskvärda” framställs säger med andra ord något om vad det
finns för underliggande antaganden om ”det önskvärda”. De fyra diskurserna,
som identifierats i ett samspel mellan empiri och teori, är den juridiska
diskursen, omsorgsdiskursen, demokratidiskursen och marknadsdiskursen.
I tidningsmaterialet som helhet dominerar två diskurser: den juridiska
diskursen och omsorgsdiskursen. Den juridiska diskursen dominerar
problemrepresentationen ”skolan bryter mot lagen”, men återfinns även i de
övriga problemrepresentationerna. Dess bärande principer är lagmässighet,
individuella rättigheter och lagföring. Omsorgsdiskursen kommer tydligast
till uttryck i problemrepresentationen ”arbetsmiljön på skolan är dålig”. De
bärande principerna i denna diskurs är engagemang, trygghet och empati.
Demokratidiskursen kommer främst till uttryck i problemrepresentationen
”skolan lyssnar inte på eleverna” men även i problemrepresentationen
”arbetsmiljön på skolan är dålig”. Dess bärande principer är inflytande,
möjlighet till ansvarsutkrävande och människors lika värde. Marknadsdiskursen manifesteras främst i problemrepresentationerna ”skolan lyssnar
inte på eleverna” och ”skolan står sig inte i jämförelser med andra skolor”. De
bärande principerna i denna diskurs är tillförlitlighet, konkurrenskraft och
individualisering.
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En problemrepresentation – flera diskurser?
Förutom att en och samma diskurs kan identifieras i flera olika
problemrepresentationer så kan också flera diskurser urskiljas i en och
samma problemrepresentation. Med andra ord kan en problemrepresentation
ge uttryck för flertalet diskurser. När det gäller problemrepresentationen
”skolan bryter mot lagen” dominerar exempelvis den juridiska diskursen. I
uttryck för problemrepresentationen ”arbetsmiljön på skolan är dålig”
framträder däremot tre av de fyra diskurserna: den juridiska diskursen,
omsorgsdiskursen och demokratidiskursen. Den juridiska diskursens princip
om lagmässighet framträder i utsagor om både den fysiska och den
psykosociala arbetsmiljön och tar sig uttryck i att hänvisningar vid flera
tillfällen görs till olika myndighetsutlåtanden, samt i den vikt som läggs vid
formella regler och rutiner. Omsorgsdiskursens princip om trygghet är också
den synbar i problemrepresentationen ”arbetsmiljön på skolan är dålig”. Här
ligger dock fokus på hur elevernas fysiska och psykiska mående kan komma
att påverkas av exempelvis problem med inomhusmiljön eller stölder och bråk
på skolan. Även demokratidiskursen kan kopplas till arbetsmiljöfrågor i
tidningsmaterialet. Principerna om inflytande och möjlighet till
ansvarsutkrävande finns exempelvis bägge representerade i rapporteringen
om de kritiserade omorganisationerna på två av skolorna.
Även när det gäller problemrepresentationen ”skolan lyssnar inte på
eleverna” kan tre av diskurserna urskiljas. Denna gång handlar det om den
juridiska diskursen, demokratidiskursen och marknadsdiskursen. Den
juridiska diskursens princip om lagmässighet framträder i debatten om
mössförbudet på en av skolorna, där myndigheten Skolverket tillskrivs en
auktoritär position och får ge sista ordet i frågan. I sitt uttalande klargör
myndigheten vad lagen säger om föremål som kan störa undervisningen, samt
om elevernas rätt att delta i framtagandet av ordningsregler. I relation till
samma fråga, om mössförbudets vara eller icke vara, framträder också tydligt
demokratidiskursens princip om inflytande. Slutligen finns i problemrepresentationen ”skolan lyssnar inte på eleverna” också uttryck för
marknadsdiskursens princip om individualisering. Denna framträder bland
annat i anslutning till rapporteringen om hanteringen av en elev i behov av
särskilt stöd, där föräldrarna anser att skolan ifråga inte tagit hänsyn till
sonens behov. När det slutligen gäller problemrepresentationen ”skolan står
sig inte i jämförelser med andra skolor, så bär denna spår av både den
juridiska diskursen och marknadsdiskursen. Både den juridiska diskursens
princip om lagmässighet och marknadsdiskursens princip om
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konkurrenskraft kan kopplas till ett performativt tankesätt, där skolors (eller
rättare sagt elevers) prestationer jämförs med varandra.53
Även om diskurserna till viss del kan överlappa och är resultatet av mina
tolkningar så menar jag att det finns tydliga skiljelinjer, som befogar
distinktionerna dem emellan. I nästa kapitel kommer de fyra diskurserna att
analyseras utifrån ett annat material, i form av intervjuer med skolledare och
pedagogisk personal på två skolor. I kapitlet kommer såväl uttryck för, som
motstånd mot diskurserna att stå i fokus. Det kommer också att beröra på
vilka grunder ett eventuellt motstånd vilar.

53 Begreppet performativitet används av Ball för att beskriva “en teknologi, en kultur och en form av
reglering”, där bedömningar och jämförelser utgör centrala element (Ball, 2003, s. 216).
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7. Uttryck för och motstånd mot
diskurser bland skolverksamma
I föregående kapitel presenterades fyra diskurser om ”den goda skolan”, som
identifierats genom att analysera fall av negativ medieexponering av skolor i
lokalpressen. Dessa fyra diskurser fick benämningarna den juridiska
diskursen, omsorgsdiskursen, demokratidiskursen och marknadsdiskursen.
Detta kapitel tar avstamp i dessa diskurser, men adresserar dem med hjälp av
ett annat material, i form av intervjuer med skolledare och pedagogisk
personal på två av de skolor som studerades i mediestudien: Birgittaskolan
och Helenaskolan. Det som står i fokus i kapitlet är hur skolledare och
pedagogisk personal på dessa skolor förhåller sig till de problemrepresentationer som beskrevs i kapitel 5; och i förlängningen till de övergripande
diskurser som presenterades i kapitel 6. Kan uttryck för diskurserna
identifieras även i intervjupersonernas redogörelser? På vilka sätt ger
intervjupersonerna uttryck för eller motsätter sig diskurserna? I intervjumaterialet framträder också ytterligare tre diskurser: en professionsdiskurs,
en fostransdiskurs och en säkerhetsdiskurs. Dessa diskurser både förstärker
och ger uttryck för motstånd mot de diskurser som identifierades i
mediestudien.
Även om samtliga av de fyra diskurser som identifierades i kapitel 6 finns
representerade i problemrepresentationer som berör någon av eller både
Birgittaskolan och Helenaskolan, så visar tidningsmaterialet att vissa är mer
framträdande än andra. I Birgittaskolans fall är omsorgsdiskursen
dominerande, inte minst i tidningsurklipp som berör följetongen om den
misslyckade renoveringen och dess följder. I Helenaskolans fall är det istället
den juridiska diskursen som är mest framträdande och det i urklipp som
behandlar det återkommande temat incidenter som inträffat på skolan. Det
kommer dock att visa sig att intervjupersonernas resonemang kommer att
sträcka sig bortom både det som rör deras egna skolor och det som rör
mediearenan specifikt.
Inledningsvis kan sägas att det råder delade meningar bland intervjupersonerna om hur skolan skildras i media. Framförallt bland skolpersonalen
uttrycks i flera fall en positiv inställning till den lokala mediebevakningen.
Läraren Barbro på Birgittaskolan anser att lokaltidningen återger vad som
sagts i intervjuer på ett rättvisande sätt och tillägger att ”oftast har man mött
dem i positiva sammanhang kring olika aktiviteter som vi har gjort”. Läraren
Hillevi på Helenaskolan uppger att hon upplevt en förbättring av
rapporteringen om skolan sett över tid. Kollegan Heidi beskriver att det
visserligen kan förekomma missförstånd, men att pressen i grunden har goda
intentioner och ger en rättvis bild av skolan. Samtidigt finns det också
personal på båda skolorna som är mer kritisk, i vissa fall mycket kritisk, till
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hur skolan skildras i media. Detta inkluderar läraren Henrik på Helenaskolan,
som inte tycker att lokalpressen ger en rättvisande bild. Henrik menar att
tidningarna är mer intresserade av att rapportera om för skolan negativa
företeelser än positiva och tenderar att välja negativa infallsvinklar. Denna
kritik delas också av skolledarna på både Birgittaskolan och Helenaskolan.
Oavsett hur intervjupersonerna ställer sig till hur deras skolor skildras –
huruvida de anser att mediebilden är i huvudsak positiv eller negativ och
huruvida de finner den rättvisande eller inte – så är deras utsagor användbara
som grund för att undersöka skolverksammas uttryck för och motstånd mot
diskurser om ”den goda skolan” i media. Detta eftersom även positiva
uppfattningar om mediebilden av skolan ger uttryck för diskurser om ”den
goda skolan” och kan bygga på samma logik och idé om denna som negativa
uppfattningar. Härnäst följer således en analys av uttryck för och motstånd
mot de diskurser som identifierades i mediestudien och presenterades i
kapitel 6.

7.1 Den juridiska diskursen
Inom ramen för den juridiska diskursen betraktas ”den goda skolan” som en
skola som följer lagen och uppfyller de lagmässiga kraven. I mediestudien var
den juridiska diskursen den mest framträdande diskursen när det gäller
tidningsurklipp om Helenaskolan. I intervjuerna kommer den juridiska
diskursen främst till uttryck i form av principerna om lagmässighet och
lagföring. Det finns dock även uttryck för motstånd mot denna diskurs. I
intervjuerna kritiseras nämligen både Skolinspektionen och media för
bristande kontextuell medvetenhet i sina granskningar av skolor. Den
juridiska diskursen både utmanas och underbyggs av en professionsdiskurs,
där lärares handlingsutrymme värderas högt – men även tydliga åtskillnader
mellan yrkesgruppers kompetensområden.
Skolinspektionens bedömningar väger tungt
En av den juridiska diskursens bärande principer som ges uttryck för i både
tidningsmaterialet och intervjuerna är lagmässighet. Med lagmässighet avses
skolors förmåga att uppfylla styrdokumentens krav. Genom den funktion
Skolinspektionen har, som granskare av landets skolor, spelar myndigheten
en central roll i att fylla principen om lagmässighet med mening.
Skolinspektionen tenderar att vara den instans som hänvisas till i media när
det rapporteras om huruvida skolor lever upp till kraven när det gäller
exempelvis dokumentation och särskilt stöd. I intervjuerna är betoningen på
lagmässighet inte lika uttalad, men genomgående tycks likväl
Skolinspektionens bedömningar spela en stor roll i formandet av
intervjupersonernas egna uppfattningar av sina skolor. På frågan om vad
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skolledaren Hans tror påverkar hur han bedömer och ser på sin skola säger
han exempelvis att ”Skolinspektionen… spelar ju stor roll”. I flera intervjuer
beskrivs Skolinspektionens bedömningar på ett sätt som indikerar att dessa
betraktas som ett ”kvitto” på verksamheten och där deras validitet inte
ifrågasätts. Läraren Börje motiverar exempelvis behovet av inspektion genom
att fråga sig: ”hur ska vi kunna bli bättre om vi inte vet vad det är vi gör fel?”
Innebörden av detta citat kan tolkas i termer av att det är Skolinspektionen,
som statlig myndighet och granskare av lagefterlevnad, som avgör vad som är
rätt och fel. Skolinspektionen sätter således en standard för vad som uppfattas
som ”den goda skolan”.
Intervjupersonernas tendens att förlita sig på Skolinspektionens omdöme
ligger i linje med Hult och Lindgrens slutsats att juridifieringen av skolan
medför att ”erfarenhetsbaserad kunskap blir ogiltig och otillräcklig” (Hult &
Lindgren, 2016, s. 81; se även Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015). I deras
studie av arbetet mot kränkande behandling och elevers stärkta rättigheter
beskriver de hur en ökad reglering fick lärarna att tvivla på sitt professionella
omdöme – de hade ”tappat sina verktyg” (Hult & Lindgren, 2016, s. 82). Hult
och Lindgren menar att ”när kunskapen ska ha en tydlig extern referens
förefaller den bli osäkrare och mer osjälvständig” (Hult & Lindgren, 2016, s.
89). Att skolledare och pedagogisk personal förlitar sig på Skolinspektionen i
bedömningen av sin skola kan således tolkas som en osäkerhet över sin
professionella kompetens, i ljuset av en tilltagande juridifiering.
Motstånd mot bristande
Skolinspektionen och i media

kontextuell

medvetenhet

hos

I intervjuerna kan dock även uttryck för motstånd mot den juridiska diskursen
identifieras. Läraren Håkan efterlyser en större kontextuell medvetenhet när
det gäller Skolinspektionens granskningar av den psykosociala arbetsmiljön.
I sin regelbundna tillsyn granskar Skolinspektionen bland annat ”trygghet,
studiero och åtgärder mot kränkande behandling” (Skolinspektionen, 2017b).
Av myndighetens bedömningsunderlag framgår, med avseende på detta
område, bland annat att
Skolan ska, i det dagliga arbetet, arbeta för att elevernas lärmiljö ska präglas av trygghet
och studiero och är fri från kränkande behandling. Skolan ska se till att eleverna kan
bedriva sina studier i en lugn miljö där de exempelvis inte störs, hotas eller känner sig
otrygga av andra elever (Skolinspektionen, s. 1)54.

54 Detta med utgångspunkt i 5 kap. 3 § och 6 kap. 6–10 §§ i skollagen
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Skolinspektionens fokus är således att säkerställa att ”alla elever tillförsäkras
en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero” (SFS 2010:800, 5 kap. 3 §
). Kritiken som i intervjuerna framförs mot Skolinspektionen i detta
hänseende är att myndigheten inte tagit elevernas bakgrund (mer specifikt
språkmässiga begränsningar) i beaktande. Läraren Håkan menar att
Skolinspektionen borde ta hänsyn till att en elev som nyss anlänt till Sverige
inte nödvändigtvis har utvecklat ett nyanserat språk och ”kanske inte kan säga
’nu är jag lite irriterad… nu börjar jag bli lite förbannad… nu är jag arg. […]’
För det enda ord han kan är ’jag ska döda dig’.
I relation till rapporteringen om meritvärden och måluppfyllelse finns en
mer eller mindre enig bild bland intervjupersonerna av att lokalpressen lägger
för stor vikt vid att presentera statistik utan att diskutera, analysera eller
problematisera den. Skolledaren Hans riktar kritik mot det oreflekterade sätt
på vilket han menar inspektionens material används av lokalpressen:
… jag tycker att det är ganska lätt att dra ut nån statistik och så tycka lite om det, men
att ta reda på… att journalisten tar reda på: vad beror det på, varför ser det ut såhär?
Och kanske har nåt jämförande och nåt eget tänk i texten (Hans, skolledare).

Skolledaren Bosse är inne på samma linje och menar att media ”lyssnar inte
på förklaringsmodeller, utan man väljer det statistikavsnittet som ger den
sämsta bilden och så prånglar man ut den som en sanning”. I flera intervjuer
efterlyses en större kontextuell medvetenhet i Skolinspektionens bedömningar, både med avseende på kunskapsresultat och det sociala klimatet.
Hans förklarar att Helenaskolan varit föremål för en fördjupad granskning på
grund av sitt låga meritvärde55 och påpekar att ”det är intressanta är att man
aldrig går in och tittar på varför det är så”. Läraren Hedvig är inne på samma
spår och pekar på elevsammansättningens betydelse, i termer av nyanlända
elever och/eller elever med utländsk bakgrund. Hon menar att ”det finns
förklaringar, men de syns inte i statistiken”.
En framträdande kritik som framförs gentemot tidningarna är just att de
anses lägga för lite fokus på att diskutera skolornas förutsättningar i termer
av elevsammansättning, i synnerhet den på båda skolorna höga andelen
nyanlända elever. Läraren Britt säger exempelvis att ”det man tänker på
ibland, det är ju när de ska visa resultat från olika skolor i [kommunen] […],
att man kanske inte förklarar de här siffrorna ordentligt, utan ibland så
kommer det bara ut, för fri tolkning av de som läser”. Hon pekar på att en som
inte är insatt i skolvärlden kanske inte känner till bakgrunden till siffrorna och
menar därför att ” all sån här statistik är lite lurigt”. Läraren Henrik tycker att

55 Det Hans troligen syftar på är att Skolinspektionen i den så kallade regelbundna tillsynen ”prioriterar att
besöka de skolor där en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till” (Skolinspektionen,
2017d).
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”om man ska rapportera om gymnasiebehörighet, då måste man få med vilka
förutsättningar som finns”. Han menar att skolan alltid haft flest nyanlända
elever och att detta inte framgår i resultatstatistiken: ”det står liksom
ingenstans att, jamen… de här, de har bott i Sverige i fyra månader, för så illa
kan det vara. Att de kommer fyra månader innan de går ut nian (Henrik,
lärare). Läraren Heidi skulle vilja se att nyanländas resultat presenterades
separat från resultaten från elever med svenska som förstaspråk.
Man kan inte bara skriva siffror som är negativa. Det blir väldigt missvisande. Så jag
skulle helst vilja ha en rapportering att ’såhär, med svenska som förstaspråk, de här
klarar… här har vi meritvärdena på dem’. Och sen ta med den andra bilden, så man
förstår skillnaden (Heidi, lärare).

Flera lärare menar att det väsentliga i sammanhanget borde vara hur eleverna
utvecklats från sitt ingångsläge, inte det slutliga betyget. Läraren Henrik säger
exempelvis att ”det är ju jätteenkelt om du har, nu tar jag [en annan skola i
kommunen] som ett exempel. Jag har ingen aning om hur det ser ut där, men
de har rätt bra upptagningsområde i alla fall”. Henrik anser vidare att ett
utökat fokus på elevers utvecklingsprocess skulle kunna innebära att skolan
istället framstår som mer framgångsrik än andra skolor, som har bättre
förutsättningar: ”det kanske är en större prestation av våra elever, som har
gått ifrån F till att gå ut med C i många ämnen. […] Kanske ska börja titta…
jämföra nationella proven i femman och nationella proven i nian? Vilken…
hur ser skillnaden ut? För det är det som är intressant. För oss i alla fall”
(Henrik, lärare). Han pekar också på att ett större fokus skulle kunna läggas
på hur eleverna klarar sig på senare utbildningsstadier:
De skulle kanske behöva kolla ’men hur lyckas eleverna som kommer från våran skola,
hur lyckas de när de kommer på [en gymnasieskola i kommunen]’ till exempel? Ett tag
hade vi överlägset flest som valde att gå teknik och gjorde det riktigt bra. De kom från
våran skola, men det var inte… det var inget intressant. Det var mycket mer intressant
att skriva om… hur många det är som inte klarar skolan (Henrik, lärare).

Detta motstånd mot den juridiska diskursens princip om lagmässighet i
termer av måluppfyllelse kan även tolkas i termer av ett motstånd mot det som
kan betecknas performativitet. Performativitet kan förstås som en form av
styrning genom bedömningar och jämförelser, där syftet är ”att utföra det
normala inom en viss diskurs” (Perryman, 2006, s. 150; se även Ball, 2003).
Läraren Hillevi på Helenaskolan anser att den negativa rapporteringen om
Helenaskolan i relation till måluppfyllelse har avtagit i takt med den markanta
ökningen av andelen nyanlända: ”det är väl det att nu har det kommit så
extremt många nyanlända så att man förstår väl helt enkelt att det här är en
ganska realistisk siffra. […]… man förstår att det här har inte att göra med en
enskild skolas misslyckande”. Hennes kollega Hedvig är inne på samma linje
när hon påpekar att andelen nyanlända elever har ökat också på andra skolor,
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vilket påverkat även deras statistik ”så de har samma… som håller ned deras
statistik också, även om vi har många fler” (Hedvig, lärare). Även denna
utveckling kan tolkas i termer av performativitet, där en större andel
nyanlända elever blivit ”det normala” och förväntningarna på studieresultaten
justerats därefter.
Även om flera av intervjupersonerna ställer sig kritiska till hur media
rapporterar om meritvärden så ifrågasätter de sällan själva jämförelsen i sig
utan enbart vad som jämförs och hur. I motståndet mot performativitetstänkandet finns således ett anammande av detsamma. Det performativa
tankesättet kan också urskiljas i intervjupersonernas önskan om ett ökat
mediefokus på så kallade ”goda exempel”. På Helenaskolan premieras
exempelvis goda resultat genom att elever som når särskilt höga meritvärden
uppmärksammas med diplom och medalj. Skolledaren Hans berättar dock
om en händelse, som kan tolkas i termer av att en elev tagit avstånd ifrån
fokuset på performativitet. På frågan från en journalist om hur det kändes att
gå på den sämsta skolan i kommunen hade eleven, enligt Hans tagit skolan i
försvar, utifrån argument som kan kopplas till omsorgsdiskursens princip om
engagemang: ”hon hade liksom berättat hur bra lärare hon hade och att på
den här skolan bryr sig verkligen lärarna och så” (Hans, skolledare).
Principen om lagmässighet utmanas av en professionsdiskurs
Den lagmässiga betoningen som präglar Skolinspektionens granskningar
kritiseras även med avseende på vikten som läggs vid dokumentation. I sin
sammanställning av den regelbundna tillsynen 2014 konstaterar Skolinspektionen att ”den vanligaste bristen på både grund- och gymnasieskolor är
arbetet med trygghet och studiero” (Skolinspektionen, 2015a, s. 3). I
anslutning till detta betonar myndigheten att planer mot diskriminering och
kränkande behandling ofta är bristfälliga och att ”på skolor där det saknas
strategier för att kartlägga och bemöta kränkande behandling blir det svårt att
veta om rätt förebyggande åtgärder vidtas” (Skolinspektionen, 2015a, s. 3).
Denna formulering kan ses som en diskvalificering av kompetensen hos
skolledare och pedagogisk personal att själva bedöma vilka åtgärder som är
lämpliga för att främja trygghet och studiero. Läraren Håkan menar att
dokumentationen är en tidskrävande syssla, då Helenaskolan har ”ganska
socialt tunga elever”. Han anser dessutom att det är onödigt eftersom
bristande måluppfyllelse, menar han, ofta kan förklaras utifrån att eleven
nyligen anlänt till Sverige: ”att då sitta och föra i ett tjugosidigt material vilka
svårigheter de har på olika lektioner, när man egentligen kunde skriva ’har
varit kort tid i Sverige’.
Denna typ av motstånd mot den juridiska diskursens princip om
lagmässighet, kan sägas grunda sig på en konkurrerande professionsdiskurs.
Denna diskurs manifesteras i en önskan om att lärare ska få frihet att använda
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sin professionella kompetens istället för att detaljstyras via lagmässiga krav
på bland annat dokumentation.
Kan man identifiera svårigheten och veta att det löser sig så kanske man ska låta…
lärare som har… jobbat med grejer länge kanske få ha lite spelrum. Istället för att det
ska… ja, dokumenteras massa tok (Håkan, lärare).

I intervjumaterialet tar denna professionsdiskurs sig således uttryck i
ståndpunkten att lärare är mer lämpade än Skolinspektionen (åtminstone i
sin nuvarande form och med nuvarande tillvägagångssätt) att bedöma vad
som är möjligt att åtgärda och rimligt att förvänta sig av en skola utifrån dess
specifika strukturella omständigheter:
Principen om lagföring anammas – och stöds av en
professionsdiskurs
Lagföring kan definieras som ”att ställa någon till ansvar för brott”
(Nationalencyklopedin). Att lagföring kan ses som en bärande princip i den
juridiska diskursen bygger på det underliggande antagandet att sådant som
betraktas som brott utanför skolans väggar ska betraktas som sådant även när
det förekommer under skoltid eller på skolområdet. Incidenter som inträffar
på skolan tenderar således att ramas in som rättsfall. I tidningsmaterialet tar
detta sig bland annat uttryck i korta notiser som präglas av ett lagmässigt,
deskriptivt språk. Helenaskolan är en av de skolor som figurerar i tidningen
på detta sätt och vissa intervjupersoner uttrycker ett motstånd mot lokal
medias användning av notisformatet för att rapportera om incidenter. Flera
menar att notiserna grundar sig på polisanmälningar och ställer sig kritiska
till en medierapportering som enbart grundar sig på polisrapporter samt
efterlyser ett större intresse för att beskriva bakgrunden till det som hänt.
Läraren Henrik menar att han skulle föredra att media kommer till skolan och
gör en intervju så att de har ”lite kött på benen innan de skriver saker”. Han
finner det problematiskt att notiserna ger en, i hans mening, förenklad bild
som kan ge ett missvisande intryck av skolan. Det faktum att lokalpressens
rapportering om hotfulla och våldsamma incidenter i stor utsträckning sker i
form av notiser lämnar ett stort utrymme för tolkning, menar skolledaren
Hans: ”… där finns det ju inga kommentarer, ingenting, man vet inte hur det
har gått till”. Samtidigt påtalar han också de begränsade möjligheter skolan
har att uttala sig om specifika fall eller specifika elever: ”men sen blir det ju
svårt också för skulle det vara så att man vill göra något reportage om en
enskild misshandel så kan jag ju ändå inte uttala mig”, menar han. Det som är
möjligt att prata om är företeelsen i stort, säger Hans, men tillägger att ”det
är ju liksom ingen journalist som har velat göra nåt sånt reportage heller, där
man pratar om skolans förutsättningar”.
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Det råder dock delade meningar om huruvida det är bättre att vara så
utförlig som möjligt, med risken att skolan förknippas med problem, eller att
vara mindre utförlig, med risken att detta triggar spekulationer och ”felaktiga”
utpekanden. Läraren Hillevi menar att det är bättre att enskilda incidenter
kopplade till specifika individer rapporteras om i notiser, snarare än i större
reportage. ”Jag kan känna att det är bra att man inte gör såna här riktiga stora
reportage därför att de kan få sån tyngd och ge en bild av [Helenaskolan] som
nånting som är fruktansvärt att gå på”, säger hon. Hillevi anser att ett mer
omfattande utrymme i tidningen riskerar att förmedla bilden av en incident
som en del i mer omfattande problem på skolan istället för en isolerad
händelse: ”ofta så handlar ju det om enskilda elever. Så det speglar inte, det
ger inte en rättvis bild” (Hillevi, lärare).
Även om det finns ett motstånd hos flera av intervjupersonerna mot
notisformatet och den förenklade bild av incidenter som detta anses bidra till,
så ifrågasätts inte lagföring som bärande princip i sig. Skolledaren Hans
påtalar exempelvis att Helenaskolans budskap till eleverna är att ”det som är
olagligt i samhället, det är olagligt i skolan också” och att ”om det är helt klart
en misshandel, då anmäler jag den”. Läraren Börje uttrycker sig närmast
identiskt när han säger att han anser att ”allt som är förbjudet i samhället är
också förbjudet på en skola”. Flera intervjupersoner förknippar villigheten att
polisanmäla som ett uttryck för handlingskraftighet, vilket förstärker dess
positiva laddning. Läraren Börje säger exempelvis att ”nånstans där inne i
bakhuvudet så skulle ju jag… sätta mina barn i en sån skola, där jag vet att de
tar tag i problemen”. Läraren Hedvig är inne på samma spår när hon menar
att ”polisanmäler man saker så tar man det ju på allvar”. Samtidigt påtalar
båda lärarna att allmänheten kanske inte ser lika positivt på en polisanmälan.
Likt principen om lagmässighet kan principen om lagföring betraktas i
ljuset av synen på lärares professionalitet. Det har tidigare nämnts hur ett
fokus på lagmässighet kan betraktas i termer av ett ifrågasättande av lärares
professionella omdöme. Betoningen på lagföring visar på liknande tendenser,
där en tydlig åtskillnad görs mellan vad som faller inom skolans respektive
polisens ansvar – och kompetensområden. I ett tidigare omnämnt
tidningsurklipp uttalar sig rektorn på Helenaskolan i sådana termer och även
i intervjuerna finns exempel på detta. Läraren Håkan säger att
Eftersom inte vi anser att vi har nån utbildning i att utreda brottslig verksamhet, så
anmäler vi, polisanmäler vi det… Oavsett om de är femton år eller inte, på grund av att…
det de har gjort är en brottslig handling i så fall och det är inte vi kapabla att göra
(Håkan, lärare).

Detta citat kan tolkas i termer av att en tydlig ansvarsfördelning görs mellan
skola och polis, i enlighet med lagföring som bärande princip. Ett sådant
anammande av den juridiska diskursens princip om lagföring skulle således
107

kunna ses som ett uttryck för professionsdiskursen. Detta till skillnad från när
det gäller principen om lagmässighet, där professionsdiskursen istället utgör
en grund för motstånd mot den juridiska diskursen.
Sammanfattningsvis visar intervjumaterialet på ett komplext förhållande
till den juridiska diskursen hos skolledare och pedagogisk personal. Diskursen
anammas i termer av den vikt som läggs vid Skolinspektionens bedömningar.
Samtidigt utmanas den av en professionsdiskurs, där lärares professionella
kompetens och handlingsutrymme värderas högt. Denna professionsdiskurs
utmanar dock inte bara den juridiska diskursen – den förstärker den också.
Detta genom att professionsdiskursen underbygger den juridiska diskursens
princip om lagföring i sin betoning på specialisering, där det är polisen som
ses som den aktör som ska utreda vad som betraktas som brott i skolan. Ett
annat exempel på ambivalensen hos skolverksamma i förhållande till den
juridiska diskursen är att det uttrycks ett motstånd mot skoljämförelser av
elevers måluppfyllelse, samtidigt som det performativa tankesättet i sig
anammas.

7.2 Omsorgsdiskursen
Inom ramen för omsorgsdiskursen betraktas ”den goda skolan” som en skola
som tar god hand om eleverna; som engagerar sig i och bryr sig om dessa. I
mediestudien var omsorgsdiskursen den mest framträdande när det gäller
tidningsurklipp om Birgittaskolan. Likt i mediestudien manifesteras
omsorgsdiskursen i intervjumaterialet i de bärande principerna om
engagemang, trygghet och empati. Den bärande principen om trygghet
underbyggs av en säkerhetsdiskurs, där trygghet betraktas i termer av att
skydda eleverna från yttre faror. Samtidigt uttrycks i intervjuerna också ett
motstånd mot omsorgsdiskursen, där omfattningen på skolans ansvar
ifrågasätts på basis av både marknadsdiskursen och den professionsdiskurs
som också kunde identifieras i både anammandet av och motståndet mot den
juridiska diskursen.
Vikten av goda relationer framhålls
I intervjuerna framträder omsorgsdiskursens bärande princip om
engagemang som en viktig del i att vara en bra skola. Det som framförallt
betonas är vikten av att etablera relationer mellan elever och lärare. Läraren
Henrik menar att lärarna på Helenaskolan är skickliga på just detta
relationsskapande och att det är en förutsättning för att eleverna ska trivas på
skolan: ”jag tror att många av de eleverna som trivs, de gör det för att de har
bra relationer med vuxna på skolan”, säger han. Läraren Håkan berättar om
hur personalen kan namnen på samtliga av skolans elever, hur eleverna hälsar
på personalen och söker kontakt. Han säger vidare att ”jag har nog många
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elever som har mer relation till mig än sina egna föräldrar”. På frågan hur han
vet om skolan är bra eller inte är det just detta Håkan lyfter fram: ”det viktiga
för mig på skolan, det är att alla elever vet vad jag heter. […] Jag pratar med
alla. Alla pratar med mig. Sitter jag i matsalen så kommer eleverna och sätter
sig vid mitt bord och inte tvärtom”. Håkan menar att: ”kan jag rädda en unge
[…] till att sköta studier och få kontroll på sitt liv så har jag gjort mig skäl av
min lön” och framställer följaktligen det personliga engagemanget som ett
centralt inslag i lärarens uppdrag. Detta kan sättas i kontrast med skollagens
skrivning att
Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån
sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt
utbildningens mål (SFS 2010:800: 3 kap. 2 §, tidigare 3 kap. 3 §).

Här bör tilläggas att det Håkan menar med sitt uttalande sannolikt inte är att
han bara vill hjälpa ett fåtal elever, utan snarare att läraruppdraget är
utmanande och komplext och att på djupet nå fram till en elev i den kontexten
kan ses som en framgång.
Att eleverna trivs och har en nära relation till personalen på skolan ses
således av intervjupersonerna som ett uttryck för att den är välfungerande.
Skolledaren Hans berättar om hur en elev i protest mot lokalpressens
rapportering om skolresultat tagit skolan i försvar, med argumentet att ”på
den här skolan bryr sig verkligen lärarna”. Detta kan tolkas som att för henne
(och för Hans, som valde att påtala detta) var det relationen mellan lärare och
elever som var viktigast, inte skolans genomsnittliga meritvärde. Att det
relationella sätts i fokus utesluter dock inte att också ökad måluppfyllelse
betraktas som en viktig fråga. Detta blir tydligt när läraren Börje beskriver hur
han uppmuntrar föräldrar att söka kontakt med honom: ”’min dörr är aldrig
stängd. Har ni fem minuter, kom förbi! […] Visa er i skolan!’ Därför det är så
vi kan nå måluppfyllelsen. Det är jag övertygad om”. Här ses alltså
relationsskapandet, i detta fall mellan lärare och föräldrar som ett verktyg för
ökad måluppfyllelse. Läraren Hedvig skulle gärna se att relationsbyggandet
och dess betydelse för studierna uppmärksammades mer i media, men
påpekar att det inte blir några ”svarta rubriker” av sådana mjuka värden.
Vikten som läggs vid goda relationer kan också tolkas i termer av empati
som bärande princip. Läraren Barbro påtalar att eleverna bryr sig om sina
lärare: ”de [eleverna] kan liksom delta [visa deltagande] i om man… har råkat
ut för nånting också”, menar hon. Läraren Bengt beskriver skolan som ”en
mötesplats för människor, där det finns väldigt mycket… värme och kärlek
och… liksom att det är omhändertagande och stöttande” (Bengt, lärare).
Elevassistenten Bernt ger en bild av skolan som en tillåtande miljö där
eleverna blir sedda och får vara dem de är: ”har man fått ett utbrott dagen
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innan, så står man med öppen famn dagen efter”, menar han. Manifestationen
av empati som bärande princip framkommer också i skolledaren Hans
beskrivning av hur Helenaskolan bemöter elever som gjort något som gör att
de förväntar sig en utskällning: ”… sen har ju jag ett favorituttryck då, som jag
ofta citerar: ’det är få ungar som har fått för lite skäll’”. Detta uttalande kan
tolkas som att bestraffning inte är rätt väg att gå. Istället menar Hans att
elever behöver mötas med förståelse och vägledning: ”våran ingång är: ’hur
kan vi hjälpa dig?’. Ungar som kan göra rätt gör rätt”. Detta förhållningssätt
motiverar Hans med att skolan har till uppdrag att ”hjälpa både socialt och
kunskapsmässigt”. Här finns således ett uppfostrande inslag.
Läraren Hillevi använder sig av distinktionen mellan att ”tycka om” och
”tycka om” för att beskriva skolans elevsyn: ”vi gick in för några år sen att vi
inte skulle tycka om barn, vi skulle tycka om”. Med att tycka om eleverna
avser Hillevi att prata om och se på elever i negativa termer: ”risken när det
är tungt och jobbigt är att man börjar tycka om enskilda elever. ’Han ska då
alltid ta sån plats, bababababa”. Hon menar att ett sådant förhållningssätt
påverkar både elever och lärare negativt. Istället förespråkar hon att man
tänker ”tycka om”. Detta kan tolkas som att man försöker se och förstå
eleverna och att utgångspunkten är att alla har goda sidor, vilket kan
kontrasteras med den juridiska diskursens princip om lagföring, med
disciplinering och bestraffning som inslag. I intervjuerna finns således en
motsättning mellan dessa två diskurser med avseende på hur ”olämpligt”
beteende ska betraktas och hanteras. I enlighet med den juridiska diskursen
ska brottsliga handlingar polisanmälas, medan ett agerande i enlighet med
omsorgsdiskursen istället handlar om att se och visa förståelse gentemot
eleverna.
Omfattningen på skolans ansvarsområden ifrågasätts – ett
uttryck för en professionsdiskurs
Flera av intervjupersonerna påtalar att de känner sig behövda och att de
upplever att de gör nytta i skolan. Även om engagemang ses som en
förutsättning för att vara en bra skola ifrågasätter dock intervjupersonerna
hur långt skolans ansvar sträcker sig, vilka förväntningar finns på skolan när
det gäller hanteringar av olika utmaningar i samhället. Det uttrycks således
ett motstånd mot att ensidigt peka ut skolan som ansvarig för olika
samhällsutmaningar. Skolledaren Berit antyder att det finns en förväntan på
att skolan ska ta ansvar även för sådant som händer utanför skoltid: ”… när
elever kränker varandra på nätet, när de är hemma och sådär”. Skolledaren
Bosse anser att skolan förväntas ansvara för sådant som kanske snarare faller
inom ramen för socialt arbete och säger att ”etablissemanget förväntar sig att
skolan ska ta hand om bekymmer som jag tycker är kopplade till
familjesituationer”. Han pekar exempelvis på att många av eleverna erbjuds
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frukost på skolan för att det inte fungerar hemma och förklarar att han inte
anser att detta är en skolfråga, men att det blir en sådan eftersom ”hungriga
elever kan inte lära sig”. Bosse menar att det är problematiskt att sådana
utmaningar tar fokus från undervisningen:
Jag tycker att skolan ska vara ett ställe där elever kommer, trivs och utvecklar sina
skolförmågor och sina sociala färdigheter gentemot vuxna och kamrater. Men inte
riktigt som det är nu, att vi får… ibland slåss med näbbar och klor för att komma till en
undervisningssituation. För så är det (Bosse, skolledare).

Ett liknande resonemang förs av läraren Henrik, som också påtalar det sociala
skyddsnätets ansvar. Han menar att det kan finnas fall då vissa skolor haft
brister men att det inte behöver vara enbart skolans ansvar: ”… men sen har
du soc och du har polisen och du har… hela skyddsnätet som inte funkar”.
Såväl Henrik som lärarkollegan Heidi påtalar att skolan är en tacksam
syndabock. Hon menar att detta beror på att de flesta har en anknytning till
skolan och därmed anser sig vara experter på denna: ”… eftersom alla har
erfarenhet av skolan, de allra flesta har gått i skolan, så vet ju de hur det ska
funka”. Samtidigt tillägger Heidi att de i större utsträckning än tidigare
särskiljer på skolans ansvar och andra instansers: ”där har ju vi blivit mycket
bättre på att säga att: ’det här är inte vårt ansvar. Det är en polissak. Det är
sociala myndigheter’”, säger hon. Flera intervjupersoner, bland annat
skolledaren Hanna efterlyser ytterligare kompetens till skolan och samarbete
med andra institutioner. Hon menar att ”om elever inte mår bra socialt, så
funkar det inte liksom att samtidigt pressa på med olika kunskapsmål, utan
då måste man ju jobba med det sociala”. När det gäller det ytterligare
kompetens till skolan nämner Hanna skolsköterskor; samt socialpedagoger
och specialpedagoger som kan vägleda lärarna i deras arbete. När det gäller
frågan om ökat samarbete med andra institutioner nämner även hon
socialtjänsten. Å ena sidan kan ståndpunkten att det behövs kompetens som
på olika sätt relaterar till omvårdnad ses som ett uttryck för, snarare än ett
motstånd mot omsorgsdiskursen. Å andra sidan kan det ses som ett led i att
särskilja lärarprofessionen från professioner som sysslar med omvårdnad,
eller omsorg och därmed som ett uttryck för motstånd mot omsorgsdiskursen,
tillika ett uttryck för den professionsdiskurs som också kunde identifieras i
relation till den juridiska diskursen.
Skolan betraktas som en trygg borg i en orolig omgivning –
omsorgsdiskursen underbyggs av en säkerhetsdiskurs
I tidningsmaterialet kan omsorgsdiskursens bärande princip om trygghet
bland annat identifieras i relation till rapporteringen om problemen med
inomhusmiljön på Birgittaskolan. I denna rapportering framstår det som att
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det finns en ovisshet när det gäller var eleverna ska huseras i samband med
renoveringen av skolan. Intervjupersonerna från Birgittaskolan tycker
överlag att rapporteringen gav en rättvisande bild av situationen och att
mediebevakningen rent av kan ha bidragit till att problemen med
inomhusmiljön löstes.56 Ingen av intervjupersonerna anser att problemen
framställdes som skolans problem. Läraren Bengt säger exempelvis att ”det
var ju ganska riskfritt för oss, för det handlade ju inte egentligen om… om
skolan som skola. Det handlade ju om… byggnaden”. Det är tydligt att för
Bengt representerar en skola en verksamhet snarare än en fysisk plats, då han
tillägger att ”det handlade ju inte om våran pedagogik eller hur vi jobbade”.
Samtidigt är det rimligt att anta att en skola som återkommande
förekommer i media i anslutning till rapporter om en ohälsosam
inomhusmiljö kan riskera att tappa elever, även om skolan inte skuldbeläggs
för problemen i sig. När Birgittaskolans skolledare tillfrågas om hur de tycker
att skolan framställdes i denna rapportering svarar de, efter viss tvekan att de
befarade att de skulle förlora elever – att de rent av inte skulle ha något
högstadium kvar efteråt. De berättar dock att så inte blev fallet och att de inte
tappade så många elever som de hade trott. Berit, som får medhåll av kollegan
Bosse, menar att en avgörande faktor för att de lyckades behålla elever var att
de bestämde sig för att inte lämna stadsdelen. Detta resonemang ligger tydligt
i linje med omsorgsdiskursens princip om trygghet och är något som
återkommer i intervjuerna på Birgittaskolan. Läraren Bengt beskriver att
eleverna ”vill vara i skolan, de vill inte gå hem, de kommer tidigt och… det är
inte jätteroligt med lov, utan de… tycker det är roligare att vara i skolan”.
Elevassistenten Bernt fyller i och säger att ”de blir sedda här, på ett bra sätt”.
Han menar också att skolan utgör en trygghet för elever som kommer från
svåra omständigheter: ”även att de kanske har lite tufft… runtomkring, så…
vet de att här kan de komma. […] De vet att ’här är min trygghet’”.
Som nämnts i metodkapitlet (kapitel 4) är både Birgittaskolan och
Helenaskolan lokaliserade i socioekonomiskt utsatta områden, där skolorna
på olika sätt kan antas påverkas av de utmaningar som finns i närområdet.
Den betydelse som i intervjuerna fästs vid mediebevakningen kopplat till
händelser och utmaningar i skolornas närområde indikerar att trygghet som
bärande princip anses central i idén om ”den goda skolan”. Skolledaren Bosse
menar att skolor, som likt Birgittaskolan ligger i segregerade områden, är
särskilt utsatta för nyhetsbevakning som riktar in sig på för skolan negativa
företeelser: ”nu är det ju en kanske nån bitter bild jag har av det, men… det är
lättare att hänga ut oss”. Kollegan Berit berättar att det inträffat mord i

56 Skolledarna Berit och Bosse ställer sig däremot kritiska till medias förhållningssätt, som de menar var
alltför påträngande.
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området och förekommit gängkriminalitet och menar att skolan förknippades
med detta i rapporteringen:
… vi hade ingen hotbild på skolan. Men ändå fanns det… det fanns ju, alltså personal
och barn som hade kopplingar till familjerna som var utsatta. Men det blev ändå fel
vinklat, för det var ju våran skola som… var i rubriken liksom. Och då ser man ju skolan,
’ja, det är en dålig skola’. Men det var liksom… det hamnade här i det här
bostadsområdet. Av nån anledning (Berit, skolledare).

Även personalgruppen på Birgittaskolan pekar på att händelser i närområdet
påverkar skolan och hur skolan framstår. Läraren Bengt menar att ”vi får ju…
får ändå hantera konsekvenserna av… alltså hela samhällets misslyckande
egentligen, med segregeringen”. Samtidigt ses denna typ av rapportering av
personal på Birgittaskolan som en naturlig, oundviklig del av
nyhetsbevakningen: ”pressen måste ju ändå… alltså, skriva om saker och ting
som händer i samhället” (Bengt, lärare); ”… de rapporterar ju bara vad som
händer” (Barbro, lärare). Läraren Britt påpekar att tidningen inte skriver ut
skolors namn vid incidenter på skolor och tycker att det är positivt.
… när det händer såna här grejer som… överhuvudtaget i kommunen, att det är bråk på
nån högstadieskola eller så, så står det ju aldrig vilken skola eller vilket område, så det
är de ju bra på att… hålla igen med. […] Och det känns väldigt skönt, tycker jag, att de
inte gör det, för det finns ingen anledning. Det nyttjar ingenting till (Britt, lärare).

Frågan om huruvida det är positivt eller negativt att anonymisera skolor på
detta sätt råder det dock delade uppfattningar om bland intervjupersonerna,
där vissa menar att detta riskerar att ytterligare späda på fördomar om skolor
i segregerade områden. Läraren Hedvig menar exempelvis att en
anonymisering av skolor i media riskerar att leda till att skolor med dåligt
rykte förknippas med incidenter som i själva verket inträffat på en annan
skola: ”jag är lite rädd ibland att… vi kan ju ha ett sånt rykte sen tidigare, att
det har varit stökigt här, och då tror alla att alla incidenter är här, fast det
kanske inte alls har hänt här”. Ett liknande resonemang förs av läraren Börje:
”det stod i [lokala dagstidningen] häromdagen att det var nåt… storslagsmål
på nån högstadieskola i centrala [kommunen]. Oh, vad det snackas, vilka
skolor det är! ’Jamen, det är nog där!’ ’Nämen, det är nog där!’”. Börje menar
att det finns en tendens att skolor med en hög andel elever med
invandrarbakgrund pekas ut i ryktesspridningen och att det därför kanske
skulle vara bättre att skriva ut vilken skola rapporteringen gäller: ”det var
inte… de skolor som har mycket svenskar det pratades om”.
Skolledaren Bosse beskriver att skolledarnas mål varit att skolan ska vara
som ”en borg” för eleverna i termer av trygghet. Både han och kollegan Berit
menar också att mer vikt i allmänhet skulle behöva läggas vid att utöka
trygghet (mer specifikt säkerhet) på skolor: ”det är ett nationellt problem och
man pratar ju mycket mer om säkerhet i skolor” (Berit, skolledare). Det är
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tydligt att skoldådet i Trollhättan57 präglat skolorna, då det hänvisas till av
intervjupersoner på både Birgittaskolan och Helenaskolan. Dessa utsagor
kan härledas till vad som skulle kunna kallas en säkerhetsdiskurs, där
trygghet definieras i termer av stängda dörrar och alltså handlar om att skydda
eleverna från yttre faror. Mer specifikt kan begreppet säkerhet beskrivas i
termer av att förebygga brott (Sandberg, Brandén, Rönnblom, & Coe, 2017, s.
5). Skolledaren Berit menar exempelvis att det är problematiskt att skolan
delar lokaler med ett stadsdelsbibliotek som även skolan i Trollhättan hade
och ”som vem som helst kan kliva in i”. Kollegan Bosse lyfter fram Nya Zeeland
som ett föregångsexempel när det gäller ”säkra lokaler”, där det finns ”ett stort
staket runt skolan och en stor entré” samt ”nån som har koll”. Just trygghet i
termer av säkerhet framförs av flera intervjupersoner fram som en viktig och
känslig fråga för hur skolan uppfattas. Läraren Håkan menar att den kan få
konsekvenser för könsfördelningen på skolan:
… för att få […] genusspridning på skolan, då är ju tryggheten a och o alltså. För [du]
ska vara ganska tuff som pappa och mamma om du sätter din lilla trettonåriga dotter
på trettiosex kilo på en skola där du tror att det springer en massa folk och… utverkar
våld…

Säkerhet tycks i intervjuerna förstås främst i termer av skydd mot yttre hot,
trots att attacker liknande den i Trollhättan teoretiskt sett också skulle kunna
utföras av en elev eller personal på en skola. Läraren Börje menar att ”det är
ju lättare för de här gängen att rekrytera vilsna elever i såna här områden” och
efterlyser en större öppenhet mellan myndigheter och förändrade regler för
sekretess: ”man måste jobba jättehårt, skola… polis, myndigheter
tillsammans. […] skolan har varit en… så sluten, men vi måste börja öppna
upp mer”. Detta kan ses som ett uttryck för en motsättning mellan den
juridiska diskursens princip om individuella rättigheter, i termer av sekretess
å den ena sidan och omsorgsdiskursens princip om trygghet, i termer av att
kunna förhindra att en elev hamnar i en olycklig situation å den andra. Som
läraren Börje uttrycker det: ”sen är det ju mycket olika såna här sekretess…
och där också har jag kritiserat personligen många år, att… vi anmäler kanske
nån som far illa, sen får vi aldrig veta vad som händer” (Börje, lärare).

57 Den attack som utfördes på Kronans skola den 22 oktober 2015 och där tre personer dödades. Enligt
utredningen låg rasistiska motiv bakom dådet (Johansson & Krång, 2016).
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Motstånd mot idén om den omhuldande skolan – ett uttryck för
marknadsdiskursen
Överlag är manifestationen av omsorgsdiskursens princip om trygghet ett
framträdande inslag i intervjuerna. Ett motstånd kan dock identifieras i
intervjun med läraren Heidi, som antyder att skolan inte vänder sig till alla
typer av elever utan kräver att man är lite hårdhudad.
… de som går här, de vet ju om att går man här, då får man vissa saker med sig. Vill man
inte ha det, då ska man inte gå här. […] Så jag tycker att, det är ett lite medvetet val man
måste göra för att… klara av att gå här. […] de sitter inte och myser med varandra i
hörnen, utan det är liksom… det är hög ljudnivå och de har helt andra sociala mönster…
(Heidi, lärare).

Heidis resonemang bekräftas av kollegan Hedvig, som pekar på att skolan nog
passar bäst för ”killar och ganska tuffa tjejer”. Detta motstånd mot trygghet
som bärande princip kan ses som ett uttryck för marknadsdiskursen och
handlar om det fria skolvalet som både en individuell rättighet och skyldighet.
Innebörden kan tolkas i termer av att eftersom eleverna/elevernas föräldrar
förväntas göra informerade val så kan de inte förvänta sig att alla skolor ska
passa och ombesörja alla elevers behov. Detta synsätt kan kontrasteras med
omsorgsdiskursens betoning på trygghet, men också med den juridiska
diskursens betoning på lagmässighet, då skollagen bland annat fastställer att
”utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero” (SFS 2010:800: 5 kap. 3 §).
Sammanfattningsvis kan utifrån intervjuerna sägas att omsorgsdiskursen
kommer till uttryck på flera sätt. Bland annat betonas vikten av goda
relationer mellan elever och lärare. Synen på hur oönskade beteenden ska
hanteras inom ramen för omsorgsdiskursen skiljer sig på ett tydligt sätt från
synsättet inom den juridiska diskursen. Ett agerande i enlighet med
omsorgsdiskursen handlar om att se och visa förståelse gentemot eleverna,
medan ett agerande i linje med den juridiska diskursen är mer inriktat på
disciplinering och bestraffning. Här pågår således en diskursiv kamp mellan
dessa två diskurser, där ett anammande av omsorgsdiskursen kan betraktas i
termer av ett motstånd mot den juridiska diskursen och vice versa. Samtidigt
uttrycks också i intervjuerna ett motstånd mot omsorgsdiskursen, med den
tidigare
nämnda
professionsdiskursen
som
utgångspunkt.
Intervjupersonerna motsätter sig idén att skolan görs ansvarig för
hanteringen av olika utmaningar i samhället och menar att vissa av dessa
utmaningar vore mer lämpliga att behandlas av andra professioner, inom
exempelvis socialtjänsten. Den bärande principen om trygghet ses som central
i idén om ”den goda skolan”. Denna underbyggs av en säkerhetsdiskurs, som
betonar skydd mot yttre faror och förebyggande av brott. Samtidigt uttrycks
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också ett motstånd mot principen om trygghet. Detta med utgångspunkt i
marknadsdiskursen och tanken att elever och föräldrar har ett ansvar att välja
en skola där eleven känner sig trygg.

7.3 Demokratidiskursen
Inom ramen för demokratidiskursen betraktas ”den goda skolan” som en
skola där alla ses som lika mycket värda och lika värda att lyssna på. I
mediestudien är demokratidiskursen inte så framträdande hos just
Birgittaskolan och Helenaskolan. I intervjuerna på dessa skolor manifesteras
demokratidiskursen däremot i form av ett anammande av principen om
människors lika värde, samtidigt som potentiella konflikter mellan
demokratidiskursen och marknadsdiskursen inte problematiseras. I
intervjuerna uttrycks också ett motstånd mot demokratidiskursen; mer
specifikt principen om inflytande. Detta motstånd underbyggs dels av
omsorgsdiskursen och dess bärande princip om trygghet; och dels av en
fostransdiskurs, där ”den goda skolan” ska förmå eleverna att följa rådande
normer och regler. Att en fostransdiskurs ligger till grund för motståndet mot
demokratidiskursen kan tyckas paradoxalt, i ljuset av den vikt som läggs på
fostran av elever till demokratiska medborgare i läroplanen. Denna paradox
illustrerar dock tvetydigheten i värdegrundsbegreppet, där eleverna ska
fostras till demokratiska medborgare, men där de värderingar som ska
förmedlas är förutbestämda och något som inte kan ifrågasättas av eleverna.
Principen om människors lika värde anammas – men potentiella
konflikter med marknadsdiskursen problematiseras inte
I tidningsmaterialet kommer demokratidiskursens bärande princip om
människors lika värde till uttryck i representationer av olika former av
diskriminering. Denna princip förekommer inte i tidningsurklipp som berör
just Birgittaskolan och Helenaskolan. Den framträder däremot i diskussioner
i intervjuerna om svensk skola på mer övergripande nivå, där läraren Henrik
beskriver att han saknar ett ”varför”-perspektiv i skoldebatten: ”och så kanske
man ska prata om de sakerna som gör att vi har en skola som vi har idag”. Ett
sådant ”varför” är enligt Henrik systemet för resursfördelning inom svensk
skola: ”det kanske är dags att börja prata om vad det finns för skolpengar i
varje kommun. Hur våran likvärdiga skola… inte är likvärdig, om du bor på
[bostadsområde i kommunen] och om du bor… i Lidingö”. Begreppet
likvärdighet kan anknytas till principen om människors lika värde.
Likvärdighet är ett mångtydigt begrepp. Enligt skollagen innefattar det: lika
tillgång till utbildning; lika kvalitet i utbildningen; samt skolans uppdrag att
kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar (Skolverket-c).
Samtliga av dessa punkter och likvärdighet som begrepp kan sägas bygga på
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människors lika värde som bärande princip. ”Den goda skolan” blir då en
skola där alla elever har ett lika stort värde och därmed ska behandlas
likvärdigt. Det Henrik och även hans kollega Håkan menar är att så inte är
fallet med det system för resursfördelning inom skolan som finns idag: ”Jag
tycker det är fascinerande att [kommunens] elever är värda 37 000 och
Danderydelever är värda 95 000” (Håkan, lärare). De menar att skillnader i
elevpeng, som i sin tur kan härledas till skillnader mellan kommuners
ekonomiska situation, rimmar illa med idén om en likvärdig skola: ”Då står
det i andra kapitlet i LGR11 att varken etnisk eller kulturell eller geografisk
orsak ska vara… det ska vara likvärdig skola” (Håkan, lärare).
Ett annat uttryck i intervjuerna för principen om människors lika värde är
den positiva synen på kulturell mångfald: ”framförallt tycker jag visar att den
här mångkulturella miljön som vi har här faktiskt också ger eleverna väldigt
mycket förberedelser inför livet” (Hillevi, lärare). Flera av intervjupersonerna
ser den kulturella mångfalden på skolan som positiv för elevernas möjligheter
att i framtiden passa in i och fungera i ett mångkulturellt samhälle: ”har man
gått på [Helenaskolan] i lilla [kommunen] så får man verkligen med sig att
existera […] i en mångkulturell miljö. Lite mer storstadsmiljö (Hillevi, lärare).
Läraren Håkan ger ett exempel på hur skickliga lärarna på skolan är på att
hantera dilemman som en mångkulturell skola kan ställas inför:
Jag har kvinnliga kollegor som sitter i utvecklingssamtal och det kommer in en pappa
och säger ”jag vill ha… jag vill prata med en riktig lärare”. Då hämtar hon vaktmästaren
eller nån och så kan de sitta och prata via tolken så ordnar det sig ändå liksom. Det är…
det är ingen stor grej liksom sådär (Håkan, lärare).

Detta citat illustrerar en situation där marknadsdiskursens pragmatiskt
inriktade princip om individualisering kan sägas ges företräde framför
anpassning till normer om mäns och kvinnors lika värde, som annars tenderar
att beläggas med stor vikt inom en svensk offentlig institution som skolan.
Potentiella dilemman av denna karaktär är inte något som problematiseras i
intervjuerna.
Motstånd mot principen om inflytande – på basis av
omsorgsdiskursen och en fostransdiskurs
I intervjuerna på Helenaskolan går det att urskilja ett motstånd mot
demokratidiskursens bärande princip om inflytande. Intervjupersonerna
lyfter gärna fram den modell för kunskap, trygghet och studiero som skolan
använder sig av. Skolans ordningsregler är ”icke förhandlingsbara”, berättar
läraren Hillevi och menar att även om de har tagits fram i samråd med
elevrådet så väger lärarperspektivet över: ”de här [ordningsreglerna] har
processats med elevråd och lärare. Fast ur lärarperspektivet så har vi ändå på
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nåt sätt sagt till eleverna liksom att ’de här reglerna måste finnas’”. Här finns
således en tanke om att lärare bör utgöra en auktoritet och att eleverna kan bli
tillfrågade men att lärarna har sista ordet. Detta synsätt blir också tydligt när
läraren Heidi berättar om ett fall, där en elev använde sig av media för att
försöka påverka skolans regler om mössförbud inomhus: ” vi hade en elev,
som gick till media för att han inte fick ha keps på sig och gjorde värsta affären
av det”. Heidi ställer sig kritisk till att eleven valde att gå via media för att
utöva elevinflytande och ser hellre att man använder sig av elevrådet: ”jag
kände såhär: ’vilken dålig väg att gå’. Det är bättre att engagera sig i skolrådet
eller nåt elevråd och försöka påverka därifrån”. Detta uttalande kan tolkas
som att formella, institutionaliserade former för inflytande anses mer
acceptabla än mer informella sådana. Att gå via elevrådet anses godtagbart,
men inte att vända sig till media, något som betraktas som ett sätt att få
uppmärksamhet: ”han ville göra värsta grejen av det och han fick
uppmärksamhet” (Heidi, lärare). En annan tolkning är att kollektiva former
för inflytande och att försöka påverka i egenskap av representant för en grupp
anses mer legitimt än att göra det som enskild individ. Samtidigt antyder även
Heidi att lärarna fick sista ordet, när hon tillägger: ”men han fick inte ha keps
på sig ändå” (Heidi, lärare). Att gå via media ses alltså som en ”dålig väg”,
samtidigt som det kan tolkas som den enda vägen om det nu finns vissa
ordningsregler som eleverna inte får påverka.
Läraren Håkan motiverar regeln om mössförbud utifrån säkerhetsmässiga
överväganden. Han menar att tonåringar är trotsiga till sin natur och att det
är bättre att de bryter en regel om mössförbud än något som kan få värre
konsekvenser: ”får de ha keps så kanske de bär, ja… kniv, inte vet jag. Alltså,
för en femtonårig kille kommer bryta regler”. Här står således omsorgsdiskursens bärande princip om trygghet i motsättning till demokratidiskursens princip om inflytande. Motståndet mot inflytande som bärande
princip kan även kopplas till en konkurrerande fostransdiskurs, i vilken ”den
goda skolan” blir en skola som fostrar och disciplinerar eleverna till att följa
rådande normer och regler. Fostran kan sägas syfta till ”att bidra till att forma
barns och ungdomars karaktär och handlande till något som hålls för
önskvärt” (Fjellström, 2004, s. 146). Fostransdiskursen närvaro är påtaglig i
relation till den tidigare nämna modell för kunskap, trygghet och studiero som
används på Helenaskolan och lovordas av flera intervjupersoner. I modellen
betonas vikten av struktur, tydlighet och kunskapsfokus. Läraren Hillevi
berättar bland annat att eleverna ställer upp på led innan de går in i
klassrummet. Samtidigt påtalar skolledaren Hanna vikten av att lyssna på
eleverna och ta deras perspektiv på allvar: ”vi försöker vara väldigt
inlyssnande och att man hela tiden ställer frågor liksom att: ’jag upplever
kanske att det är såhär och såhär, men hur tänker du runt det?’”. Hon pekar
på att vuxna inte nödvändigtvis har alla svar och att det är viktigt att ta
elevernas tankar i beaktande: ”ofta tror ju vuxenvärlden att man vet vad
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problematiken består i. Men det är ju sällan så som är fallet, faktiskt, utan ofta
kan man ju få fram väldigt mycket information om man faktiskt bemödar sig
med att prata med eleverna”.
Flera intervjupersoner antyder att Helenaskolans elevsammansättning
innebär ett större fokus på uppfostran. Läraren Heidi menar att ”de [eleverna]
fostras ute på gården. Och när de kommer hit så ska de första gången liksom…
rätta sig in i nåt slags led”. Läraren Håkan säger att ”vi har kanske en lite
större del uppfostransdel istället för fostransdel. Alltså, det glider mer över att
vi nästan ska uppfostra en del elever”. Vad han menar med denna distinktion
är något oklart, men en tolkning är att uppfostran ses som en mer djupgående
förmedling av normer och värderingar, medan fostran förutsätter att eleverna
redan har grundläggande kunskaper om dessa: ”och då menar jag inte bara
ordning, alltså vad du får göra, utan även kulturellt alltså”. Håkan ger exempel
på vad denna kulturella uppfostran kan innefatta: ”’men det är klart du kan gå
på midsommar’ – ’nej, men jag är muslim’ – ’jamen, midsommar har
ingenting med kristendom att göra’ liksom”. Detta synsätt ligger i linje med
läroplanens skrivelser om att ”utbildning och fostran är i djupare mening en
fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk,
kunskaper – från en generation till nästa” (SKOLFS 2010:37, kapitel 1).
Läraren Hillevi efterlyser hjälp av media i att belysa vad hon beskriver som
”bildningsperspektivet”: ”vad behövs för att få bildade människor som möter
det framtida samhället? Hur gör vi nu med alla de här nyanlända som faktiskt
ska bli våra framtida arbetsmedborgare?”. Hillevis resonemang kan tolkas i
termer av att ”den goda skolan” är en skola som ger eleverna verktyg för att bli
en del av samhällsgemenskapen: ”Hur kan vi göra så att vi får människor som
är inkluderade samhällsmedborgare? […] vad behöver skolan för det? (Hillevi,
lärare). Valet av ordet ”arbetsmedborgare” antyder att inkludering, eller
integration betraktas i termer av arbete. I linje med detta tankesätt räcker det
inte att man har anammat värden, traditioner och språk för att bli en del av
samhällsgemenskapen – det krävs att man har ett arbete.
Läraren Heidi anser att ”invandrarorganisationer” borde ta ett större ansvar
för vad hon kallar socialiseringsprocessen: ”hur sköter man… vad är ett
samhälle? Hur funkar det? Vad har du för ansvar? De ser ju inte framför sig
villa, Volvo och vovve liksom”. Även läraren Hillevi vill se ett mer utvecklat
samarbete med aktörer utanför skolan, för att kunna nå fram till elever med
utländsk bakgrund:
De här barnen, de kommer från Somalia, Syrien eller var de nu kommer ifrån. De har
aldrig liksom själva kanske haft någon riktig skoltradition. De förstår inte vad som
förväntas av dem. De… vi behöver kanske vara bättre på att förklara det. […] Och på
deras språk. […] Och där skulle kanske andra samhällsaktörer kunna stärka skolan
(Hillevi, lärare).
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Om uppfostran ses mer som en förmedling av kulturella värderingar tycks
läraren Håkan betrakta fostran mer i termer av att fostra eleverna till
demokratiska medborgare: ”göra demokratiska, lydiga små individer”. Även
om detta uttalande görs med ett ironiskt tonläge finns här en intressant
motsättning mellan demokrati och lydiga individer. Den ironiska tonen kan
tolkas som ett ifrågasättande av den ambivalens som finns inom skolan mellan
att tillämpa ett demokratiskt förhållningssätt å den ena sidan och att förmedla
bestämda värderingar å den andra. Det finns en motsättning i synen på vad
som menas med människors lika värde i förespråkandet av mångfald å den
ena sidan; och av socialisering (i termer av integration) å den andra. Samtidigt
som mångfald omnämns som något positivt så finns det implicit också en idé
om att det är viktigt att fostra elever till att passa in i det svenska samhället.
Sammanfattningsvis kommer demokratidiskursen i intervjuerna till
uttryck i den positiva synen på kulturell mångfald, i linje med principen om
människors lika värde. Demokratidiskursen underbyggs av marknadsdiskursen och dess princip om individualisering. Samtidigt finns här ett
dilemma som inte problematiseras i intervjuerna, då olika uttryck för
principen om människors lika värde – kulturell mångfald och jämställdhet –
hamnar i konflikt. I intervjuerna uttrycks ett motstånd mot demokratidiskursens princip om inflytande. Detta i anslutning till diskussioner om
ordningsregler på skolan. Motståndet underbyggs av omsorgsdiskursen och
dess princip om trygghet, där ett begränsat inflytande motiveras i termer av
elevernas säkerhet. Motståndet mot inflytande som bärande princip kan även
kopplas till en konkurrerande fostransdiskurs, i vilken ”den goda skolan” är
en skola som fostrar och disciplinerar eleverna till att följa rådande normer
och regler.

7.4 Marknadsdiskursen
Inom ramen för marknadsdiskursen betraktas ”den goda skolan” som en skola
på en marknad där konkurrens råder. Därmed förväntas den kämpa för att
göra skolan till ett attraktivt val och leva upp till vad som utlovats. Den
förväntas också ta hänsyn till elevernas, alltså ”kundernas” önskemål. I
mediestudien är marknadsdiskursen inte så framträdande hos just
Birgittaskolan och Helenaskolan, även om den förekommer. I intervjuerna
manifesteras diskursen i principerna om konkurrenskraft och
individualisering. Samtidigt uttrycks ett motstånd mot principen om
konkurrenskraft i termer av fokuset som läggs på marknadsföring och
jämförelser skolor emellan. Beroende på vad som läggs i begreppet
individualisering så finns ett visst motstånd mot denna princip.
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Mångfald som ”konkurrensmedel” och vikten som läggs vid
marknadsföring
I intervjuerna uttrycker intervjupersonerna, ibland explicit och ibland
implicit, vikten av att skolan framstår som ett lockande alternativ för både
elever och personal. Helenaskolan har en idrottsprofil, som lyfts fram som
skolans ”överlevnad”. Detta eftersom den anses bidra till en mer heterogen
elevsammansättning: ”utan profilklassen så skulle vi bli en invandrarskola”
(Heidi, lärare). Samtidigt pekas, som tidigare nämnts också just den kulturella
mångfalden på skolan ut som en tillgång. Detta eftersom den anses förbereda
eleverna inför det samhälle de kommer leva och verka i. Läraren Hedvig
menar att mångfalden skulle kunna utgöra ett skäl att välja skolan. I sitt
resonemang hänvisar hon till ett besök till en Stockholmsförort:
… då sade de där att ”när det ska rekryteras folk och så vidare, då vill de absolut…
företagen hellre ha de som kan jobba med vem som helst och inte liksom ha såna
grupper där det bara är en och samma” […] Om föräldrar kan förstå det, att de får med
sig så mycket mer. Även, om vi tänker nu på svenska föräldrar (Hedvig, lärare).

Hedvig omnämner även skolans fokus på att skapa relationer som en fördel i
konkurrensen och poängterar vikten av att uppvisa detta utåt. Hon skulle
gärna se att pressen i större utsträckning uppmärksammade detta: ”att de
kunde visa på att vi bryr oss i våra elever, för det… i den konkurrensutsatta
branschen det ändå är, så lär man ju försöka hålla fram såna bitar” (Hedvig,
lärare). Här underbyggs således marknadsdiskursen av omsorgsdiskursen.
Även Helenaskolans modell för kunskap, trygghet och studiero beskrivs i
termer av fördel i konkurrensen: ”jag tycker att det gynnar eleverna och det är
ju nånting som egentligen är… vad ska jag säga? Konkurrenskraftigt, tror jag
(Hedvig, lärare). I intervjuerna diskuteras också konkurrenskraft med
avseende på skolans förmåga att locka till sig lärare. Flera av
intervjupersonerna från Helenaskolan är kritiska till löneläget i kommunen
och beskriver hur lärare väljer att byta arbetsgivare för att få en högre inkomst.
Samtidigt pekar läraren Heidi på andra ekonomiska aspekter än lönen, som
också kan vara attraktiva för lärare. Hon avser bland annat friheten att fördela
resurser för utbildningsmaterial och stöd för att vidareutbilda sig: ”jag
behöver aldrig fundera på var jag lägger pengarna nånstans, utan det är i min
ämnesgrupp, där vi bestämmer. […] Jag läste ju svenska som andraspråk och
jag har fått tid till det, jag har liksom fått material, precis allting”.
Ett led i principen om konkurrenskraft är marknadsföring, alltså att påtala
denna konkurrenskraft för allmänheten. Av intervjuerna framgår att både
Birgittaskolan och Helenaskolan på ett strategiskt sätt arbetat med att
förmedla en positiv bild av skolan i media: ”vi har ju haft som mål att vi ska
ha pressen här lite då och då för att titta på bra saker” (Hans, skolledare).
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Skolledaren Hans berättar om hur de använt sig av positiv medieexponering
för just att marknadsföra skolan:
Vi hade faktiskt ett helt uppslag här, jättepositivt nu och det var lite såhär nästan
chockerande bra, för att vi hade ett jättebra… en jättebra intervju. De ställde jättebra
frågor. Vi fick berätta hur vi jobbar, de gick ut och pratade med elever och så. Och det
var ju som en reklambroschyr. Vi har ju använt den på hemsidan och såhär också (Hans,
skolledare).

Läraren Hedvig antyder att skolan också arbetar aktivt med att kontra negativ
exponering med någonting positivt. I detta fall handlar det om att bemöta
rapporter om låga meritvärden: ”jag tror nåt år har de nog tänkt så, att det
vore bra med en motvikt på det här” (Hedvig, lärare). Skolledaren Hans
beskriver vidare hur media involverats i skolans utvecklingsarbete. Detta
genom att tillhandahålla media en bra story, som gör att bägge parter tjänar
på den positiva exponeringen. Att media också kan tjäna på att förmedla
positiva bilder av skolan är något som påtalas även av läraren Hedvig, som
påtalar att ”det är kanske lite såhär vinn-vinn. De får nåt bra att skriva om.
Och sen får vi bra publicitet och vice versa då”. Hon pekar på att det därmed
inte bara är skolan som tjänar på att ha goda relationer till media utan även
tvärtom: ”så att egentligen… journalisterna i sig gynnas ju inte av att ha en
dålig relation med oss. Heller”. Just att se till att skapa och upprätthålla goda,
personliga relationer med journalister är något som beskrivs som viktigt av
flera intervjupersoner. Detta, i kombination med den vikt som läggs vid att
kontakta media när det finns något positivt att förmedla om skolan, gör att
mediehantering framstår som en del av skolverksamheten. Flera
intervjupersoner uttrycker också att det är skolpersonalens ansvar att
kontakta media, vilket stärker denna tes om att mediehanteringen kommit att
ses som en del av jobbet. Skolledaren Hans säger exempelvis att ”jag faktiskt
saknar både lärare och fackliga organisationer i pressen. Alltså, jag tycker här
på lokalnivå att man är dålig på att utnyttja lokalpressen”. Läraren Hillevi
menar att ”ibland också så kanske man själv måste ta ansvar för att kontakta
media för att liksom inte att det ska… Om inte vi kontaktar dem när det är nåt
positivt, då är ju risken att det bara blir negativt”. Läraren Henrik påtalar att
”sen är det ju… är ju vi relativt duktiga på att vara tysta också och inte skrika
emot”.
Den centrala roll som mediehanteringen spelar kan ses som ett konkret
uttryck för konkurrenskraft som bärande princip. Om ”den goda skolan” är en
skola som beter sig som en aktör på en marknad och anammar idén om
konkurrens så behövs kanaler för att förmedla skolans fördelar och bedrifter
(och potentiellt kunna tona ned sådant som kan spegla skolan i ett negativt
ljus): ”man kanske säger bara de bra sakerna, man kanske inte tar baksidan
också, utan man… försöker hålla det så positivt som möjligt (Hedvig, lärare).
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Goda relationer kan göra att man blir mer öppenhjärtig med journalisten,
menar Hedvig: ”risken är att om man berättar precis som det är så vinklar ju
de det och tycker att ’det här blev ju en bra rubrik’ […] har man då en bra
relation med en journalist eller med… då kan man ju. Och de vet ändå nivån
liksom och [man] kan säga att ’du kan göra en balanserad bedömning’”
(Hedvig, lärare). I Helenaskolans fall kunde man, genom att själva få ta fram
de löpsedlar de skulle vilja se några år framåt i tiden, förmedla en vision för
skolan. Skolledaren Hans berättar: ”det började som att vi ville ha positiva
löpsedlar på skolan. Och så ville vi göra ett fejkreportage om hur bra våran
skola var”. Han förklarar hur de fick tidningen intresserad av idén: ”och när
jag berättade det här och frågade om vi kunde få… lite såna här löpsedlar och
fylla själva så tyckte ju lokaltidningen att det här var ju jätteroligt så de gjorde
ett jättebra reportage kring det och våra tankar om det. […] Då stod det liksom
”[Helenaskolan] – bäst i Sverige” och lite såna där saker”.
Andra exempel på saker som beskrivs som saker som kan användas för att
förmedla en positiv bild av skolorna, både i media och i lokalsamhället i stort
är idrottsprestationer (i linje med Helenaskolans idrottsprofil), kulturella
evenemang och arbete med att förbättra integration och motverka rasism. När
det gäller Helenaskolan framgår att profillärarna tenderar att också vara
aktiva i lokala idrottsföreningar och på så sätt kan marknadsföra skolan.
Samtidigt menar flera intervjupersoner att de blir motarbetade från
kommunalt håll, när det gäller marknadsföringsaktiviteter. Exempelvis
berättar läraren Henrik att profillärarna inte längre får besöka skolor utanför
skolans upptagningsområde för att berätta om profilen; och läraren Hedvig
beskriver att skolan inte längre får bestämma hur hemsidan ska se ut, utan att
alla skolor numera ska ha likadana hemsidor.
Motstånd mot ”jippofiering” och marknadsföring av skolan
I intervjuerna uttrycks dock även ett motstånd mot konkurrenskraft som
bärande princip. Bland intervjupersonerna på Birgittaskolan finns det till
exempel dem som ifrågasätter betoningen i media på vad som kan kallas
”jippon”. Med detta avses arrangemang som kan användas för att förmedla en
positiv bild av skolan men som kanske inte återspeglar hur skolans vardag ser
ut. Läraren Bengt menar att
… när de [lokalpressen] kommer, det är ju när vi gör särskilda grejer. Om man skulle
bara läsa i tidningen, så kunde man ju tro att skollivet bestod av diverse skolutflykter
och fester och väldigt såna där… event, helt enkelt […] Sen har vi lite matte och
svenska och engelska och allt möjligt också, men det är ju det andra som man skriver
om, naturligtvis (Bengt, lärare).
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I samma (grupp-)intervju tonar dessutom flera intervjupersoner ned
betydelsen av marknadsföring överhuvudtaget och menar att de inte heller
lägger särskilt mycket energi på detta. Läraren Britt säger att ”det har känts
som att det också har dämpats väldigt mycket. Man går oftast till sina
hemskolor, där, som finns närmast, om man inte har nåt specialintresse”
(Britt, lärare). Britt antyder med andra ord att det inte är så vanligt att aktivt
välja bort skolan i sitt närområde. Detta är dock en fråga som det råder delade
meningar om i intervjuerna.
Motstånd mot performativitetstänk och principen om
konkurrenskraft
I anslutning till den juridiska diskursens princip om lagmässighet kunde
begreppet performativitet tillämpas på hur intervjupersonerna resonerade
kring rapporteringen om studieresultat. Även marknadsdiskursens princip
om konkurrenskraft kan förstås med hjälp av samma begrepp. I båda fallen
kan performativitetsbegreppet användas för att beskriva hur ”den goda
skolan” blir en skola som lever upp till normen i jämförelser med andra skolor.
I den juridiska diskursen handlar dock normen om lagmässighet medan den i
marknadsdiskursen handlar om konkurrenskraft. Skolledarna Hans och
Hanna berättar om hur tidningen vid ett tillfälle beskrivit Helenaskolan som
”kommunens sämsta skola”, något som av flera intervjupersoner påtalas som
något som kan påverka elevers och föräldrars skolval: ”och då tänker de att
’men där kan man inte gå, där får man ju dåliga betyg’ eller ’de eleverna som
går där, de är inte så duktiga, så då, det är inte bra miljö att vara i’” (Henrik,
lärare). Här uttrycks ett motstånd mot oreflekterade jämförelser och
rankningar av skolor i performativitetsanda. Skolledaren Hanna menar att
det finns ett ”felsökandefokus” i skolan och antyder att detta medför en slags
utpressningssituation:
… det känns som att vi har ju kommit till en tid nu att… alla ska ju självklart känna sig
trygga i skolan, exempelvis. Eller få rätt hjälp och allt det här, men det blir att så fort
nånting inte är hundra procentigt nöjd med, så vill man ju gärna komma och hota med
att ”ja, och ändras inte det här omedelbart så byter vi skola” (Hanna, skolledare).

Hanna skulle hellre se en högre grad av samarbete när missnöje uppstår: ”om
det är nån elev som är missnöjd med nånting, att liksom hemmet, eleven och
vi kan samarbeta så att man löser det som är problemet”. Hon uttrycker
således ett motstånd mot marknadsdiskursens princip om konkurrenskraft,
där elever och föräldrar får ett slags maktövertag genom att ställa skolor mot
varandra.
Ett annat exempel på motstånd mot performativitetstänkandet i marknadsdiskursens princip om konkurrenskraft återfinns i intervjun med läraren
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Hillevi. Hillevi är själv förstelärare, men riktar trots detta kritik mot
förstelärarreformen58, där hon menar att lärare förväntas konkurrera med och
hävda sig gentemot varandra:
… jag tycker ju att försteläreritankten vittnar ju bara den om att man ska liksom på nåt
sätt få upp lönerna genom att visa att de som jobbar och gör ett bra jobb ändå liksom
ska få högre… men, lite knäpp på näsan att ”ska du ha nån lön, då får du minsann skärpa
dig”. Det finns nån slags… misstänksamhet (Hillevi, lärare).

Denna kritik kan ses som ett uttryck för motstånd mot performativitetstänkandet i termer av jämförelser mellan lärare, där en hierarki skapas dem
emellan.
Principen om individualisering både anammas och motsätts –
och medför krav på både lärare och elever
Även om konkurrenskraft är den princip i marknadsdiskursen som tydligast
återfinns i intervjumaterialet så finns också uttryck för individualisering. Till
viss del handlar individualiseringen här om att skolan ska anpassa sig efter
sina elever och till viss del att eleverna, mot bakgrund av sin valfrihet, får
anpassa sig efter den skola de valt. När det gäller det förstnämnda, idén om
att skolan ska anpassa sig efter eleverna, uttrycker läraren Håkan beundran
över hur hans kollegor hanterar de utmaningar som en mångkulturell skola
ibland kan medföra59. Följande citat, som tidigare nämnts i anslutning till
demokratidiskursen och dess princip om människors lika värde, kan också
användas för att illustrera hur skillnader i synen på jämställdhet kan bemötas:
Jag har kvinnliga kollegor som sitter i utvecklingssamtal och det kommer in en pappa
och säger ”jag vill ha… jag vill prata med en riktig lärare”. Då hämtar hon vaktmästaren
eller nån och så kan de sitta och prata via tolken så ordnar det sig ändå liksom. Det är…
det är ingen stor grej liksom sådär (Håkan, lärare).

Detta pragmatiska förhållningssätt kan, som nämnts i avsnitt 7.3 tolkas i
termer av att marknadsdiskursens princip om individualisering ges företräde
framför demokratidiskursens princip om människors lika värde.60 Att

58 Karriärtjänsterna förstelärare och lektor infördes av regeringen 2013 (SFS 2013:70.). Syftet med reformen
var att ”göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever” (Skolverket, 2014). Förutom
undervisning innefattar förstelärarens uppdrag att syssla med skolans utvecklingsarbete (Lärarförbundet,
2014a).
59 Detta berördes även i 6.3 i relation till principen om människors lika värde.
60 Citatet kan också tolkas i termer av att olika aspekter av principen om människors lika värde hamnar i
konflikt, se 6.3.

125

tillgodose individens (i det här fallet förälderns) individuella preferenser och
behov ges indirekt företräde framför idén om jämställdhet.
När det gäller uttryck för hur elever istället förväntas anpassa sig efter den
skola de valt, kan detta identifieras i lärarna Heidi och Hedvigs resonemang
om att Helenaskolan inte passar alla elever, mer specifikt försiktiga tjejer:
… de som går här, de vet ju om att går man här, då får man vissa saker med sig. Vill man
inte ha det, då ska man inte gå här. […] Så jag tycker att, det är ett lite medvetet val man
måste göra för att… klara av att gå här. Det är ingen liksom… de sitter inte och myser
med varandra i hörnen, utan det är liksom… det är hög ljudnivå och de har helt andra
sociala mönster… (Heidi, lärare).

Ovanstående citat användes också för att illustrera ett motstånd mot
omsorgsdiskursen och dess princip om trygghet61. I relation till
marknadsdiskursen kan resonemanget däremot ses både som ett uttryck för
och ett motstånd mot principen om individualisering. Skolverket har pekat på
studier som visar på tendenser att i åtgärdsprogram för elever i behov av
särskilt stöd ”individualisera problem i elevers skolsituation” och därmed
betrakta eleverna som ”bärarna av problemen”. (Skolverket, 2009b, s. 25). Att
Helenaskolan i dessa två intervjuer betraktas som inriktad mot och anpassad
för vissa typer av elever kan ses som ett uttryck för denna typ av
individualisering, på samma sätt som att den har en idrottsprofil. Samtidigt
kan resonemangen tolkas som ett motstånd mot individualisering i termer av
individanpassning, där motståndet mer specifikt riktar sig mot idén att skolan
ska säkerställa att den passar alla typer av elever. Ett annat sätt att uttrycka
det är att principen om anpassning till vissa individer anammas medan
principen om anpassning till alla individer motsätts. De elever som skolan ska
anpassa sig efter blir de elever som valt ”rätt” skola, en skola som passar deras
personlighet, fallenhet och intressen. Detta ligger i linje med Carlbaums
resonemang om att föräldrar i och med marknadiseringen förväntas göra
informerade val och lämna en skola som inte håller måttet (Carlbaum, 2016a,
s. 340), liksom Bunar och Ambroses påtalande att ett aktivt skolval ses som
en del i att vara en ansvarstagande förälder (Bunar, 2010b, s. 55; Bunar &
Ambrose, 2016, s. 44).
Sammanfattningsvis kommer marknadsdiskursen i intervjuerna till uttryck
i anammandet av principen om konkurrenskraft. Det framgår att det är viktigt
att skolan framstår som ett attraktivt alternativ. Kulturell mångfald framställs
både som ett hinder och ett medel för konkurrenskraft. Även förmågan att
skapa goda relationer med elever framställs i termer av ett konkurrensmedel.
Här underbyggs således marknadsdiskursen av omsorgsdiskursen. Att

61 Se 6.2.
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marknadsföring och mediehantering i flera intervjuer beläggs med stor vikt
kan också ses som ett uttryck för marknadsdiskursen och dess princip om
konkurrenskraft. I intervjuerna uttrycks dock samtidigt ett motstånd mot
denna bärande princip. Det finns exempelvis de som menar att
marknadsföringen av skolan inte alltid återspeglar skolans vardag. Det
motstånd mot performativitetstänket som kunde identifieras i anslutning till
den juridiska diskursen återfinns också i relation till marknadsdiskursen. Det
uttrycks kritik mot oreflekterade jämförelse och rankningar, som kan
användas av elever och föräldrar för att sätta press på skolan, istället för att
söka vägar till dialog och samarbete. När det gäller principen om
individualisering så både anammas och motsätts den i intervjuerna. Detta i
termer av att det å ena sidan tas för givet att skolan – i marknadsdiskursens
anda – ska göra sina kunder nöjda. Å andra sidan framträder också en syn på
elever och föräldrar som ansvariga för att göra kloka skolval.

7.5 Sammanfattning av kapitlet
Detta kapitel har behandlat hur de diskurser som presenterades i kapitel 6
anammas och motsätts av skolledare och pedagogisk personal på två skolor.
Dessa fyra diskurser innefattar den juridiska diskursen, omsorgsdiskursen,
demokratidiskursen och marknadsdiskursen. I uttryck för motstånd mot
dessa diskurser kunde dock även tre andra diskurser urskiljas, i form av en
professionsdiskurs, en fostransdiskurs och en säkerhetsdiskurs. När det gäller
den juridiska diskursen berörs i intervjuerna främst principerna om
lagmässighet och lagföring. Principen om lagmässighet både manifesteras
och kontesteras av intervjupersonerna. Den är nära sammankopplad med
Skolinspektionens aktiviteter och samtidigt som intervjupersonerna tycks
lägga en stor vikt vid myndighetens bedömningar så är de också kritiska till
att myndigheten inte tar hänsyn till saker som elevernas bakgrund.
Motståndet mot principen om lagmässighet tar sig uttryck i en professionsdiskurs, där vikten av professionellt handlingsutrymme betonas. Principen
om lagföring ifrågasätts inte av intervjupersonerna utan manifesteras i deras
utsagor. Detta blir tydligt i synen på våldsamma eller hotfulla incidenter som
brott, som bör utredas av polis och inte som interna skolproblem som bör
utredas av skolan. I relation till principen om lagföring återkommer således
professionsdiskursen, men i detta fall underbygger den den juridiska
diskursen istället för att utgöra en grund för motstånd mot densamma.
När det gäller omsorgsdiskursen ges samtliga av de tre principerna
engagemang, trygghet och empati uttryck för i intervjuerna. Detta gäller
särskilt principen om engagemang, i termer av den vikt som fästs vid
relationsskapande. Samtidigt ifrågasätter intervjupersonerna en syn på
skolan som huvudansvarig för diverse samhällsutmaningar. Även här
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återkommer professionsdiskursen som grund för motstånd, där intervjupersoner menar att det är viktigt att skilja på vad som är skolans uppgift och
vad som faller inom ramen för andra verksamheter. Även principen om
trygghet är framträdande i intervjuerna. Det finns inget utbrett motstånd mot
denna princip, men det förekommer ett sådant, med utgångspunkt i
marknadsdiskursen och idén om det fria valet som både rättighet och
skyldighet. Vidare kan sägas att uttryck för omsorgsdiskursens princip om
trygghet bär spår av en säkerhetsdiskurs, där framförallt säkerhet mot ”yttre
hot” betonas. Detta kan sättas i samband med den socioekonomiskt utsatta
kontext de två skolorna verkar i. Också principen om empati manifesteras i
intervjumaterialet, i termer av betoningen som läggs vid att se och förstå
eleverna. Här finns också ett uppfostrande inslag.
Demokratidiskursen kommer till uttryck i intervjuerna genom dess
bärande principer om inflytande samt människors lika värde. Det finns ett
motstånd mot principen om inflytande, där det finns en tanke om att vissa
former av inflytande är mer acceptabla än andra, men att lärarna ändå bör ha
sista ordet. Detta motstånd grundar sig i en fostransdiskurs, där det centrala
är att anpassa sig till rådande samhällsvärderingar. En åtskillnad görs mellan
fostran och uppfostran, där det sistnämnda kan förstås som mer knutet till
förmedling av kulturella värderingar. När det gäller principen om människors
lika värde kommer den till uttryck i diskussioner kring skolan på mer
övergripande nivå, i termer av systemet för resursfördelning. Den framträder
också i den positiva synen på kulturell mångfald i skolan. I relation till detta
kan dock en inneboende motsättning mellan två uttryck för principen om
människors lika värde identifieras. Denna motsättning handlar om att bejaka
kulturell mångfald å den ena sidan samtidigt som den i vissa fall kan utmana
andra principer om människors lika värde å den andra.
Även marknadsdiskursen framträder i intervjuerna med skolledare och
pedagogisk personal. Detta främst i termer av principerna om konkurrenskraft och individualisering. Principen om konkurrenskraft kommer till
uttryck på flera sätt i intervjuerna, inte minst i termer av vikten som läggs vid
marknadsföring och mediehantering för att skapa en god bild av skolan.
Samtidigt uttrycks också ett visst motstånd mot betoningen på konkurrenskraft. Detta motstånd tar sig bland annat uttryck i ifrågasättandet av ett fokus
på felsökande, skuldbeläggande och krav istället för en betoning på samarbete
för en gemensam skolutveckling. Det tar sig också uttryck i kritiken mot olika
former av jämförelser och rankningar. Principen om individualisering både
anammas och motsätts i intervjuerna. Beskrivningen av skolans förhållningssätt till kulturell mångfald kan ses som en manifestation av principen om
individualisering. Ståndpunkten att skolan riktar sig till vissa typer av elever
kan ses både som ett uttryck för och ett motstånd mot densamma.
Kapitel 5, 6 och 7 har handlat om att kartlägga hur skolproblem
representeras, hur dessa kan förstås i termer av diskurser om ”den goda
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skolan”, samt hur dessa diskurser tar sig uttryck och motsätts av skolledare
och pedagogisk personal. Om föreliggande kapitel kan sägas att likt i
tidningsstudien är den juridiska diskursen och omsorgsdiskursen
dominerande i intervjumaterialet. Även det motstånd som uttrycks mot dessa
diskurser kan ses som ett tecken på deras dominerande ställning. I nästa
kapitel står konsekvenserna av de fyra diskurser som identifierades i
mediestudien i fokus. Hur sätter diskurserna sin prägel på skolans
verksamhet?
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8. Diskursernas konsekvenser för skolan
I föregående kapitel redogjordes för uttryck för och motstånd mot de fyra
diskurser som identifierats i problemrepresentationerna: den juridiska
diskursen, omsorgsdiskursen, demokratidiskursen och marknadsdiskursen.
Detta kapitel kommer, med utgångspunkt i både mediestudien och
intervjustudien och med stöd i tidigare forskning att behandla diskursernas
potentiella konsekvenser för skolan. Detta i form av diskursiva effekter,
subjektifieringseffekter och materiella effekter. Med diskursiva effekter avses
hur diskurserna påverkar talet om och synen på vad som utgör en ”god”
respektive ”dålig” skola. Subjektifieringseffekter handlar om vilka
subjektspositioner som görs tillgängliga, alltså vilka identiteter som görs
tillgängliga, vilka roller som tillskrivs subjekten. Med materiella effekter avses
”konkreta” effekter i termer av till exempel tillgång till resurser, förändrade
beteenden och förhållningssätt och vem som sannolikt tjänar på eller skadas
av en diskurs. Som tidigare påtalats är poängen inte att i analysen göra
distinktioner mellan dessa olika typer av effekter, då dessa går i varandra. Den
begreppsliga distinktionen dem emellan är istället att betrakta som ett verktyg
för att urskilja nyanser i materialet. Diskursernas potentiella konsekvenser
kommer härnäst att analyseras i relation till var och en av de diskurser som
identifierades i mediestudien.

8.1 Den juridiska diskursen
Redovisningsskyldighet går före professionellt ansvar
I den juridiska diskursen läggs inte så mycket vikt vid professionell kompetens
och professionellt omdöme. Istället betraktas reglering och granskning som
verktyg för att säkerställa en skolas kvalitet. Av intervjuerna med
skolverksamma framgår att exempelvis att Skolinspektionens granskningar
betraktas som ett slags ”kvitto” på verksamheten och som den instans som
sätter standarden för ”den goda skolan”. Juridifieringen kan betraktas som
något som verkar till demokratins fördel, men också som något som kan leda
till minskad effektivitet och en underminering av demokratiska och
medborgerliga värden (Blichner & Molander, 2008). Genom specificerade
regler och rättigheter kan till exempel förtroende skapas mellan tillhandahållare och användare av offentlig service, samtidigt som rättssäkerheten ökar
(Magnussen & Banasiak, 2013, s. 331). Sådana regler och rättigheter kan också
skydda sårbara grupper i samhället (Magnussen & Banasiak, 2013, s. 330–
331). Samtidigt finns dock en risk att incidentrapportering och den ökade
dokumentation som följer av juridifieringen tar tid från kärnverksamheten,
vilket i skolans fall kan ta sig uttryck i att ”tid som kunde spenderas
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tillsammans med elever i stället går åt till dokumentation” (Hult & Lindgren,
2016, s. 85; se även Anders Forssell & Ivarsson Westerberg, 2016). Detta är
också något som lyfts av en av de intervjuade lärarna. Juridifieringen har
också väckt frågor om vilka konsekvenser den får för möjligheten att göra
”självständiga, etiska och professionella bedömningar (Carlbaum, 2016b, s.
57).
Englund och Dyrdal Solbrekke gör en distinktion mellan begreppen
professionalisering och professionalism (Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015).
Professionalisering beskrivs i termer av ”hur starka lärarna är som grupp vad
gäller bestämmanderätten över sitt eget arbete och hur autonoma lärarna är”,
medan professionalism beskrivs som ”den pedagogiska kvaliteten i lärarnas
arbete” (Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015, s. 172–173). Graden av
professionalisering, alltså hur stor makt lärarna har över sitt arbete, har
betydelse för hur stort utrymme de har att definiera vad som utgör en god
professionalism (en hög pedagogisk kvalitet). Det som efterfrågas i
intervjuerna kan således tolkas i termer av en ökad professionalisering för att
på så sätt få mer makt att formulera måttstockarna för en god professionalism.
När det gäller diskussionen om vad som utgör en god professionalism pekar
Englund och Dyrdal Solbrekke på två olika logiker för professionellt arbete,
nämligen professionellt ansvar (professional responsibility) och redovisningsskyldighet (accountability) (Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015; se även
Dyrdal Solbrekke & Englund, 2011). Jag menar att dessa logiker kan kopplas
till både den juridiska diskursen och till motståndet mot denna, där detta
motstånd kan förstås i termer av en professionsdiskurs (se kapitel 7).
Där redovisningsskyldighet tjänar som utgångspunkt för bedömningen av
kvalitet står föreskrivna policystandarder i fokus. Dessa har till syfte att
förenkla bilden av en verksamhet på ett sätt som gör den transparent och
möjlig att mäta gentemot dessa standarder (Dyrdal Solbrekke & Englund,
2011, s. 853). Skolinspektion kan därmed sägas vara en aktivitet som bygger
på redovisningsskyldighet som logik. Professionellt ansvar som logik för
professionellt arbete kan istället härledas till professionsdiskursen, med sitt
fokus på ”den moraliska dimensionen i läraryrket och undervisningens
moraliska dimension”(Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015, s. 171). Betoningen
på den moraliska dimensionen bygger på en syn på professionella som lagts
fram av bland andra Durkheim (1899), som betraktar professionella som
”representanter för ett samhälle”, där medborgarnas tillit till de professionella
är en förutsättning för att de ska kunna utöva denna roll (Englund & Dyrdal
Solbrekke, 2015, s. 174). Englund och Dyrdal Solbrekke menar att New Public
Management som styrform har medfört en förskjutning i värderingen av det
professionella arbetet, från att ha underbyggts av logiken om professionellt
ansvar till att alltmer komma att baseras på logiken om redovisningsskyldighet (Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015, s. 176). Ett annat sätt att
uttrycka det är att den juridiska diskursen och dess princip om lagmässighet
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kommit att dominera över professionsdiskursen och att ”makten över det
professionella arbetet och hur det skall värderas har därmed förflyttats från
de professionella själva till tjänstemän inom olika förvaltningar och till
politiker” (Englund & Dyrdal Solbrekke, 2015, s. 176).
Den juridiska diskursens princip om lagmässighet kan ses både som ett
uttryck för en bristande tillit till lärarprofessionen och som en faktor som kan
späda på den utvecklingen, exempelvis genom att dokumentationen implicit
värderas högre, eller åtminstone lika högt som ”den faktiska” verksamheten.
En möjlig konsekvens av den juridiska diskursen är med andra ord att
skolverksamheten likställs med och bedöms utifrån den dokumentation som
finns. Det finns ett underliggande antagande om att dokumentationen ger en
rättvisande bild av den praktiska verksamhetens kvalitet. Det som står i fokus
är det som går att dokumentera, inte vad som faktiskt sker i verksamheten.
Detta synliggörs i tidningsmaterialet, där det vid flera tillfällen görs en
distinktion mellan dokumenterad och praktisk verksamhet. I en insändare
problematiseras dokumentationens företrädande position av en förälder, som
menar att hänvisningar till olika plandokument inte hjälper de som drabbas
av en otrygg arbetsmiljö. Arneback och Bergh väcker frågan om vad som
händer med ”de delar av skolan uppdrag som inte kan prövas i rättlig instans”
och därmed riskerar att inte tillskrivas samma betydelse i skolans verksamhet
(Arneback & Bergh, 2016, s. 5). Vikten som läggs vid dokumentation som ett
medel för att säkerställa lagmässighet kan leda till att skolverksamheten
inriktas på det som är granskningsbart för Skolinspektionen, och i förlängningen för media (eftersom lokalpressen ofta hänvisar till Skolinspektionen).
Detta innebär en risk för att en skolas kvalitet (och kvalitetsarbete) reduceras
till det som är synligt och mätbart, såsom åtgärdsprogram och skriftliga
rutiner för hantering av incidenter, snarare än den ”faktiska” verksamheten
och vilket arbete som utförs i praktiken.
När redovisningsskyldigheten går före det professionella ansvaret
positioneras skolledare och lärare som tjänstepersoner snarare än pedagoger.
Dessa har till uppgift att säkerställa att mål och riktlinjer efterlevs:
Juridiken framstår som allt viktigare för att göra bedömningar och avgöra konflikter i
skolan, medan pedagogiska överväganden kommer i skymundan (Hult & Lindgren,
2016, s. 76).

Av detta följer ett förändrat synsätt på vad som utgör viktiga professionella
kunskaper hos lärare, där tolkning av policydokument och produktion av
texter blir alltmer centralt och där den byråkratiska och juridiska kunskapen
konkurrerar med den erfarenhetsbaserade och tolkande (Hult & Lindgren,
2016, s. 75). En förutsättning för lagmässighet är att det råder en
genomskinlighet, där det blir tydligt vilka förväntningar som elever och
föräldrar kan och bör ha på skolan, när det gäller exempelvis stödåtgärder.
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För att detta ska kunna säkerställas förväntas skolledare och lärare föra
dokumentation, som gör det möjligt att utvärdera deras insatser och som
därmed gör dem granskningsbara. Elever positioneras som rättighetsbärare
och rättsliga subjekt, som kan utkräva sina rättigheter genom olika rättsliga
processer, på motsvarande sätt som elever inom ramen för marknadsdiskursen görs till kunder och där ”kunden alltid har rätt” (Carlbaum, 2016b,
s. 62). Den ökade betoningen på elevers rättigheter ger dem en större makt i
det svenska utbildningssystemet än tidigare (Carlbaum, 2016b, s. 53). De
positioneras och identifierar sig därmed som rättsliga subjekt med rätt att
utkräva sina rättigheter genom olika rättsliga processer. Denna positionering
förstärker och förstärks av den som skapas genom marknadiseringen, där
elever görs till kunder och där ”kunden alltid har rätt” (Carlbaum, 2016b, s.
62). Användningen av beteckningen ”svaga elever” för att specifikt beskriva
den kategori som drabbas av otydliga åtgärdsprogram kan underförstått
tolkas som att rättigheterna är kopplade till olika kategorier av elever.
Förväntningarna på alla skolor är desamma, trots deras olika
förutsättningar
Enligt principen om lagmässighet förväntas skolor följa styrdokumenten och
uppfylla de mål och riktlinjer som specificeras där, när det gäller exempelvis
individuella utvecklingsplaner. ”Den goda skolan” ses således som en skola
som lever upp till de lagmässiga kraven och det är lagefterlevnad och inte
situationsanpassning som i första hand eftersträvas. Detta är tydligt i
Skolinspektionens rapporter och beslut, där fokus ligger på att precisera
brister, och detta i relation till specifika paragrafer i lagen (Hult & Segerholm,
2016, s. 102). Betoningen på att i inspektionen av skolor peka ut brister kan
sammankopplas med just inrättandet av Skolinspektionen som myndighet
2008. Medan inspektionen i Skolverkets regi karaktäriserades av en
”mjukare”, mer stöttande retorik, där hänsyn togs till skolors specifika
omständigheter, kan Skolinspektionens språkbruk sägas markera en
förskjutning till ett fokus på brister och individuella rättigheter (Lindgren
m.fl., 2012, s. 569). Enligt det synsätt som råder för närvarande hamnar
skolornas specifika kontext i bakgrunden och alla skolor förväntas prestera
lika inför lagen och prestationerna antas vara jämförbara med varandra, trots
skolors olika förutsättningar vad gäller exempelvis elevernas
socioekonomiska bakgrund, modersmål och hur länge de vistats i Sverige.
Detta är något som tydligt kritiseras i intervjuerna med skolverksamma, som
menar att sådana jämförelse blir missvisande.
Förväntningarna att alla skolor är jämförbara utifrån samma kriterier kan
tolkas i termer av ett performativt tankesätt. Som tidigare nämnts kan
begreppet performativitet användas för att beskriva “en teknologi, en kultur
och en form av reglering”, där bedömningar och jämförelser utgör centrala
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element (Ball, 2003, s. 216). Perryman tillämpar performativitetsbegreppet
när hon undersöker hur en skola påverkas av att vara placerad under särskild
tillsyn från Ofsted, den brittiska motsvarigheten till Skolinspektionen
(Perryman, 2006). Med performativitet avses här ”att utföra det normala
inom en viss diskurs”, vilket i relation till inspektion handlar om att följa
uppsatta kriterier (Perryman, 2006, s. 150). Perryman ställer sig kritisk till
vad hon menar är Ofsteds tillvägagångssätt att bedöma alla skolor enligt
samma standard, och därigenom dess förbiseende av skolors
socioekonomiska kontext (Perryman, 2006, s. 151). Ett liknande resonemang
förs av Thrupp, som menar att Ofsted och dess nya zeeländska motsvarighet
försöker lägga ansvaret för skolmisslyckanden på skolor utan att ta hänsyn till
den bredare kontexten (Thrupp, 1998, s. 195).62 Dessa resonemang kan
appliceras även på denna avhandlings resultat.
I linje med det performativa synsättet positioneras skolledare och lärare
som professionella yrkesutövare, där de förväntas använda sina resurser och
sin kompetens till att överbrygga de eventuella svåra förutsättningar som det
inte pratas om i den performativa tankevärlden. Här finns alltså en paradox
mellan den nedtonade roll det professionella omdömet ges genom fokuset på
redovisningsskyldighet (se föregående avsnitt) och den mer framträdande roll
det spelar i en performativ kontext. Något tillspetsat kan man säga att
skolledare och lärare anses, inom ramen för den juridiska diskursen, inte
kompetenta eller pålitliga nog att bedöma kvaliteten på skolan. Däremot
förväntas de vara tillräckligt kompetenta för att hitta kreativa lösningar som
kan kompensera för faktorer som kan göra att det svårt att leva upp till kraven
om lagmässighet. Samtidigt positioneras elever och föräldrar som kunder på
en marknad, där granskningar utgör ett sätt att skaffa sig information och
bedöma om en skola håller måttet eller inte (Jarl & Rönnberg, 2015, s. 192;
Ozga, 2012, s. 167–168). Jämförelser och strävan efter att uppnå ”det
normala” blir centrala element i skolans verksamhet. Samtidigt görs både
elever och lärare genom dessa konstanta jämförelser till självreglerande
subjekt som utvärderar sig själva gentemot denna normalitet (Ozga, 2012, s.
168).
Ett fokus på konflikt istället för dialog
Att sätta förmågan att tillgodose elevers individuella rättigheter i fokus vid
bedömningen av en skolas kvalitet kan tyckas fullt rimligt i ett demokratiskt

62 Sara Carlbaums resultat pekar dock på att situationen i den svenska kontexten skiljer sig från den som
framförs av Thrupp. I hennes studie av vilken hänsyn Skolinspektionen tar till kontextuella faktorer i sina
bedömningar finner hon exempelvis att inspektionen förklarar minskad måluppfyllelse och likvärdighet med
bristfällig resursfördelning, vilket innebär att kommunen skuldbeläggs och inte skolan (Carlbaum, 2014, s.
10–11).
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system. Hult och Lindgren menar dock att om detta kriterium får ta alltför
stort utrymme i förhållande till andra faktorer så finns en risk att förhållandet
mellan skolans ledning och personal å ena sidan; och elever och föräldrar å
den andra blir distanserat, med betoning på konflikt istället för dialog (se Hult
& Lindgren, 2016, s. 82–87). Hot om och rädsla för att skolan ska bli anmäld
till Skolinspektionen kan i förlängningen försämra förutsättningar för dialog
mellan elev, föräldrar och skola, något som i förlängningen kan påverka både
skolutveckling och elevers individuella utveckling negativt. Risken att
vårdnadshavare ska anmäla skolan gör att skolorna rapporterar alltfler
incidenter och konflikter som tidigare hanterades internt av lärare och elever
(Hult & Lindgren, 2016, s. 74–75; se även Engström, 2013; Carlbaum, 2016b,
s. 58). Detta kan leda till att lärare blir osäkra på sin egen kompetens, vilket
också kan påverka relationen mellan skola och föräldrar, där lärare väljer
skriftliga och mer formella kontaktvägar för att säkerställa att kommunikationen finns dokumenterad (Hult & Lindgren, 2016, s. 82). Föräldrar kan, å
sin sida, välja att inte delge skolan information om sitt barn för att en situation
ska kunna redas ut i en dialog, utan hålla på den för att kunna använda den i
en skriftlig anmälan (Hult & Lindgren, 2016, s. 86).
Betoningen på individuella rättigheter kan också påverka relationen mellan
lärare och elever. Hult och Lindgren har funnit att elever hittar strategier för
att distansera sig från och undanhålla information från sina lärare om
kränkningar, för att på så sätt undgå incidentrapportering (Hult & Lindgren,
2016, s. 87). En annan aspekt av individuella rättigheter som princip påtalas
av Arneback och Bergh, som påtalar att ”elever, vårdnadshavare och skolor
har olika förutsättningar vid tillämpning av lagstiftningen, vilket i
förlängningen kan leda till en ojämn fördelning av makt och privilegier i
samhället” (Arneback & Bergh, 2016, s. 5). Faktorer som kan påverka är hur
bekanta elever och vårdnadshavare är med ett juridiskt språkbruk och om de
har energin att genomgå en juridisk process. Det finns även skillnader mellan
skolor när det gäller tillgången till resurser för juridisk expertis (Arneback &
Bergh, 2016, s. 5).
I en kontext där fokus ligger på konflikt istället för dialog positioneras
skolledare och lärare som icke betrodda tjänstepersoner, som måste
säkerställa att de har ryggen fri vid händelse av att en incident får rättsliga
påföljder. Elever positioneras som potentiella hot gentemot skolledare och
lärare, eftersom de kan använda sig av möjligheten att anmäla sin skola till
Skolinspektionen. Samtidigt positioneras skolledare och lärare också som
potentiella hot gentemot elever, eftersom elever kanske inte vågar anförtro sig
åt dem, av rädsla för att det ska rapporteras. Att konflikt betonas före dialog
riskerar således att resultera i en bristande tillit åt båda håll.
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Oönskade beteenden polisanmäls istället för att hanteras internt
Den juridiska diskursens princip om lagföring kan sägas stå i motsättning till
omsorgsdiskursens princip om empati, då tonvikten vid lagföring läggs vid
den disciplinerande delen av skolans sociala uppdrag, medan omsorgsdelen
hamnar i bakgrunden. För en skola som ställs inför och förväntas ta ansvar för
olika typer av samhällsutmaningar är denna typ av ansvarsfördelning mellan
skola och rättsväsende förståelig. Ur elevsynpunkt är den mer diskutabel.
Hammarén med flera menar att synen i svensk skola på hur ”ordning och
reda” upprätthålls har förändrats från 1990-talet och framåt (Hammarén
m.fl., 2015, s. 1). Denna utveckling kan kopplas till sammanlänkningen av
begreppen mobbning och kränkning som skedde i slutet av 1990-talet, där
kränkning, till skillnad från mobbning utgör en juridisk term (Skolverket,
2009a, s. 79). Vad som tidigare pratats om i termer av att retas och bråka
betraktas numera i allt större utsträckning som polisärenden, snarare än som
pedagogiska problem (Hammarén m.fl., 2015, s. 2; Kolfjord, 2002;
Skolverket, 2009a). Den ökade benägenheten hos skolor att polisanmäla
förefaller inte hänga samman med någon ökning av den faktiska omfattningen
av våld (Brottsförebyggande rådet, 2006, 2013). Istället tycks det vara synen
på våld i skolan som förändrats. Att lagföring som bärande princip i stor
utsträckning präglar diskursen om skolan hos intervjupersonerna synliggörs i
intervjun med läraren Håkan. Han påtalar att uttalanden från elever som kan
låta hotfulla kan bottna i en brist på ett nyanserat språk. ”Jag ska döda dig”,
kan i själva verket vara elevens sätt att säga att hen är väldigt upprörd. Ett
liknande resonemang förs av Vainik, när en elev som hon refererar till i sin
avhandling kommenterar polisanmälan mot honom på följande vis: ”jag sa ju
bara att jag skulle döda honom, men det är ju bara sånt man säger, vad vill
dom mig?” (Vainik, 2017, s. 7–8). Trots att Håkan ställer sig kritisk till
Skolinspektionens, i hans mening, tendens att inte väga in sådana
bakgrundsfaktorer i tolkningen av sådana typer av uttalanden, så ställer han
sig ändå positiv till skolans policy att polisanmäla vad han kallar ”brottslig
verksamhet”. Detta kan tolkas som att han uttrycker ett motstånd mot den
juridiska diskursens princip om lagmässighet, men samtidigt anammar dess
princip om lagföring.
Framställningen av incidenter som rättsfall snarare än interna händelser
kan diskuteras i termer av dess innebörd både för relationen mellan elever och
lärare och för elevens identitetsskapande. Att polisanmäla kan ses som ett
försök från skolans sida att möta och till viss del frånsäga sig en del av det,
ibland mycket omfattande ansvar som tillskrivs denna för diverse
samhällsutmaningar. Det kan också ses som ett sätt för drabbade att få
upprättelse och att fostra de som ”drabbar”. Samtidigt kan detta också
möjligen ses som uttryck för – och bidra till – en distansering mellan skolans
ledning/personal och dess elever, där händelser ska rapporteras,
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dokumenteras, istället för att hanteras internt. Det är också viktigt att väcka
frågan om vad detta gör med de elever som tillskrivs identiteten som, inte bara
förövare, utan förbrytare i laglig bemärkelse. I bästa fall har det en
avskräckande effekt, i värsta fall cementerar det en redan destruktiv självbild
som präglar framtida vägval i livet.
Att oönskade beteenden polisanmäls istället för att hanteras internt medför
en positionering av skolledare och lärare som meddelare snarare än utredare.
Inom ramen för den juridiska diskursen är det nämligen polisen och inte
skolan som ska utreda brott, men däremot förväntas skolan ha goda rutiner
för att förebygga dessa. Att social ordning i det svenska skolsystemet i allt
större utsträckning kommit att betraktas i termer av en juridisk fråga har
medfört att positioneringen av elever som offer för mobbning alltmer tenderar
att ersättas av positioneringen som brottsoffer (Hammarén m.fl., 2015). Såväl
lärare som elever positioneras inom ramen för principen om lagföring som
rättsliga subjekt i vad som kan kallas ”polisiär” bemärkelse, som brottsoffer
och förövare (Hammarén m.fl., 2015). Vainik menar att polisanmälningar av
barn kan påverka både hur samhället ser på dem och hur de ser på sig själva.
Hon använder uttrycket ”ett stigmatiserande maskineri” och påtalar att
Informationen om barnen kommer istället för att handla om barn i behov av skydd
och stöd […] också, eller istället, handla om barn som misstänkts för brott och de kan
då bli sedda som, och betrakta sig själva som, ”farliga barn” barn (Vainik, 2017, s. 92).

Vainik pekar på att de åtgärder som vidtas vid kränkande behandling bland
barn främst fokuserar på offrets perspektiv medan attityden mot förövare
blivit alltmer intolerant (Vainik, 2017, s. 87). Ett liknande resonemang förs av
Estrada, som menar att sättet att se på förövaren har förskjutits och att denna
”har gått från att betraktas som ett offer för bristande uppfostran och svår
miljö, till att vara en ’superförbrytare’ som väljer att angripa andra
människor” (Estrada, 2001, s. 653, min översättning). Det finns alltså en
tendens att fokus hamnar på att bestraffa förövaren snarare än att utreda
orsaken till beteendet.

8.2 Omsorgsdiskursen
En ”skolifiering” av samhällsutmaningar
Inom ramen för omsorgsdiskursen är ”den goda skolan” i en skola som utgör
en ”trygg hamn” – en oas där elever ska kunna känna sig trygga, oavsett vilka
utmaningar som finns i världen utanför dess väggar. Medan den juridiska
diskursen innefattar en betoning på lagmässighet och uppfyllandet/efterlevnaden av formella krav och riktlinjer, finns i omsorgsdiskursen snarare en
närmast etisk dimension. Här handlar det om att etiska normer följs, om
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värderingar som kan vara outtalade och som skolans ledning och personal
förväntas känna till och agera efter, utan att de ska behöva läsa sig till det i
något styrdokument. I omsorgsdiskursen läggs således större vikt vid det
personliga och professionella omdömet än i den juridiska diskursen. I linje
med principen om engagemang är ”den goda skolan” en skola som bryr sig om
sina elever. En fråga som hamnar i bakgrunden i relation till denna princip är
vilka förväntningar som finns på skolans förmåga att ta ansvar för mer
övergripande samhällsutmaningar, samt vilka förutsättningar skolan har för
att ta sig an dessa. En potentiell konsekvens av att skolledare och lärare
förväntas kunna kompensera för svårigheter som kan härröras till elevers
socioekonomiska omständigheter är att samhällsutmaningar som skulle
behöva adresseras på bred front ”avfärdas” som en skolfråga. Tendensen att
förlägga ansvaret att hantera sociala problem på skolan är något som
kritiseras i intervjuerna. Frågan har också lyfts av bland annat Labaree, som
menar att detta synsätt kan härledas till att sociala problem betraktas som
individuella snarare än strukturella (Labaree, 2008).
Visserligen kan skolan betraktas som en arena där människor möts och det
finns möjlighet att arbeta både individuellt med barn som kommer från svåra
hemförhållanden och mer övergripande med strukturella frågor som
segregation. Strategin att ”skolifiera” diverse samhällsutmaningar bör dock
åtföljas av en diskussion om huruvida skolan är en lämplig arena att hantera
dessa och framförallt: om skolan har förutsättningar för att göra det, i termer
av exempelvis både omfattningen på och kompetensen hos personalen.
Annars är risken inte bara att skolan skuldbeläggs för något den i praktiken
inte har förutsättningarna att hantera, utan även att samhällsutmaningar inte
adresseras på ett förtjänstfullt sätt. I och med skolifieringen av samhällsutmaningar positioneras lärare som föräldragestalter som förväntas finnas
där för eleverna även utanför skoldagens timmar. Eleverna positioneras som
barn, som behöver tas om hand. Det finns en betoning på deras minderåriga
status – att de är beroende av och tar intryck av vuxna i sin omgivning.
Skolan förväntas kompensera för en flyktig skolmarknad
I linje med omsorgsdiskursens princip om trygghet ses ”den goda skolan”
bland annat som en skola som tillhandahåller stabilitet och kontinuitet. Något
som inte problematiseras är skolornas förutsättningar för att kunna
tillhandahålla detta i kontexten av en skolmarknad, som karaktäriseras av
ovissa elevtillströmningar och därmed också en osäker resurstillgång och
svårigheter att göra långsiktiga planeringar. På ett motsvarande sätt som
omsorgsdiskursen kan sägas medföra en ”skolifiering” av samhällsproblem
kan den således också medföra en skolifiering av trygghet. I och med att
skolan förväntas kompensera för en flyktig skolmarknad positioneras lärare
och skolledare som ankare som förväntas ha koll på läget, vara
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handlingskraftiga och utgöra ett lugn i stormen. Elever positioneras som offer
som behöver tas om hand. I omsorgsdiskursen överlag positioneras eleverna
som förhållandevis passiva subjekt.

8.3 Demokratidiskursen
En begränsning av lärares handlingsutrymme
Det finns beröringspunkter mellan demokratidiskursen och den juridiska
diskursen. Demokratidiskursens princip om möjlighet till ansvarsutkrävande
går nämligen hand i hand med den juridiska diskursens betoning på
genomskinlighet och granskningsbarhet, i linje med principen om
lagmässighet och om individuella rättigheter. I den juridiska diskursen är
dock utgångspunkten en tanke om individuell rättvisa med syfte att få
upprättelse som individ eller att förbättra sin individuella situation. I
demokratidiskursen kan principen om möjlighet till ansvarsutkrävande
istället tolkas i termer av en tanke om kollektiv rättvisa med syfte att förändra
ett beslut eller en beslutsprocess. På ett motsvarande sätt som den juridiska
diskursen kan demokratidiskursen och dess princip om inflytande leda till att
betydelsen av den professionella kompetensen tonas ned och skolledares och
lärares handlingsutrymme begränsas. I den juridiska diskursen kringskärs
detta handlingsutrymme av en mer detaljerad statligt formulerad juridisk
styrning. I demokratidiskursen är det istället eleverna som får en större makt
i förhållande till skolledare och lärare. Precis som påtalas i en insändare om
”mössförbudet” på Floraskolan kan elevers möjlighet att påverka skolans
verksamhet ses som ett led i deras fostran till demokratiska medborgare.
Elevinflytande kan också motiveras på ett liknande sätt som en mer
omfattande juridisk styrning av skolan: att skolan har en så pass stor makt
över eleverna och deras framtida liv befogar att denna makt regleras och
balanseras. Samtidigt kan ett alltför stort fokus på elevinflytande leda till en
minskad auktoritet för skolledare och lärare, vilket kan ses som problematiskt
ur flera avseenden. Skolledare har ett formellt ansvar för skolan, något som
också demokratidiskursens princip om möjlighet till ansvarsutkrävande gör
gällande – det är viktigt med tydliga ansvarsförhållanden. Det går att
argumentera för att den som har ansvar också bör ha makt, annars försämras
förutsättningarna att leva upp till detta ansvar. Om skolledaren exempelvis
bedömer att skolans ekonomiska förutsättningar erfordrar organisationsförändringar som inte nödvändigtvis skulle uppskattas av elever och föräldrar,
så kan det finnas en poäng med att skolledaren har instrument för att trots
detta genomföra dessa. Den åtgärd som bedöms vara den bästa för skolan som
helhet och på längre sikt, kanske inte ses som den bästa av elever och
föräldrar. Detsamma gäller för lärare, som har till uppgift att se till att eleverna
når utsatta kunskapsmål. Detta kan motivera att de ges möjlighet att utforma
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sin undervisning på ett sätt som dem, med sin professionella kompetens,
anser möjliggör detta.
I linje med att lärares handlingsutrymme begränsas positioneras elever och
lärare som jämbördiga parter, där elever genom delaktighet och
medbestämmande utövar inflytande över sin skolsituation. Detta tillsammans
med lärare i frågor om undervisningens upplägg; och tillsammans med
skolledare när det gäller mer skolövergripande frågor som ordningsregler och
organisationsförändringar. Den makt som tillskrivs eleverna inom ramen för
demokratidiskursen kan kontrasteras med elevsubjektet inom omsorgsdiskursen, där elevernas minderårighet betonas i större utsträckning. I linje
med demokratidiskursens princip om inflytande förväntas både skolledare
och lärare till viss del dela sin makt med elever och bjuda in dessa till att
medverka i beslut. I klassrumssituationen positioneras läraren inte som en
auktoritär figur, utan som en part på samma nivå som eleverna. Detta kan
tolkas som att betydelsen av lärarens professionella kompetens, likt inom den
juridiska diskursen, tonas ned.

8.4 Marknadsdiskursen
En inbördes motsättning mellan tillförlitlighet och
konkurrenskraft
En av marknadsdiskursens bärande principer är tillförlitlighet, i termer av att
”den goda skolan” ses som en skola som håller fast vid det som utlovats. Här
finns beröringspunkter med både den juridiska diskursen och
omsorgsdiskursen. I samtliga av dessa tre diskurser läggs vikt vid stabilitet
och förutsägbarhet i någon bemärkelse. I den juridiska diskursen betonas
dessa värden i termer av lagmässighet och i omsorgsdiskursen i termer av
trygghet (kontinuitet). I marknadsdiskursen är det istället tillförlitlighet i ett
närmast affärsmässigt avseende som åsyftas. ”Den goda skolan” är, i linje med
principen om tillförlitlighet således en skola som håller de löften som utlovats
till elever och föräldrar. Här finns en inbördes motsättning mellan
tillförlitlighet och en annan bärande princip inom marknadsdiskursen,
nämligen konkurrenskraft. När tillförlitlighet framförs som ett ideal att
eftersträva blir ombytlighet indirekt något som tas avstånd ifrån. Samtidigt
kan just ombytlighet, eller flexibilitet ses som en central beståndsdel i idealet
om konkurrenskraft. Att vara konkurrenskraftig kräver exempelvis förmågan
att anpassa sig efter en varierande elevtillströmning. Kritiken mot
friskolereformen har i Sverige bland annat gällt just svårigheter att planera
skolverksamheten både pedagogiskt och ekonomiskt, med potentiellt ökade
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kostnader för kommunerna som följd 63 (Vlachos, 2011; Kallstenius, 2010;
Holm & Lundström, 2011). På grund av skolpengens utformning (där
resurserna ”följer med eleven”) finns också en risk att framförallt
vinstdrivande friskolor försöker begränsa kostnaderna per elev på bekostnad
av undervisningens kvalitet (Vlachos, 2011, s. 68). På samma gång som
tillförlitlighet och konkurrenskraft är bärande principer inom samma diskurs
så finns det således en inneboende motsättning mellan dessa principer, som
endast i begränsad utsträckning problematiseras i tidningsurklippen.
Den inbördes motsättning som finns i marknadsdiskursen mellan principen
om tillförlitlighet och principen om konkurrenskraft, medför olika typer av
subjektspositioneringar. I båda fallen positioneras skolledare som ledare av
en närmast affärsmässig verksamhet (Lundahl m.fl., 2013, s. 506; Holm &
Lundström, 2011). I linje med principen om tillförlitlighet positioneras de
dock även som en part i ett avtal, som förväntas leverera tjänster i enlighet
med det som utlovats till deras kunder – eleverna. Det blir ett slags
kontraktstänkande (Carlbaum, 2016b), i linje även med den juridiska
diskursens princip om individuella rättigheter, där ”kontrakten” istället har
en mer rättslig betoning och där rättsliga åtgärder kan bli aktuella om inte
kontraktet hålls. I fallet med principen om tillförlitlighet handlar kontraktet
mer om ett förtroende och resultatet av ett ”kontraktsbrott” kan istället bli att
eleven lämnar skolan.
Enligt med principen om konkurrenskraft förväntas skolledarna istället
vara innovativa, visa engagemang, och utmärka sig genom att erbjuda något
unikt på den lokala skolmarknaden. Detta förutsätter en skolledare som är
flexibel och anpassningsbar, något som kan vara svårt att åstadkomma om
man samtidigt ska kunna leva upp till löften som avgetts i ett tidigare skede. I
en kort insändare riktas kritik mot Birgittaskolan för just detta, efter att
skolan ska ha dragit in en skolresa som använts som marknadsföring flera år
tidigare (L8bord). Elever (och i vissa fall föräldrar) utgör enligt principen om
tillförlitlighet den andra parten i avtalet: kunden, med rätt att ställa krav på
skolan samt, i enlighet med principen om konkurrenskraft också har rätt att
byta skola – eller ”tjänsteleverantör” – vid missnöje. Motsättningen mellan
tillförlitlighet och konkurrenskraft gäller således främst skolledarsubjektet,
medan det inte finns någon sådan motsättning när det gäller elevsubjektet.

63 Behovet av långsiktig verksamhetsplanering kan också vara olika stort hos kommunala och fristående
huvudmän, eftersom kommunerna är skyldiga att tillhandahålla alla elever en utbildning medan de fristående
skolorna kan sätta ett tak för hur många elever som tas emot (Vlachos, 2011, s. 99).
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Tanken att ”kunden vet bäst”
När det gäller principen om individualisering finns även här paralleller med
den juridiska diskursen (och dess princip om individuella rättigheter), men
kanske främst med demokratidiskursen. Den bärande principen om inflytande i demokratidiskursen och om individualisering i marknadsdiskursen
kan båda förstås i termer av att fördela om makt från skolledare och/eller
lärare till elever. Detta dock utifrån olika grunder: i demokratidiskursen
utifrån elevers rättigheter som demokratiska medborgare och i marknadsdiskursen utifrån elevers rättigheter som brukare av en tjänst (eller än mer
tillspetsat, som kunder/konsumenter av service). Detta medför i någon
mening att professionell kompetens nedvärderas, eller åtminstone tonas ned,
till fördel för ett ”kunden vet bäst”-tänkande. Marknadsdiskursens mer
”pragmatiskt” inriktade princip om individualisering hamnar i intervjumaterialet också i motsättning med demokratidiskursens princip om
människors lika värde. Detta när en förälder antyder att en kvinna inte är en
”riktig” lärare och då får prata med en man istället. Denna motsättning är inte
något som problematiseras i intervjun. Om skolledare i marknadsdiskursen
positioneras som affärsledare så positioneras lärare i enlighet med detta
”kunden vet bäst” – tänkande som tjänsteutövare. I mötet med eleven, det vill
säga kunden, förväntas lärare vara tillmötesgående, ta hänsyn till och anpassa
sig till dennes önskemål i enlighet med principen om individualisering. Det
professionella omdömet riskerar således att bli underordnat betydelsen av att
göra elever nöjda så att de stannar kvar på skolan (Holm & Lundström, 2011;
Lundahl m.fl., 2013, s. 507; Lundström & Holm, 2011; Lundström & Parding,
2011a, s. 70–72). På motsvarande sätt upptar elever positionen som kunder,
som kan använda sin möjlighet att ”rösta med fötterna” när de inte är nöjda
med exempelvis betygssättning eller stödåtgärder, under devisen ”kunden har
alltid rätt” (Lundahl & Olson, 2013, s. 206; Carlbaum, 2016a, s. 342). Att det
huvudsakliga sättet att utöva inflytande blir att lämna skolan förutsätter en
syn på sociala relationer som flyktiga och utbytbara (Carlbaum, 2016a, s. 341;
Ambrose, 2016). Samtidigt innebär betoningen på individualisering att ett
ansvar läggs även på eleverna att faktiskt göra ett informerat och aktivt
skolval, vilket kommer till uttryck i intervjuerna med lärarna Heidi och
Hedvig på Helenaskolan, som antyder att skolan inte vänder sig till alla typer
av elever utan kräver att man är lite hårdhudad. Även föräldrarnas
subjektspositioner präglas av marknadiseringen, där dessa förväntas utkräva
ansvar genom att tillämpa sin rättighet (och i praktiken också skyldighet) att
göra informerade val och således lämna en skola som inte håller måttet
(Carlbaum, 2016a, s. 340). Att göra ett aktivt val av skola ses som en del i att
vara en ansvarstagande förälder (Bunar, 2010b, s. 55; Bunar & Ambrose,
2016, s. 44). Vidare sätter den kategorisering av skolor som ”bra” eller
”dåliga”, som följer marknadiseringens logik, sin prägel på positioneringen av
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elever och lärare som ”vinnare” eller ”förlorare” beroende på vilken av dessa
kategorier av skolor de associeras med (Lucey & Reay, 2002).
Forskning om marknadiseringen av skolan har påtalat att det fria skolvalet
kan bidra till segregation64 (Lundahl m.fl., 2013; Fiske & Ladd, 2000). Det fria
skolvalet kan visserligen, i linje med logiken bakom dess införande, ses som
ett sätt att minska boenderelaterad segregation. Det finns studier som pekar
på att en förhållandevis stor andel elever i segregerade urbana områden gör
aktiva skolval och därigenom ges möjlighet att gå på en attraktiv skola, även
om den är lokaliserad i ett annat område än det där bostaden ligger (Bunar,
2010b, s. 67). Samtidigt riskerar de elever som väljer att gå på den tilldelade
skolan i närområdet bli än mer stigmatiserade och förknippade med sin
”misslyckade” skola (Bunar, 2010b, s. 69). Ett argument som framförs i
sammanhanget är svårigheten, och de skilda förutsättningarna att göra
informerade val (Vlachos, 2011, s. 67; Skawonius, 2005). Exempelvis påverkas
de faktiska valmöjligheterna av skillnader i föräldrars tillgång till informella
nätverk, där information kan delas både om vilka skolor som anses bra och
dåliga och vilka potentiella kryphål och sätt att kringgå skolvalssystemets
ramar som finns att tillgå (Bunar & Ambrose, 2016, s. 48). Konsekvensen av
dessa skillnader i kulturellt och socialt kapital riskerar därmed att bidra till
ökad segregation. Det är också svårt att mäta kvalitet i en komplex
verksamhet som skolan, vilket innebär att en ökad informationsspridning inte
nödvändigtvis utgör en lösning (Vlachos, 2011, s. 70–72). Att utöka
informationen om skolors resultat på nationella prov skulle till exempel kunna
leda till ett för stort fokus på ”de enkelt mätbara aspekterna av
kunskapsmassan” (Vlachos, 2011, s. 72). Det finns alltså potentiella problem
med marknadsdiskursens betoning på individualisering och elevers ansvar att
göra informerade och aktiva skolval.
Bunar påtalar den roll mångkulturella innerstadsskolor65 fått, som slagträn
i debatten och det fria skolvalet, som används av både reformens förespråkare
och motståndare (Bunar, 2010b, s. 49). Förespråkare menar att konkurrensen
kan pressa skolorna att förbättra exempelvis kvaliteten på undervisningen,
medan motståndare hävdar att skolvalet resulterar i att högpresterande elever
med mer fördelaktig social bakgrund lämnar mångkulturella skolor, vilket ger
dessa minskade resurser, en lägre status och ett försämrat rykte som i
slutändan kan leda till att dessa områden förlorar sina skolor (Bunar, 2010b,
s. 49). Vad som bedöms vara en bra eller dålig skola baseras nämligen inte
bara på resurser och resultat utan även på skolans status, rykte och sociala
nätverk (Bunar, 2010b, s. 56; Bunar & Ambrose, 2016, s. 44; Kallstenius,

64 Med segregation avses här ”en rumslig åtskillnad mellan grupper”, utifrån exempelvis socioekonomiska
aspekter, etnicitet eller prestation (Gustafson, 2006, s. 14).
65 Här definierat som skolor med en hög andel barn med invandrarbakgrund, från socioekonomiskt utsatta
omständigheter (Bunar, 2010b, s. 49).
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2008, s. 47). Föräldrar tenderar att välja en skola där elever med hög status
utgör en stor andel och skolornas sociala och etniska sammansättning har
därmed betydelse för valet av skola, något som kan bidra till ökad segregation
(Fiske & Ladd, 2000, Kapitel 7). Det har också visat sig att skolor med särskilt
dåligt rykte ofta har samma namn som det stigmatiserade lågstatusområde de
är lokaliserade i (Bunar, 2010b, s. 65). Ett problem med det fria skolvalet kan
således vara att skolorna konkurrerar utifrån förutfattade meningar kopplade
till bland annat boendesegregation, snarare än utifrån utbildningens kvalitet
(Ambrose, 2016; Bunar, 2008b; Gustafson, 2006; Kallstenius, 2010).
En ”retuscherad” bild av skolan
På motsvarande sätt som i den juridiska diskursen och demokratidiskursen
kan marknadsdiskursens betoning på elevers rättigheter att (om än på olika
sätt och på olika grunder) ses som något som utjämnar maktassymetrin
mellan elever å den ena sidan och lärare och skolledare å den andra. Samtidigt
kan en alltför stor vikt vid marknadsdiskursens principer medföra att
trovärdigheten för, rättvisan i och kvaliteten på det svenska
utbildningssystemet äventyras. Marknadsdiskursen och dess betoning på
konkurrenskraft ger skolor incitament att förmedla en så positiv bild av
verksamheten som möjligt utåt (bland annat i pressen) och att tona ned
problematik och utmaningar som kan finnas, av rädsla för att dessa ska
spetsas till och förenklas. Det finns forskning som pekar på att skolvalet, som
ett led i marknadiseringen av svensk skola, kan komma att påverka
skolverksamhetens inriktning. För att överkomma sitt dåliga rykte tillämpar
exempelvis mångkulturella innerstadsskolor olika typer av strategier, såsom
att betona närheten till närliggande områden och att införa profiler med
inriktning på exempelvis olika idrotter (Bunar, 2010b, s. 66). Detta är också
något som påtalas i intervjuerna med skolverksamma. Utifrån resultatet av en
enkätstudie, riktad till skolchefer och rektorer för gymnasieskolor, menar
Lundahl med flera att konkurrensen mellan skolor har stor påverkan på elever
och personal (Lundahl m.fl., 2013). Konkurrensen uppges bland annat ha lett
till att nya programprofiler och undervisningsmetoder utvecklats, samtidigt
som arbetsbördan ökat och det blivit svårare att planera verksamheten. En del
av arbetet som pekas ut som en betydande orsak till den ökade arbetsbördan
är marknadsföring, något som inte bara involverar rektorer, utan också lärare
och ofta elever (Lundahl m.fl., 2013, s. 505–506; Lundström & Parding,
2011a, s. 67). Elever förväntas vara lojala gentemot sin skola och agera som
ambassadörer, som pratar positivt om skolan även på fritiden (Lundahl &
Olson, 2013, s. 208). Det räcker inte med att elever uppnår goda resultat,
framgångarna måste också vara synliga för allmänheten (Lundahl & Olson,
2013, s. 208).
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Lund har studerat gymnasieskolors profilerings- och informationsstrategier och presenterar ett antal ”profileringskategorier” som skolorna
använder sig av för att ”informera och locka till sig elever” (Lund, 2007, s.
289–291). Lund betonar riskerna om profileringskategorier som har mer av
en reklamkaraktär får fäste, det vill säga sådana som ”betraktar eleverna som
konsumenter på en utbildningsmarknad” (Lund, 2007, s. 298). Om
utbildningsval görs utifrån ett material i form av reklam snarare än material
som syftar till att ”beskriva vad ett visst utbildningsval kommer att leda fram
till för typer av kompetenser och arbetstillfällen” försvåras möjligheterna att
göra välgrundade val, menar Lund (Lund, 2007, s. 298). Det finns även
problematiska aspekter av att skolor, genom konkurrensutsättningen som det
fria skolvalet innebär, får större incitament att tillgodose elevers och
föräldrars enskilda önskemål. En sådan invändning är att hänsyn till elever
och föräldrars preferenser inte nödvändigtvis ligger i samhällets intresse i
stort. Medan en enskild elev exempelvis kan se en vinning i att kräva högsta
möjliga betyg, är det viktigaste för samhället i bredare bemärkelse att betyget
är rättvist och väl förankrat (Vlachos, 2011, s. 67). De incitament för att
”retuschera” bilden av skolan som marknadsdiskursens betoning på
konkurrenskraft medför försvårar för det första möjligheten för bland annat
elever att skapa sig en rättvisande uppfattning om skolan. De riskerar också
att försvåra de möjligheter till utvecklingsarbete som skulle kunna främjas
genom en öppen, förutsättningslös diskussion om utmaningar som många
skolor har gemensamt. Vikten som läggs vid individualisering sker i värsta fall
på bekostnad av professionell integritet. Samtidigt som dessa konsekvenser
på ett sätt kan vara till gagn för enskilda elever, vars föräldrar förmår navigera
på skolmarknaden och använda den till sin fördel, riskerar dock tilliten till och
effektiviteten på utbildningssystemet som helhet att skadas. I linje med
betoningen på att marknadsföra och förmedla en positiv bild av skolan
positioneras skolledare och lärare som språkrör för skolan, som förväntas
kunna hantera media på ett både proaktivt och reaktivt sätt. Elever
positioneras som ambassadörer för sin skola, som förväntas delta i arbetet
med att ”sälja in” skolan.

8.5 Sammanfattning av kapitlet
Det här kapitlet har behandlat den juridiska diskursen, omsorgsdiskursen,
demokratidiskursen och marknadsdiskursens potentiella konsekvenser för
skolan. När det gäller den juridiska diskursen kunde fyra huvudsakliga
konsekvenser identifieras: att redovisningsskyldighet går före professionellt
ansvar; att förväntningarna på alla skolor är desamma, trots deras olika
förutsättningar; att fokus ligger på konflikt istället för dialog; samt att
oönskade beteenden polisanmäls istället för att hanteras internt. Skolledare
och lärare positioneras som tjänstepersoner som ska se till att mål och
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riktlinjer efterlevs; samt säkerställa att de för dokumentation så att de har
ryggen fri om en incident skulle få rättsliga påföljder. Samtidigt förväntas de
använda sin professionella kompetens för att kompensera för faktorer som
kan stå i vägen för att leva upp till kraven om lagmässighet. Skolledare och
lärare positioneras också som meddelare och förebyggare av brott. Elever
positioneras som rättighetsbärare, som kan utkräva dessa rättigheter genom
olika rättsliga processer, vilket ger dem en större makt i det svenska
utbildningssystemet än tidigare. Detta medför att de också positioneras som
potentiella hot gentemot skolledare och lärare, samtidigt som de sistnämnda
i sin tur också positioneras som potentiella hot gentemot eleverna, som av
rädsla för att något ska rapporteras inte vågar anförtro sig åt de vuxna på
skolan. Såväl elever som lärare positioneras, inom ramen för den juridiska
diskursen även som rättsliga subjekt i termer av offer eller förövare.
Två huvudsakliga konsekvenser av omsorgsdiskursen kunde identifieras,
nämligen: en ”skolifiering” av samhällsutmaningar; och att skolan förväntas
kompensera för en flyktig skolmarknad. Inom ramen för omsorgsdiskursen
positioneras lärare som föräldragestalter och ankare som kan tillhandahålla
ett lugn i stormen. Eleverna positioneras som barn, som behöver tas om hand
av vuxna i sin omgivning. När det gäller demokratidiskursen kunde en
övergripande konsekvens urskiljas i termer av en begränsning av lärares
handlingsutrymme. Elever positioneras som aktiva demokratiska
medborgare, som utövar inflytande över sin skolsituation. Lärare och elever
positioneras som jämbördiga parter, då skolledare och lärare förväntas dela
sin makt med elever när det gäller både undervisningens upplägg och mer
skolövergripande frågor. När det så slutligen gäller marknadsdiskursen
kunde följande tre konsekvenser urskiljas: en inbördes motsättning mellan
tillförlitlighet och konkurrenskraft; ett ”kunden vet bäst” – tänkande; samt en
”retuscherad” bild av skolan. Inom ramen för marknadsdiskursen
positioneras skolledare som ledare av en närmast affärsmässig verksamhet.
Därutöver tillskrivs de en något motstridig identitet, där de både förväntas
tillhandahålla en tillförlitlighet och vara innovativa och anpassningsbara.
Lärare positioneras som tjänsteutövare, som ska anpassa sig till elevernas
preferenser. Elever positioneras som kunder, med rätt att ställa krav på skolan
och med både rätt och skyldighet att utöva sin rätt att välja och välja bort en
skola. Såväl skolledare och lärare som elever positioneras också som språkrör
eller ambassadörer för sin skola och förväntas i denna roll förmedla en så
positiv bild av skolan som möjligt.
En övergripande reflektion kring diskursernas konsekvenser är att eleverna
positioneras som aktiva subjekt med betydande inflytande i samtliga
diskurser utom omsorgsdiskursen, medan flera av diskurserna kan leda till att
lärares makt däremot minskar. Både den juridiska diskursen och
marknadsdiskursen kan få konsekvenser för relationen mellan skolledare och
lärare å den ena sidan och elever och föräldrar å den andra. Detta i termer av
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att båda diskurserna innefattar en syn på denna relation i termer av ett
kontrakt, vilket riskerar att skapa ett distanserat och konfliktorienterat
förhållande parterna emellan. Något som hamnar i bakgrunden i framförallt
den juridiska diskursen och omsorgsdiskursen, men till viss del även i
marknadsdiskursen, är skolors skilda förutsättningar för att hantera olika
typer av utmaningar. Det finns en tendens att lägga både skuld och ansvar på
skolnivån, även för sådant som en enskild skola kan ha svårt att hantera
(åtminstone utan stöd), såsom den socioekonomiska elevsammansättningen
och marknadens flyktighet. Slutligen kan sägas att detta kapitel till stor del
handlat om hur diskurserna på olika sätt begränsar skolor. Samtidigt kan
dock, vilket framgår i kapitel 7, diskurserna även erbjuda möjligheter till
motstånd. En diskurs kan utmanas på basis av en annan diskurs och
diskurserna är således inte determinerande.
Föreliggande kapitel har behandlat konsekvenser av de fyra diskurser som
identifierats i mediestudien och undersökts ytterligare i intervjustudien. I det
följande och avslutande kapitlet knyts avhandlingen ihop med slutsatser och
diskussion.
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9. Slutsatser och diskussion
Syftet med denna avhandling har varit att analysera representationer av
skolproblem i media och att diskutera hur dessa problemrepresentationer kan
ses som uttryck för skolans styrning och synen på skolans funktion i
samhället. Detta avslutande kapitel återknyter till syftet genom att adressera
frågan om hur denna styrning tar sig uttryck i det material som studerats, i
form av urklipp från lokala dagstidningar och intervjuer med skolledare och
pedagogisk personal. Dessutom kommer implikationer av denna styrning att
diskuteras. Detta efterföljs av en teoretisk och metodologisk reflektion kring
WPR-angreppssättet och dess tillämpning på ett medie- och intervjumaterial.
Kapitlet avslutas med några tankar om diskurser om ”den goda skolan” i
framtiden.

9.1 En styrning genom förgivettagna ”sanningar” om skolans
funktion i samhället
En utgångspunkt i denna avhandling är att skolan präglas av förgivettagna
”sanningar” om dess funktion i samhället. Ett annat sätt att uttrycka det är att
skolan styrs av diskurser om vad som karaktäriserar ”den goda skolan”.
Diskurserna skapar och reproducerar värden som påverkar skolans
verksamhet och de som verkar inom denna. Ett sätt att identifiera sådana
diskurser är genom att, som i denna avhandling studera så kallade
problemrepresentationer. Med begreppet problemrepresentation avses
framställningen av något som ett problem (Bacchi, 1999, s. 1). Genom att
studera representationer av ”den dåliga skolan” kan diskurser om ”den goda
skolan” urskiljas och resultatet kan bli ett annat än om endast uttalade ideal
skulle undersökas. Bland annat har medieforskning visat att så kallade ”dåliga
nyheter” har högst sannolikhet att hamna i tidningen (Harcup & O’Neill,
2016). Om jag istället hade valt att studera representationer av framgång är
det således inte säkert att jag skulle ha haft ett lika rikt mediematerial att utgå
ifrån.
Avhandlingens första forskningsfråga handlar om just hur skolproblem
representeras i lokala dagstidningar. Tre tidningar baserade i två olika
kommuner studerades och fyra huvudsakliga problemrepresentationer kunde
identifieras. Den första problemrepresentationen benämndes ”skolan bryter
mot lagen” och tar sig främst uttryck i framställningar av hur skolan brister i
efterlevnaden av lagmässiga krav och av att det skett någon form av brott, eller
finns misstanke om att brott begåtts på skolan. Den andra problemrepresentationen benämndes ”arbetsmiljön på skolan är dålig” och tar sig
uttryck i framställningar av problem med den fysiska och psykosociala
arbetsmiljön. Den tredje problemrepresentationen benämndes ”skolan
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lyssnar inte på eleverna” och tar sig uttryck i framställningar av problem med
bristande elevinflytande och lyhördhet för eleverna. Den fjärde
problemrepresentationen benämndes ”skolan står sig inte i jämförelser med
andra skolor” och tar sig uttryck i framställningar av låg måluppfyllelse och
bristande konkurrenskraft på skolmarknaden. Hur skolorna framställs i
relation till de olika problemrepresentationerna varierar. Det fall där skolan
på det tydligaste sättet pekas ut som ansvarig är i problemrepresentationen
”skolan lyssnar inte på eleverna”. När det gäller de övriga tre problemrepresentationerna är bilden mer mångfacetterad, men av resultaten som
helhet framgår att det görs en skillnad mellan ”skolproblem” och ”problem på
skolan”. Ett annat sätt att uttrycka det är att vissa fall som uppmärksammas i
tidningarna betraktas som interna problem och andra som externa sådana.
Med problemrepresentationerna i tidningsmaterialet som utgångspunkt
kunde fyra diskurser urskiljas: den juridiska diskursen, omsorgsdiskursen,
demokratidiskursen och marknadsdiskursen. Dessa diskurser utgjorde svaret
på den andra forskningsfrågan om vilka diskurser om ”den goda skolan” som
ligger till grund för hur problem framställs. Den juridiska diskursen bygger på
principer om lagmässighet, individuella rättigheter och lagföring. Inom
ramen för den juridiska diskursen framträder en bild av skolan som
myndighet, med skyldighet att följa lagen och att ”beakta allas likhet inför
lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”.66 Omsorgsdiskursen bygger på
principer om engagemang, trygghet och empati. Inom ramen för
omsorgsdiskursen framträder en bild av skolan som ”trygg hamn”, som kan
kompensera för eventuella svårigheter som elevers bakgrund eller omgivning
för med sig. Demokratidiskursen bygger på principer om inflytande, möjlighet
till ansvarsutkrävande och människors lika värde. Inom ramen för
demokratidiskursen framträder en bild av skolan som demokratisk
institution, som ska präglas av möjligheter till inflytande och ifrågasättande.
Marknadsdiskursen bygger på principer om tillförlitlighet, konkurrenskraft
och individualisering. Inom ramen för marknadsdiskursen framträder en bild
av skolan som en tillhandahållare av tjänster, där relationen mellan skola och
elev/förälder betraktas i termer av ett avtal, där skolan förväntas kunna hävda
sig i konkurrensen med andra skolor och anpassa sig till de individuella
elevernas önskemål. För att återknyta till avhandlingens utgångspunkt, att
skolan präglas av ”sanningar” om skolans funktion i samhället, så är de fyra
identifierade diskurserna exempel på sådana ”sanningar”. Resterande delar
av detta kapitel kommer därför till stor del att uppehålla sig vid dessa

66 I linje med den grundlagsreglerade legalitetsprincipen respektive objektivitetsprincipen (SFS 1974:152, 1
kap. 1 § och 9 §).
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diskurser och deras implikationer. Härnäst följer en redogörelse för
avhandlingens huvudsakliga slutsatser.

9.2 En skola i lagens namn eller som en trygghetens famn?
Den juridiska diskursen och omsorgsdiskursen dominerar
En första slutsats är att den juridiska diskursen och omsorgsdiskursen
dominerar när det gäller synen på vad som utgör ”den goda skolan”, vilket
också påtalats i kapitel 6 och 7. När det gäller mediestudien kan dessa två
diskurser urskiljas i samtliga fyra problemrepresentationer. Den juridiska
diskursen dominerar, föga förvånande, i problemrepresentationen ”skolan
bryter mot lagen”. Framställningar av att skolor inte lever upp till lagmässiga
krav kan kopplas till den juridiska diskursens princip och individuella
rättigheter, medan utsagor om att individer misstänkts för eller funnits begå
brott på skolan kan kopplas till principen om lagföring. Den juridiska
diskursen kommer dock till uttryck även i övriga problemrepresentationer.
När det gäller problemrepresentationen ”arbetsmiljön på skolan är dålig” kan
utsagor om brister i både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön kopplas
till den juridiska diskursens principer om lagmässighet och individuella
rättigheter. Problemrepresentationen ”skolan lyssnar inte på eleverna” kan
också den härledas till den juridiska diskursens principer om lagmässighet
och lagföring, exempelvis när elevinflytande talas om i termer som en
rättighet som eleverna har. Slutligen kan också problemrepresentationen
”skolan står sig inte i jämförelser med andra skolor” och dess fokus på
måluppfyllelse koppas till den juridiska diskursens princip om lagmässighet,
som även den betonar just måluppfyllelse.
Omsorgsdiskursen kommer tydligast till uttryck i problemrepresentationen
”arbetsmiljön på skolan är dålig”. Utsagor om brister i den fysiska och
psykosociala arbetsmiljön kan kopplas till omsorgsdiskursens tre principer
om engagemang, trygghet och empati. Omsorgsdiskursen kommer dock även
till uttryck i övriga problemrepresentationer. I problemrepresentationen
”skolan bryter mot lagen finns för det första kopplingar till omsorgsdiskursens
princip om engagemang när det gäller rapportering om brister i
tillhandahållandet av särskilt stöd. För det andra finns i rapportering om brott
eller misstanke om brott spår av omsorgsdiskursens princip om trygghet.
Omsorgsdiskursen kommer även till uttryck i problemrepresentationen
”skolan lyssnar inte på eleverna”. Detta eftersom dess princip om empati kan
kopplas till utsagor där skolor framställs som icke lyhörda för elevernas behov
och önskemål. Slutligen kan omsorgsdiskursen även kopplas till
problemrepresentationen ”skolan står sig inte i jämförelser med andra
skolor”. För att ”utjämna kunskapsskillnader” mellan skolor förespråkas att
skolan tar ett ansvar för elever som sträcker sig bortom den ordinarie
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skoldagen, vilket ligger i linje med omsorgsdiskursens princip om
engagemang.
Den juridiska diskursen och omsorgsdiskursen dominerar också sett till
den skolvisa rapporteringen, då de framträder i negativ medieexponering för
samtliga åtta studerade skolor och är särskilt tongivande i relation till tre av
skolorna vardera. Att just den juridiska diskursen och omsorgsdiskursen
dominerar när det gäller synen på ”den goda skolan” är värt att notera,
eftersom dessa diskurser i flera avseenden står i motsättning till varandra.
Detta kommer att återkommas till.
Den tredje forskningsfrågan handlar om hur diskurserna och eventuellt
motstånd mot dessa kommer till uttryck hos skolledare och pedagogisk
personal. Detta undersöktes med hjälp av intervjuer med skolledare och
pedagogisk personal på två av de i mediestudien studerade skolorna:
Birgittaskolan och Helenaskolan. I tidningsmaterialet är omsorgsdiskursen
dominerande i Birgittaskolans fall och den juridiska diskursen i
Helenaskolans fall. Resonemangen i intervjuerna sträcker sig dock bortom
det som rör deras egna skolor och mediearenan specifikt. Likt i
tidningsmaterialet dominerar den juridiska diskursen och omsorgsdiskursen
i intervjuerna. Att dessa diskurser tillskrivs stor vikt märks både i
anammandet av och motståndet mot dessa. Anammande av och motstånd
mot samtliga fyra diskurser går i olika grad att urskilja i intervjupersonernas
resonemang. Dessutom framträder ett antal ytterligare diskurser, som i vissa
fall underbygger andra diskurser och i andra fall konkurrerar med dessa.
När det gäller den juridiska diskursen är dess princip om lagmässighet nära
sammankopplad med Skolinspektionens granskning av lagefterlevnad. Dessa
granskningar tycks ha stor vikt och legitimitet för intervjupersonerna,
samtidigt som myndigheten kritiseras för att vara stelbent och kontextblind.
Principen om lagföring anammas däremot utan reservationer från intervjupersonerna. De betraktar våldsamma eller hotfulla incidenter som brott, som
bör utredas av polis och inte av skolan. I relation till den juridiska diskursen
framträder i intervjuerna en annan diskurs, som fått benämningen
professionsdiskursen. Denna tjänar både som utgångspunkt för motstånd och
anammande av den juridiska diskursen. Mer specifikt syns professionsdiskursen i motståndet mot principen om lagmässighet och i anammandet av
principen om lagföring. När det gäller motståndet mot den juridiska
diskursens princip om lagmässighet, manifesteras professionsdiskursen i att
intervjupersonerna efterlyser en större betoning på professionellt omdöme
framför detaljstyrning. När det gäller anammandet av principen om lagföring,
manifesteras den i att specialisering ges företräde framför generalism. Detta i
termer av att en åtskillnad görs mellan vad som betraktas som skolans
respektive polisens uppgifter.
När det gäller omsorgsdiskursen betonas dess princip om engagemang av
intervjupersonerna, som lägger stor vikt vid relationsskapandet med eleverna.
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Samtidigt ifrågasätter intervjupersonerna att skolan, i deras mening tenderar
att pekas ut som ansvarig för att hantera olika samhällsutmaningar. Här
återkommer således professionsdiskursen och dess betoning på
specialisering, där olika yrkeskategorier har olika uppdrag. Principen om
trygghet beläggs också med stor vikt i intervjuerna, men även här finns ett
visst motstånd, i detta fall grundat i marknadsdiskursens princip om
individualisering och ansvaret att som elev göra ett informerat och aktivt
skolval. Principen om trygghet underbyggs av vad som här benämns som en
säkerhetsdiskurs, som går ett steg längre från omsorgsdiskursens syn på ”den
goda skolan” som en ”trygg hamn” till att mer snarare betrakta den i termer
av en borg eller fästning. Även principen om empati manifesteras i
intervjumaterialet och i relation till denna finns även uppfostrande inslag, i
form av utsagor om att elever behöver hjälp och vägledning till att ”göra rätt”.
Demokratidiskursen och marknadsdiskursen har, som tidigare nämnts, en
mer nedtonad position i det tidningsmaterial som berör de i intervjustudien
innefattade skolorna. Därför är det inte så förvånande att dessa två diskurser
inte har en lika framträdande roll som den juridiska diskursen och
omsorgsdiskursen i intervjuerna. Samtidigt finns uttryck även för dessa två
diskurser. När det gäller demokratidiskursen uttrycks ett motstånd mot
principen om inflytande och det finns en idé om att läraren i slutänden bör ha
sista ordet. Detta motstånd grundar sig i vad som här kallas en
fostransdiskurs, där ”den goda skolan” är en skola som ser till att eleverna
anpassar sig till rådande samhällsvärderingar och skapar möjligheter för dem
att inkluderas i samhällsgemenskapen. Principen om människors lika värde
kommer till uttryck i kritik mot systemet för resursfördelning till skolan på
mer övergripande nivå. Den framträder också i den positiva synen på kulturell
mångfald i skolan, samtidigt som det finns uttryck för motsättningar mellan
olika former av jämlikhet. När det slutligen gäller marknadsdiskursen både
anammas och motsätts principen om konkurrenskraft av intervjupersonerna.
Det framkommer att stor vikt läggs vid marknadsföring och mediehantering,
samtidigt som det riktas kritik mot ett fokus på felsökande, skuldbeläggande
och krav. Även principen om individualisering både anammas och motsätts.
Sammanfattningsvis dominerar den juridiska diskursen och omsorgsdiskursen i både tidningsmaterialet och intervjumaterialet. De sammantagna
resultaten från båda studierna kan tolkas i termer av att ”den goda skolan” är
en skola som lever upp till de lagmässiga kraven och som ser till att ”brott”
utreds av polisen. Det är också en skola som där skolledare och personal bryr
sig om och skapar goda relationer med sina elever, ser till att de känner sig
trygga, förstådda och sedda. Resultaten är dock inte entydiga. Inte minst
framträder i intervjumaterialet den professionella diskursen, som beläggs
med förhållandevis stor vikt och är närvarande i både underbyggandet och
motsättandet av andra diskurser. Med utgångspunkt i professionsdiskursen
uttrycker intervjupersonerna ett motstånd mot den juridiska diskursen och
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dess princip om lagmässighet. Samtidigt kan professionsdiskursen också ses
som en grund för anammandet av den juridiska diskursens princip om
lagföring. Professionsdiskursen ligger även till grund för ett motstånd mot
omsorgsdiskursen. Sammantaget kan sägas att de intervjuade skolverksamma
lägger större vikt vid professionellt omdöme och specialisering än vad som
görs i de diskurser som kunde identifieras i mediestudien.
En navigering mellan två konkurrerande diskurser
En andra slutsats är att de två dominerande diskurserna, den juridiska
diskursen och omsorgsdiskursen, på flera sätt står i motsättning till varandra.
Det pågår således en diskursiv kamp mellan dessa två diskurser om huruvida
”den goda skolan” är ”en skola i lagens namn” eller ”som en trygghetens
famn”. Detta blir särskilt tydligt i motsättningen mellan den juridiska
diskursens princip om lagföring och omsorgsdiskursens princip om empati. I
linje med principen om lagföring uttrycks både i tidningsmaterialet och
intervjumaterialet en syn på våldsamma och/eller våldsamma incidenter som
brott snarare än som interna konflikter. Särskilt framträdande är detta i
intervjuerna. Principen om empati skiljer sig tydligt från principen om
lagföring, då dess fokus istället ligger på förståelse och att försöka sätta sig in
i elevernas situation. Inom ramen för principen om lagföring finns utrymme
för empati när det gäller de som positioneras som offer, men inte för de som
positioneras som förövare. Fokus ligger på disciplinering och bestraffning,
medan principen om empati istället betonar förståelse och vägledning. En
annan skiljelinje mellan den juridiska diskursen och omsorgsdiskursen
återfinns mellan principen om individuella rättigheter i den förstnämnda och
principen om trygghet i den sistnämnda. En av de intervjuade lärarna
efterlyser en större öppenhet mellan myndigheter för att underlätta
samarbete med syfte att skydda eleverna från exempelvis rekrytering av
kriminella gäng. Här kan principen om sekretess, i termer av att värna om
individens integritet, ses som ett uttryck för principen om individuella
rättigheter. Önskan om en utökad öppenhet mellan myndigheter kan istället
ses som ett uttryck för principen om trygghet.
En övergripande skiljelinje mellan den juridiska diskursen och
omsorgsdiskursen återfinns i positioneringen av elever. Inom ramen för den
juridiska diskursen positioneras eleverna som aktiva subjekt, med rättigheter
(principerna om lagmässighet och individuella rättigheter) och ansvar
(principen om lagföring). I omsorgsdiskursen betonas istället elevernas
minderåriga status och de positioneras som subjekt som behöver vägledas och
tas om hand. Denna skillnad återfinns även när det gäller lärare som subjekt.
I den juridiska diskursen positioneras dessa som byråkrater som ska se till att
mål och riktlinjer efterlevs, samt föra dokumentation för att kunna hantera
eventuella rättsliga påföljder av incidenter. I omsorgsdiskursen positioneras
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lärare istället som föräldragestalter. Den fjärde och sista forskningsfrågan
handlar om vilka konsekvenser problemrepresentationerna och i praktiken
diskurserna kan få på skolnivå. Det går att argumentera för att det sätt på
vilket elever och lärare positioneras i diskurserna påverkar relationen dessa
subjekt emellan. Medan subjektifieringseffekterna av den juridiska diskursen
främjar en distanserad relation mellan elever och lärare, gäller motsatsen för
omsorgsdiskursen. Att den juridiska diskursen och omsorgsdiskursen
konkurrerar med varandra på detta sätt riskerar att leda till att lärare hamnar
i konflikt mellan olika förväntningar på lärarsubjektet. Det saknas en entydig
bild av vad som utgör ”den goda skolan”, vilket innebär att de behöver
navigera mellan dessa två dominerande diskurser. Samtidigt innebär också
denna diskursiva kamp möjligheter till motstånd, då det faktum att
diskurserna konkurrerar med varandra synliggör deras makt på ett tydligare
sätt än om en diskurs skulle vara dominerande. Den diskursiva kampen gör
det möjligt att uttrycka motstånd mot den ena diskursen på basis av den
andra.
En tredje slutsats är att de två dominerande diskurserna tycks karaktäriseras av en slags ”kontextblindhet”. Avhandlingens resultat indikerar
nämligen att det inom ramen för både den juridiska diskursen och
omsorgsdiskursen finns en tendens att förlägga skuld och ansvar på skolan för
olika typer av utmaningar och ojämlikhet i samhället. En konsekvens av den
juridiska diskursen som kunde urskiljas var att förväntningarna på alla skolor
är desamma, trots deras olika förutsättningar. På motsvarande sätt kan
konsekvenser av omsorgsdiskursen vara en ”skolifiering” av samhällsutmaningar och att skolan förväntas kompensera för en flyktig skolmarknad.
Den gemensamma nämnaren när det gäller konsekvenser av de två
dominerande diskurserna är således en slags ”kontextblindhet”, som kan
innebära att orealistiska förväntningar ställs på skolan medan en konstruktiv
diskussion om hur och på vilken arena olika samhällsutmaningar lämpligast
adresseras uteblir. Detta kan tolkas i termer av en marknadsideologi, där
skolors framgång eller misslyckanden antas bero på att de är ”bra” eller
”dåliga” skolor, vilket legitimerar en mer passiv roll från statens sida i
förhållande till utbildning (Thrupp, 1998; Lefstein, 2013).

9.3 WPR-angreppssättet – teoretiska och metodologiska
reflektioner
Det analytiska ramverket i denna avhandling bygger på Carol Bacchi’s så
kallade ”What’s the problem represented to be”, eller WPR-angreppssättet
(Bacchi, 2009). Till skillnad från Bacchi, som använder ansatsen för att
studera policy, används det här för att undersöka representationer i media och
bland skolverksamma. Det kan därmed vara på sin plats med några
reflektioner kring användbarheten av WPR på ett medie- och intervjumaterial
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och hur detta kan ha påverkat avhandlingens slutsatser. För det första skiljer
sig urklipp från lokala dagstidningar från policytexter i termer av att de
förstnämnda tenderar att vara förhållandevis kortfattade medan policydokument kan vara av mer omfattande natur. Även om det förekommer
följetonger i tidningsmaterialet så finns det inte heller någon given koppling
mellan urklippen. Detta medförde att materialet i den första delstudien bestod
av ett stort antal korta texter, som inte nödvändigtvis hade någon anknytning
till varandra. Av detta följde utmaningar i termer av att, utifrån ett
förhållandevis fragmenterat material försöka urskilja övergripande mönster.
Detta arbete försvårades av avhandlingens explorativa ansats, där de
problemrepresentationer som skulle undersökas inte var förutbestämda utan
fokuset låg på att studera representationer av skolproblem i bred bemärkelse.
Ett tillvägagångssätt som skulle kunnat vara mer handgripligt och som även
skulle ligga mer i linje med WPR hade varit att fokusera på representationer
av ett visst specifikt problem, exempelvis ”hur representeras mobbning som
problem i skolan?” Samtidigt var poängen med denna avhandling just den
explorativa ansatsen och WPR-angreppssättet var användbart även vid denna
typ av studie, då det tjänade som en karta i ett förhållandevis osammanhängande material.
En annan skillnad mellan att tillämpa WPR på ett mediematerial istället för
ett policymaterial är att policy tenderar att vara framåtsyftande och
lösningsorienterad, medan texter i lokala dagstidningar följer en annan logik,
där just lösningar inte står i fokus på samma sätt. Därför modifierades
operationaliseringen av begreppet problemrepresentation i avhandlingen till
att också innefatta när en fråga troligen skulle ge en läsare ett negativt intryck
av den skola som associeras med den. Just hur begreppet problemrepresentation skulle tillämpas på ett mediematerial var ett återkommande
dilemma under arbetet med avhandlingen. Om Bacchis definition hade
tillämpats strikt hade dock för avhandlingen relevanta resultat sannolikt
sållats bort. Med andra ord bedöms en viss anpassning av WPR utifrån det
material som studeras vara nödvändig för att göra både materialet och
metoden rättvisa.
När det gäller intervjumaterialet gav detta en möjlighet att empiriskt
studera anammande av, motstånd mot, samt konsekvenser av diskurser. Att
använda både medie- och intervjumaterial gav analysen mer djup och
substans. En fråga som kan ställas angående intervjustudien, i ljuset av
avhandlingens slutsatser är om resultatet skulle blivit annorlunda om jag hade
gjort intervjuer på skolor som inte ligger i segregerade områden. Det är
mycket möjligt att så är fallet. Inte minst skulle det vara intressant att i
framtiden undersöka huruvida den juridiska diskursen och omsorgsdiskursen
dominerar även på sådana skolor. Ett tänkbart utfall är att omsorgsdiskursen,
med dess fokus på skolan som en trygg punkt i en osäker omvärld, inte skulle
spela en lika framträdande roll. Samtidigt finns studier som pekar på att
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våldsamma incidenter på skolor i ”mellanklassområden” tenderar att
förklaras utifrån diagnoser och hanteras i samarbete med föräldrar; medan
samma fenomen i socialt utsatta områden i större utsträckning anmäls till och
hanteras av polis (Lunneblad, Johansson, & Odenbring, 2019). Detta skulle
kunna tolkas som att omsorgsdiskursen också förekommer i mindre
segregerade skolor.
Sammanfattningsvis kan sägas att WPR-angreppssättet varit en tillgång i
att studera diskurser om ”den goda skolan”. Ansatsen konkretiserar
poststrukturalistisk teori och utgör således ett användbart verktyg för
diskursanalys. Att tillämpa angreppssättet på ett medie- och intervjumaterial
innebar vissa utmaningar, men med vissa anpassningar är detta ett sätt att
fånga in fler perspektiv än vad som troligen är möjligt vid en studie av
policymaterial.

9.4 Vilken skola vill vi ha?
I avhandlingen kunde ett flertal diskurser identifieras. Studien av
problemrepresentationer i lokala dagstidningar resulterade i att fyra diskurser
kunde
urskiljas:
den
juridiska
diskursen,
omsorgsdiskursen,
demokratidiskursen och marknadsdiskursen. I studien av anammande av;
och motstånd mot dessa diskurser bland skolverksamma framträdde
ytterligare tre diskurser i form av professionsdiskursen, fostransdiskursen och
säkerhetsdiskursen. I bägge studierna var den juridiska diskursen och
omsorgsdiskursen dominerade, men i vilken riktning är utvecklingen på väg?
Vilka av dessa diskurser kan tänkas få en mer eller mindre framträdande roll?
Vad finns det som talar för eller emot olika framtidsscenarion?
Om vi börjar med de i avhandlingen dominerande diskurserna, så är det
troligt att den juridiska diskursen kommer att ha en fortsatt stark position. I
kapitel 7 nämndes att omsorgsdiskursen underbyggs av en säkerhetdiskurs,
med fokus på att förebygga brott. Denna säkerhetsdiskurs kan också komma
att förstärka den juridiska diskursen och dess princip om lagföring, inte minst
med den breda samhällsdebatten i åtanke, där ”lag och ordning” exempelvis
seglat upp som en allt viktigare valfråga (Roos & Israelsson, 2018; ”SVT
VALU. Viktigaste frågorna”, 2018). Samtidigt finns studier som pekar på en
ambivalens hos skolpersonal gällande huruvida man bör polisanmäla eller
inte (Lunneblad & Johansson, 2019a, 2019b). Denna tveksamhet till
polisanmälningar framkommer inte i intervjuerna med skolledare och
pedagogisk personal i denna avhandling, vilket skulle kunna härledas till det
faktum att skolorna i intervjustudien ligger i utsatta områden och kan tänkas
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uppleva ett större tryck att vidta polisiära åtgärder än skolor i
socioekonomiskt välmående områden.67
Som tidigare nämnts kan den juridiska diskursen kopplas samman med den
starka juridifieringstrenden i svensk utbildningspolicy, inte minst sedan
inrättandet av myndigheten Skolinspektionen 2008. Den juridiska diskursen
bärs dessutom upp av marknadsdiskursen och dess principer om
individualisering och konkurrenskraft, i termer av ett performativt tankesätt.
Samtidigt finns tecken på motstånd mot detta fokus på performativitet. 2018
deklarerade Sveriges kommuner och landsting, SKL, att de slutar med de
uppmärksammade så kallade ”öppna jämförelser” av grundskolan som de
publicerat sedan 2007. Detta med motiveringen att ”alla kommuner har olika
förutsättningar och startpunkter” och att rankning inte anses bidra till
skolutveckling i kommunerna (Granestrand, 2018). En representant för SKL
pekar också på den negativa uppmärksamhet som kommuner kan få i
samband med rankningen och menar att det är "bättre att arbeta med sina
resultat utifrån sina egna förutsättningar och inte snegla på grannen”
(Granestrand, 2018).
Ett annat tecken på motstånd mot den juridiska diskursen är att
huvudmän, personal och ledning inom skolan har riktat kritik mot
Skolinspektionens ”snäva” fokus på regelefterlevnad och dokumentationskrav; och istället efterlyser ”ett större fokus på centrala kvalitetsfrågor
och mer stöd till utveckling” (Statskontoret, 2017, s. 7).68 Av intervjuerna i
avhandlingen framgår att det finns en tilltro till myndigheten, samtidigt som
det riktas kritik mot vad som uppfattas som en bristande kontextmedvetenhet.
Den juridiska diskursens framtida position kan således komma att bero på
den utsträckning i vilken institutioner som Skolinspektionen har legitimitet
hos lärare. Samtidigt utmanas den juridiska diskursen också av en
professionsdiskurs, där lärares frihet att använda sin professionella
kompetens värdesätts. Min bedömning är att denna professionsdiskurs kan
komma att få en allt starkare position. Ett tecken som talar för detta är den så
kallade ”tillitsreformen” som infördes av regeringen i syfte att ”utveckla
formerna för den statliga styrningen genom att balansera behovet av kontroll
med förtroende för medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet”
(Regeringskansliet). 2016 tillsatte regeringen Tillitsdelegationen och i sitt
huvudbetänkande konstaterar denna bland annat att

67 För resonemang kring skillnader i kategoriseringen och hanteringen av våldsamma incidenter mellan
skolor i områden av olika socioekonomisk karaktär, se Lunneblad, Johansson, & Odenbring, 2019.
68 Samtidigt pekar Statskontoret på att Skolinspektionens uppdrag som tillsynsmyndighet ”medför
begränsningar” samt att ”en utveckling mot en allt mer stödjande och rådgivande roll” kan leda till
gränsdragningsproblem mellan Skolinspektionen och Skolverket (Statskontoret, 2017, s. 7).
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För att hantera den spänning som finns mellan kontroll och utveckling, samt
maktrelationen mellan granskare och granskad, behöver [den statliga] tillsynen där så
är möjligt och lämpligt betona dialog, samskapande, hänsyn och anpassning till
sammanhanget. Dessa inslag främjar tillit som i sin tur är en förutsättning för att
tillsynen ska bidra till verksamhetsutveckling (SOU 2018:47, s. 348).

I takt med vad som ser ut att bli en tilltagande och skriande lärarbrist (se
exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting, 2018) är det också möjligt att
lärare får ett mer gynnsamt förhandlingsläge och kommer ställa krav och göra
sina röster hörda i en annan utsträckning.
Den juridiska diskursen utmanas också av den andra dominerande
diskursen i avhandlingen, nämligen omsorgsdiskursen. Tidigare forskning
pekar på ”en konkurrens mellan kunskapsuppdraget och det mer socialt
inriktade uppdraget” (Tallberg Broman, 2012). Detta skulle kunna tolkas i
termer av en konkurrens mellan den juridiska diskursens betoning på
uppfyllelse av kunskapskrav; och omsorgsdiskursens betoning på elevernas
välmående. Min bedömning är att omsorgsdiskursen tangerar och kan
komma att få konkurrens från den fostransdiskurs, som kunde identifieras i
motståndet mot demokratidiskursens princip om inflytande. En
händelseutveckling som stöder denna tes är att en majoritet av riksdagen
förespråkar, eller i praktiken kräver att ordningsbetyg införs i skolan, något
som dock har kritiserats av utbildningsminister Anna Ekström (Sundberg,
2019).
Ingegerd Tallberg Broman har lett ett forskningsprojekt vid Malmö
högskola, kallat Mångkontextuell barndom: Skola, fritid, familj i förändring
och gränsöverskridande (Jando). Hon menar att ”skolans ansvar för social
fostran har snarast ökat och dess betydelse för integration och
sammanhållning i ett mer differentierat och fragmenterat samhälle framhålls
allt mer” (Tallberg Broman, 2012). I ljuset av de senaste årens tilltagande
immigration och den kulturella mångfald som i allt större utsträckning
karaktäriserar svensk skola idag är det sannolikt att frågan om fostran, eller
uppfostran som det ibland kallas i intervjuerna, kommer att sättas alltmer i
rampljuset. Tallberg Broman antyder också just att ”praktiker och
verksamheter inriktade mot fostran och värdefrågor” är vanligare i skolor som
präglas av mångfald och som har en högre andel immigranter än
riksgenomsnittet (Tallberg Broman, 2012). Ett konkret exempel på hur detta
kan ta sig uttryck återfinns i framväxten av det icke obligatoriska ämnet
”livskunskap” i skolan (Löf, 2011). Livskunskap regleras inte i nationella
kursplaner och är således inte något enhetligt ämne, men brukar innefatta
värdegrunden; sex och samlevnad; samt alkohol, narkotika och tobak (Löf,
2011, s. 20). Camilla Löf menar att ett införande av livskunskap bland annat
ses som ett sätt att främja integrering (Löf, 2009, s. 104).
Löfs forskning om ämnet livskunskap illustrerar hur omsorgs- och
fostransdiskursen också tangerar demokratidiskursen (Löf, 2011). Hon menar
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att nyttan av ämnets införande motiveras bland annat i termer av hälsa och
välfärd, vilket kan kopplas till omsorgsdiskursen. Det motiveras också utifrån
fostran till att anpassa sig efter samhälleliga värden, i linje med
fostransdiskursen. Dessutom motiveras det utifrån demokratisk fostran,
genom ”kunskaper om vad det innebär att leva i ett demokratiskt samhälle”,
vilket kan kopplas till demokratidiskursen. En mer mångkulturell skola
kommer sannolikt att innebära att omsorgs-; fostrans-; och
demokratidiskursen kommer att få en mer framträdande position i debatten
om skolan. Dessa tre diskurser tangerar varandra i synen på ”den goda skolan”
som en skola som främjar integration, men konkurrerar potentiellt med
varandra i synen på hur detta ska uppnås. I omsorgsdiskursen ligger fokus på
relationer och det psykosociala klimatet på skolan. I fostransdiskursen läggs
vikt vid assimilering och anpassning till rådande samhällsstrukturer. Det
handlar således om en mer auktoritär och disciplinerande fostran än inom
demokratidiskursen, där elevinflytande ses som ett led i att fostras till en
demokratisk medborgare. I både omsorgsdiskursen och fostransdiskursen
positioneras elever som passiva, undergivna subjekt, där deras minderårighet
betonas. I demokratidiskursen positioneras de istället som aktiva subjekt, på
en mer jämbördig nivå med lärare i fråga om auktoritet. Kampen mellan dessa
tre diskurser inom skolan kommer, i min mening att både prägla och präglas
av den större samhällsdebatten. Det finns således skäl att återkomma till och
närmare studera frågan om olika synsätt på hur skolan ska främja integration.
Ett sätt att närma sig detta område skulle kunna vara att jämföra synen på
”den goda skolan” på skolor som kännetecknas av kulturell mångfald
respektive mer kulturellt homogena skolor för att se vilken prägel detta kan
tänkas sätta på den lokala diskursen.
Vad kan då slutligen sägas om marknadsdiskursen och dess framtida
position i debatten om skolans funktion? Som tidigare nämnts så underbygger
marknadsdiskursen och den juridiska diskursen varandra och stärker således
deras respektive positioner. Det finns också beröringspunkter mellan
marknadsdiskursen och demokratidiskursen i termer av att elevers inflytande
betonas, om än på olika grunder. Samtidigt finns tydliga tecken på motstånd
mot marknadsdiskursen i den utbildningspolitiska debatten. En NOVUSundersökning som gjordes 2017 visar att en majoritet av den svenska
befolkningen vill begränsa vinster i välfärden (Pisoni, 2017). Inför valet 2018
ville en majoritet av riksdagspartierna att det fria skolvalet skulle göras om
(Heimersson, 2018). Samtidigt var det endast Vänsterpartiet som ville
avskaffa det helt, även om även övriga partier alltså såg problem med
nuvarande system. Allianspartierna och Sverigedemokraterna ville att
skolvalet ska bli obligatoriskt för alla familjer, vilket inte är fallet idag. Detta
kan tolkas som ett uttryck för stöd av marknadsdiskursen och dess betoning
på konkurrenskraft och, inte minst individualisering. Utvecklingen pekar
således på att marknadsdiskursens position kan gå i olika riktningar. Något
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som däremot kan sägas med ganska stor säkerhet är att marknadsdiskursen
är den diskurs som mest öppet kontesteras i den utbildningspolitiska
debatten.
Mer övergripande bör tilläggas att alla de fyra diskurser som identifierats i
tidningsmaterialet på olika sätt kan sägas överensstämma med medielogikens
principer. Detta då de alla har egenskaper som kan tänkas tilltala en publik.
Den juridiska diskursen anspelar på tanken om orättvisor och ”den lilla
individen” mot ”det stora systemet”, vilket den kan sägas dela med både
demokratidiskursen och marknadsdiskursen. I den juridiska diskursen finns
även idén om ”offer” och ”förövare”, medan omsorgsdiskursen anspelar på
idén om ”det oskyldiga barnet” mot ”den översittande vuxna” eller ”barnet
som behöver beskyddas mot en hotfull omvärld”. I alla diskurser och i själva
problemrepresentationernas natur finns också idén om ”rätt och fel”. Valet av
media som utgångspunkt för diskursanalysen gjordes på grund av att
mediabilden av skolan enkelt uttryckt kan ses som ett ”koncentrat” av den
bredare utbildningspolitiska debatten. Samtidigt är det, med tanke på
medielogiken, möjligt att andra diskurser om ”den goda skolan” skulle
framträda och dominera om en annan arena skulle studeras. Detta inte minst
i ljuset av att medielandskapet förändrats och är i förändring. Vidare studier
skulle därför med fördel kunna bygga vidare på det lokala fokus som inletts i
denna avhandling genom att exempelvis istället studera lokal utbildningspolicy, eller olika kanaler för kommunikation mellan skolföreträdare och
elever/föräldrar (till exempel skolhemsidor, bloggar eller liknande).
Avhandlingen inleddes med en diskussion om bilden av en skola i kris som
förmedlats i den svenska utbildningspolitiska debatten, inte minst i relation
till internationella mätningar som PISA. Att jämföra debatten på nationell och
lokal nivå ligger utanför denna avhandlings studiefokus. En iakttagelse värd
att notera är dock den förhållandevis ringa betoningen på elevers
studieresultat i det material som här undersökts. Detta kan ses som ett tecken
på att vad som framställs som ”den goda” respektive ”den dåliga” skolan
skiljer sig åt mellan den nationella och den lokala nivån. Även detta skulle med
fördel kunna undersökas i framtida studier.
Avslutningsvis vill jag säga att målet med denna avhandling inte är att
komma fram till vilken diskurs som är ”den bästa” för skolan. Skolan är och
bör vara en mångfacetterad verksamhet där olika värden samspelar och
konkurrerar med varandra. Målet har istället varit att visa på denna
komplexitet och stimulera till diskussion om vilken skola vi vill se i framtiden.
Faran ligger, i min mening i att inte föra sådana diskussioner. Då riskerar vi
att få en skola som präglas av de röster och perspektiv som tillskrivs mest
auktoritet. Jag vill visa att skolan styrs av mer än formell policy och att denna
styrning kan ske på flera olika arenor, såsom i media. Min förhoppning är att
avhandlingen ska bana väg för en nyanserad diskussion om tillståndet i och
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framtiden för svensk skola. För att detta ska vara möjligt behöver fler röster
ges utrymme i den utbildningspolitiska debatten.
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Summary
The Good School – in the Name of the Law or in the Sense of
Caring? Discourses of School Problems in Local Media and
Among School Professionals
This thesis focuses on representations of school problems in Swedish local
newspapers and how these can be understood in terms of discourses about
“the good school”. The thesis also focuses on how these discourses are
manifested among and resisted by school professionals; and on their potential
consequences for schools. A predominant theme in the Swedish educational
debate has been the idea of a school system in crisis. This theme, fuelled by a
downward trend in the PISA69 ranking has been criticized by both researchers
and school professionals. The critics argue that the debate is one-sided and
could have detrimental consequences for schools, in terms of, for example
deterring people from choosing the teaching profession and policymakers
taking misdirected action. Given the vital part that schools play in fostering
future citizens and members of society, it is important to raise the issue of
what is represented as “bad” schools, and hence also “good” schools. Bringing
this issue up for debate makes it possible to question taken for granted
assumptions, or discourses about “the good school”.
An important arena in the dissemination of the idea of a school in crisis is
the media. The media is powerful in the sense that it plays an important role
in meaning-making processes. Making news inevitably involves making
selections, putting certain issues and aspects in the spotlight, while others are
downplayed or disregarded. This means that news reporting can be seen as
simplified renderings of inherently complex phenomena. A point of departure
in this thesis is that the debate on a school system in crisis tends to be
conducted on arenas where the voice of school professionals is absent. An
ambition was therefore to balance the portrayal of schools in the media with
perspectives from people who work within the field and are directly affected
by said portrayals; more specifically school leaders and pedagogical staff. In a
marketized school system being represented as a “bad” school may lead to
difficulties with both keeping students and attracting new students. Such
representations may also lead to increased segregation between schools.
Furthermore, it can affect how staff and students view themselves and cause
self-fulfilling prophecies. All in all, the risk of facing these potential
consequences when being represented in an unflattering way might cause a

69 Programme for International Student Assessment
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decrease in transparency, where schools make careful considerations when it
comes to what should and should not be put on display.
In this thesis representations of school problems are seen as expressions of
power as they produce and reproduce values. These values, which can be
referred to in terms of discourses, affect both school practices and those
attending or working at schools. By focussing on representations of problems
the thesis contributes with knowledge about underlying assumptions with
regards to what constitutes “the good school”; assumptions that may not be
discernible in official educational policy. Another contribution is made
through the focus on problem representations in the media, more specifically
local media. The aim of the thesis is to identify and analyse discourses of “the
good school” in local media and among school professionals. This aim is
addressed through the following research questions:
-

How are school problems represented in local daily newspapers?
Which discourses of “the good school” form the basis of how problems
are depicted?
How are the discourses manifested and potentially resisted among
school leaders and pedagogical staff?
What consequences may follow for schools from the problem
representations and by extension the discourses?

The thesis is mainly connected to two research fields: critical educational
policy research (primarily policy sociology) and research about schools and
the media. More specifically, the thesis draws on and contributes to research
about value systems and the fostering of students into democratic citizens; the
marketization of education; juridification and the audit culture; and media
representations of schools.
The thesis can be situated in a particular governing and media context. This
context can also be understood in terms of the empirical starting point, or the
theoretical preunderstanding from which the research subject was
approached. A central feature of Swedish national educational policy is what
is called värdegrunden, which can be described as a particular set of basic
values which are to permeate Swedish schooling. It is stated that schools
should both provide subject knowledge and pass on values which will benefit
students’ incorporation into society and foster them into democratically
informed citizens. Since the 1990s, Swedish educational policy has been
subject to three major tendencies evident not only within the education
sphere, but in the public sector in general. These tendencies include
marketization, audit and jurification. As for the media context, the Swedish
media landscape has also undergone changes during the last decades. Not in
the least, this applies to local daily newspapers, which traditionally have had
a strong position in Sweden but have recently been facing challenges in terms
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of declining numbers of readers. The fact that local news media is under
noticeable pressure and, as a result of this, is undergoing changes to deal with
financial strain makes it a relevant and important arena to study. The struggle
to attract readers could potentially pose a risk of increasing sensationalism
and one-dimensional journalism.

Theoretical and Methodological Approach
The theoretical starting point in the thesis is a Foucauldian perspective on
governing. The main elements adopted are Foucault’s understanding of power
and the relationship between power and knowledge; how people are
positioned as subjects; and how we are governed by representations of
problems. Power produces our understanding of the world around us and is
thus closely related to knowledge, or rather knowledge claims (Sarup, 1993, p.
74). In this thesis knowledge claims on what is to be regarded “the good
school” are studied. What is considered to be the truth varies over time and
between different social contexts, depending on current power relations
(Nilsson, 2008, pp. 81–82). With knowledge comes the power to define others
(Sarup, 1993, p. 67). Power produces subjects (Bacchi, 2009, pp. 37–38; see
also
Nilsson,
2008,
p.
88),
such
as
”the
good
student/parent/teacher/principal”. Since the media is a significant arena for
the production and reproduction of knowledge, it plays a pivotal role in how
we come to understand the world and ourselves (Strömbäck, 2009, p. 13). The
analytical approach adopted in this thesis draws on Carol Bacchi’s “What’s the
problem represented to be” (WPR) approach (Bacchi, 2009), which was
originally developed to study policy but is here used to study representations
in the media and among school professionals. At the core of this approach is
the idea that we are governed by problem representations and that what is
being represented as a problem and in what way should not be taken for
granted. When applied to the subject of this thesis, this line of reasoning
stipulates that representations of school problems are to be regarded as
manifestations of discourses rather than objective diagnoses of what needs to
change. The analytical framework of the thesis can be described in terms of a
number of key concepts, including problem representation; discourse;
resistance; as well as discursive effects, subjectification effects and lived
effects. These concepts have all been derived from the WPR approach. In
addition to these key concepts, another concept has been added in order to
facilitate the analysis, namely core principles.
The concept problem representation is central to the WPR approach and
can be understood as “an explicit or implicit diagnosis of the ‘problem’”
(Bacchi, 1999, p. 1). Problem representations can be seen as manifestations
of discourses. A discourse can be defined as a frame which guides our way of
expressing ourselves and thinking about a certain social issue (Bacchi, 1999,
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p. 2; McHoul & Grace, 1993, p. 31). Through discourse, classifications of
normal as well as deviant behaviour are constructed. Thus, representations of
school problems can be seen as manifestations of what is considered deviant
behaviour within certain discourses. Using the concept discourse is to
question taken for granted assumptions about “the truth” (Bacchi, 2009), in
this case regarding what constitutes a “good” and “bad” school respectively.
The concept core principles was used as a means to identify discourses. The
core principles represent different patterns which were found in the data
material and these principles could then be aggregated into different
discourses. The concept resistance refers to both explicit and implicit
resistance against discourses. By identifying resistance it is possible to identify
power, since in Foucault’s view, power always involves and produces
resistance (Nilsson, 2008, p. 96; Foucault, 2002a, p. 105). In the WPR
approach, Bacchi distinguishes between three types of effects. Discursive
effects signify how a problem representation limits what can said and thought
(Bacchi, 2009). The term subjectification effects refers to the concept subject
position and signifies which subject positions are available and attributed to
those who are referred to in a problem representation. Finally, lived effects
signify what can be described as material consequences for those referred to
in a problem representation, for instance in terms of resource allocation.
Bacchi’s distinction between different types of effects is considered an
analytical tool for identifying nuances in the material.
The discourse analysis has been conducted using an abductive approach,
where discourses are identified empirically, whilst the analysis is inevitably
guided by my preunderstanding of the subject, as well as my orientation in
previous research. Being explorative by nature, this thesis strives for depth
rather than generalizability. The aim is first and foremost to distinguish
discourses on “the good school”, not to investigate how far-reaching these
discourses are. As a means to achieve such depth, two studies were conducted:
a media study and an interview study. In the media study, items from three
local daily newspapers were examined. The items concern eight schools from
two municipalities. Studying schools from two different administrative,
political and media contexts was yet another strategy for attaining a
comprehensive view of problem representations and their underlying
assumptions. The two municipalities were selected on the basis of a
combination of criteria. First of all, at the time when the media study was
conducted there were well-established local newspapers and newspaper
offices in both of the chosen municipalities. In addition, both municipalities
were considered to have a relatively wide variety of schools, including both
private and public schools. The municipalities do however differ in population
size and with regard to the media landscape. The newspaper items targeted in
the media study date from January 1, 2011 to June 30, 2014. In the thesis,
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media is considered an arena rather than an agent and the newspaper items
studied therefore include both editorial material and letters to the editor.
It should be added that the object of the media study was newspaper items
concerning specific schools and that the municipalities mainly serve as
context and means of narrowing down the scope of the study. The eight
schools included in the media study were selected in several steps. A first
demarcation was to only include schools where, at the time period examined
in the media study, students from grade seven to nine were enrolled. Among
these schools, schools which were found to stand out in terms of being
subjected to negative media exposure were identified. However, the schools
fulfilled the criteria in different ways. All of the schools included in the study
shared one attribute – the schools were subjected to negative media exposure
in a significant share, or number of newspaper items where the schools
featured. In addition to this, some schools stood out because of the high
frequency of negative media exposure, while others were noticeable for the
explicitly negative tone used when referred to in newspaper items. Yet another
indicator for a school standing out in terms of negative media exposure was
the layout and placement of the newspaper item, such as when unflattering
reports about schools were featured on the front page or on a full spread in the
newspaper.
The second study comprising the thesis includes interviews with fourteen
school professionals at two of the eight schools featuring in the media study.
Both schools are situated in what can be considered segregated areas.
Therefore it can be argued that these schools, already in a vulnerable position,
may be strongly affected by negative publicity. While the schools have this
feature in common, they differ in terms of dominating problem
representations in the local newspapers. The school professionals targeted in
the study includes principals; an assistant principal; and educational staff,
mainly teachers but also a teaching assistant. The interviewees were found
using snowball sampling, starting with the principals of each school. Nine of
the ten interviews conducted were individual interviews and one was a group
interview. The interviews were semi-structured and an interview guide was
used as a starting point. Issues raised in the interview questions included
consequences of how the school in question had been portrayed in the local
newspapers; as well as resistance against representations of the school and
strategies for handling media. To some extent, the newspaper items from the
media study were used as a starting point for discussions in the interviews.
However, the interviews also covered more general questions about the
Swedish educational debate at large. As a whole, the interviews shed light on
manifestations of – and resistance against – discourses on “the good school”,
both through the interviewees’ responses to negative media exposure affecting
their own schools; as well as their reasoning about what generally
characterizes good and bad schools.
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Analysis and Conclusions
As a result of the media study, four main problem representations could be
distinguished. The first was labelled “the school is breaking the law” and is
manifested in representations of how schools are failing to meet legal
standards; and of crimes committed on school premises. The second problem
representation was labelled “the working environment at the school is poor”
and is manifested in representations of problems with both the physical and
psychosocial working environment. The third problem representation was
labelled “the school does not listen to the students” and is displayed in
representations of problems with lacking student influence and an overall
absence of sensitivity and receptiveness on behalf of the school. The fourth
and final problem representation was labelled “the school does not measure
up to other schools” and is manifested in representations of poor educational
attainment and lacking competitiveness on the school market. Out of these
four main problem representations, “the schools is breaking the law” and “the
working environment at the school is poor” are the most predominant ones.
At the same time, the most explicit criticism against the schools in question
can be found in relation to the problem representations “the school does not
listen to the students” and with regards to the psychosocial aspects of “the
working environment at the school is poor”.
The way school problems and “undesirable” conditions are represented
discloses underlying assumptions about the “desirable” state of schools. Using
the problem representations and the underlying assumptions as a starting
point, four main discourses on “the good school” were thus identified. Within
the legal discourse the good school is constructed as a school which abides by
laws and regulations, where individual rights are served, where crime is
prevented and offenders are punished. Accordingly, the core principles of the
legal discourse include lawfulness, individual rights and law enforcement.
Within the caring discourse the good school is constructed as a school which
commits to and cares about its students and their wellbeing. It is also a school
where students can feel safe and are met with sensitivity and empathy. The
core principles of the caring discourse therefore include commitment, safety
and empathy. Thirdly, within the democratic discourse, the good school is
constructed as a school where students are provided opportunities for
influence regarding matters in which they are directly affected, such as course
planning, organizational changes or codes of conduct. Furthermore, it is a
school where there is a high level of accountability and transparency. It is also
a school which honours the principle of equality and opposes various forms of
discrimination. Thus, the core principles of the democratic discourse
encompass influence, accountability and the equal value of all human beings.
Finally, the good school within the market discourse is constructed as a school
that lives up to its promises and meets expectations. Moreover, it is a school
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which does not take its students for granted but works actively with marketing
and making the school an appealing option for current and potential students.
It is a school which caters to the students wishes. The core principles of the
market discourse therefore includes reliability, competitiveness and
individualization. Regarding the connection between the discourses and the
problem representations it can be noted that the same discourse could be
identified within several different problem representations, and that several
discourses could be distinguished in one and the same problem
representation. In other words, a problem representation can be understood
as an expression of one or multiple discourses.
In the interview study, manifestations of and resistance against the
discourses identified in the media study are examined. In these manifestations
and resistance three additional discourses could be distinguished, more
specifically, a professional discourse, a disciplinary discourse and a security
discourse. The professional discourse emphasizes the possibilities for school
professionals to use their discretion and competence. This discourse is evident
both in the resistance against and in the manifestation of the legal discourse.
It also poses a means of resistance against the caring discourse, in terms of the
scepticism expressed towards the idea of schools being held responsible for a
variety of social issues which other professionals are considered more suited
to handle, such as violent incidents. Within the disciplinary discourse
conformation to prevailing social values is essential. The disciplinary
discourse was identified in manifestations of the caring discourse, but mainly
in resistance against the democratic discourse. This can be seen as somewhat
paradoxical, given the emphasis on the fostering of democratic citizens
expressed in the Swedish curriculum. This contradiction indicates that while
students are to be fostered in the spirit of democracy, the values they are to be
taught are predetermined and not up for debate among students. There is a
sense of adult authority within the disciplinary discourse, as opposed to the
positioning of students as active subjects within the democratic discourse.
Within the security discourse, safeguarding against external threats is
emphasized. This discourse is evident in manifestations of the caring
discourse.
The most dominant discourses in both the media study and the interview
study are the legal discourse and the caring discourse. This is evident both in
the embrace of and in the resistance against these two discourses. The
combined results from both studies point toward the idea of “the good school”
as a school which fulfils legal requirements and considers “crime” a police
matter. At the same time it is a school where school leaders and staff care
about and build strong relationships with students, making sure that they feel
safe, understood and seen. The results are however somewhat ambiguous. In
particular, the professional discourse is, as previously mentioned, deemed
important both in manifestations of and resistance against other discourses.
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When it comes to effects of the discourses, an overall reflection is that students
are positioned as active subjects with significant influence in nearly all of the
discourses identified in the media study, with the exception of the caring
discourse. Correspondingly, several of the discourses may lead to a reduction
of teachers’ power which is instead transferred to the students and their
parents. Another reflection is that both the legal discourse and the market
discourse may affect the relationship between school leaders and teachers on
the one side, and students and parents on the other. Specifically, both of these
discourses implicate a view of this relationship in terms of a contract, which
may result in creating a distanced and conflict-oriented approach to one
another. An issue that is overlooked, not in the least in the legal discourse and
the caring discourse, is differences in schools’ prerequisites when dealing with
certain types of challenges in society.
In this thesis it is concluded that the legal discourse and the caring
discourse dominate when it comes to the idea of what characterizes “the good
school”. At the same time, these two discourses contradict each other in
several ways. There is thus a discursive struggle between the legal discourse
and the caring discourse as to whether “the good school” is a school “in the
name of the law” or “in the sense of caring”. This is evident particularly when
it comes to the contraposition between the core principle about law
enforcement within the legal discourse and the principle of empathy within
the caring discourse. When dealing with unwanted behaviour, the focus within
the legal discourse is discipline and punishment, whereas the caring discourse
emphasizes understanding and guidance. Another distinction between these
two discourses is evident when it comes to the positioning of and power
relations between students and teachers. Within the legal discourse students
are positioned as active subjects with rights and responsibilities, whereas
within the caring discourse their underaged status is emphasized and they are
positioned as subjects who need to be guided and cared for. These competing
discourses and subject positions may have implications for the relationship
between students and teachers. It may create an uncertainty among teachers,
who are left to navigate between different expectations on their role in the
educational system. While negotiating between two competing discourse can
entail difficulties, the discursive struggle between the legal discourse and the
caring discourse can however also amount to possibilities for resistance
against one discourse on the basis of the other.
This thesis is the result of two studies about discourses on “the good
school”, covering a time period from 2011 to 2016 (including both studies).
However, what can be said about the future of these discourses and of the idea
of “the good school”? What speaks in favour of or against different scenarios?
It is likely that the legal discourse will retain its strong position, with the
support of an increasingly prominent security discourse. There are, however,
signs of resistance against the legal discourse, not least in the form of criticism
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towards the Swedish Schools Inspectorate and its focus on documentation and
compliance with rules. The legal discourse is also challenged by a professional
discourse where the freedom of teachers to use their professional competence
is valued. There are signs pointing at a strengthened position of this discourse.
Yet another competing discourse to the legal discourse is, as aforementioned,
the caring discourse. It is however possible that the caring discourse will be
challenged by the disciplinary discourse and its emphasis on conformation to
social values, not in the least in the light of increasing immigration and
cultural diversity. This development may also result in a more prominent
position for the democratic discourse. As for the market discourse, the signs
of the future position of this discourse are slightly ambiguous. It can be argued
with fairly high certainty that this discourse is the one most openly contested
in today’s educational debate.
On a final note, the aim of this thesis is not to determine which discourse is
“the best one” for Swedish schools. The aim is instead to illustrate the
complexity of this arena and raise a discussion about what kind of schools we
want to have in the future. The danger lies in the absence of such discussions,
in which case there is a risk that we will have schools which are imprinted by
the voices and perspectives which are attributed the most authority. Hopefully
this thesis will pave the way for a nuanced discussion about the current and
future state of Swedish schools. In order to make this possible, it is crucial that
a plethora of voices are heard in the educational debate.
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Artikel

2011-09-24

Evaskolan

L2soc

Insändare

2011-10-10

Evaskolan

FP8lib

Framsida

2012-01-18

Evaskolan

A47lib

Artikel

2012-01-18

Evaskolan

A32soc

Artikel

2012-09-28

Evaskolan

A33soc

Artikel

2013-04-20

Evaskolan

A48lib

Artikel

2012-04-21

Floraskolan

A49lib

Artikel

2012-06-07

Gretaskolan

A34soc

Artikel

2012-05-29

Gretaskolan

L8bor

Insändare

2014-03-24

Birgittaskolan

A50lib

Artikel

2011-06-15

Gretaskolan

A51lib

Artikel

2013-11-19

Floraskolan

A54lib

Artikel

2013-11-19

Floraskolan

FP9lib

Framsida

2013-11-19

Floraskolan

L7lib

Insändare

2013-11-23

Floraskolan

A52lib

Artikel

2014-02-04

Floraskolan

A53lib

Artikel

2014-02-25

Floraskolan
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Intervjuförteckning
Tabell 3. Intervjuförteckning
Intervjubeteckning

Alias

Yrkestitel

Datum för
genomförande

Intervju 1

Hans

Skolledare

13 juni 2016

Intervju 2

Hillevi

Lärare

13 juni 2016

Intervju 3

Håkan

Lärare

13 juni 2016

Intervju 4

Heidi

Lärare

14 juni 2016

Intervju 5

Henrik

Lärare

14 juni 2016

Intervju 6

Hedvig

Lärare

14 juni 2016

Intervju 7

Hanna

Skolledare

12 september 2016
(via telefon)

Intervju 8

Börje

Lärare

21 september 2016

Intervju 9A

Berit

Skolledare

21 september 2016

Intervju 9B

Bosse

Skolledare

21 september 2016

Intervju 10A

Barbro

Lärare

21 september 2016

Intervju 10B

Britt

Lärare

21 september 2016

Intervju 10C

Bernt

Elevassistent

21 september 2016

Intervju 10D

Bengt

Lärare

21 september 2016
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Intervjuguide
I nedanstående tabell presenteras de grundläggande frågor som ställdes i
intervjuerna. Dock anpassades dessa i viss mån inför och under respektive
intervju.
Tabell 4. Intervjuguide
Tema

Analysfrågor

Intervjufrågor

Bakgrund

Konsekvenser av
lokalpressens
skildring av skolan

Kan du/ni berätta lite om dig själv/er själva
och din/er bakgrund (utbildning, tid i yrket,
tid i kommunen, tid på skolan)?
Kan du/ni berätta lite om din erfarenhet/era
erfarenhet av lokaltidningar i din/er
yrkesroll? Läser du/ni lokaltidningen?

Hur har skolledare
och personal
påverkats av
medienärvaron i
sitt arbete?
Vilka möjligheter
och begränsningar
har de upplevt?

När du/ni fick veta att intervjuerna skulle
handla om lokalpressens skildring av
skolan, vad var det första du/ni tänkte på
då? Kom du/ni att tänka på någon specifik
erfarenhet eller incident?
På vilket sätt påverkades du/ni av detta? På
vilket sätt märktes det på andra med
anknytning till skolan?
Frågor om skolspecifika exempel från de
studerade tidningsurklippen
Vad har skolan för rykte? Hur etableras
skolans rykte? Vad bygger skolans rykte på
och hur sprids det vidare? Hur kan man
förbättra skolans rykte?
Om vi utgår från del olika teman vi
diskuterat nu: spelar det nån roll vad
tidningen/tidningarna rapporterar om i
relation till skolan? Är vissa frågor mer
känsliga? Varför?
Hur ser du/ni på relationen till lokalpressen
idag? Är lokaltidningen/tidningarna en
tillgång eller en börda för skolan och för dig
i din yrkesroll? På vilket sätt?
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Intervjupersonens
bild av skolan

Vad lutar sig
rektorer och
personal på när de
beskriver hur de
ser på sin skola?
Vad är det som
avgör om en skola
är bra eller inte?
Hur bygger de sin
självbild (är det
media,
inspektionen,
föräldrarna eller
någon annan källa
som är viktig)?

Hur skulle du/ni beskriva din/er skola?
Hur vet du/ni om er skola är en bra skola?
Vad grundar du/ni den uppfattningen på?

Strategier och
motstånd

Uttrycker de något
motstånd mot den
bild som
framträder?

Tycker du/ni att lokalpressen ger en rättvis
bild av skolan?
Vilka är de huvudsakliga skillnaderna
mellan bilden av skolan som framträder i
lokaltidningen och den bild av skolan som
du/ni har?
Vad skulle du/ni vilja att lokalpressen
belyste om er skola som inte görs idag? Hur
skulle bilden av skolan kunna göras mer
rättvisande?
Rikstäckande media då? Ger den en rättvis
bild av skolan? Vad skulle du/ni vilja att
rikstäckande media belyste om skolan som
inte görs idag?
Jobbar du/ni aktivt med att påverka bilden
av skolan i lokalpressen? I så fall hur?

Vilka strategier
använder de sig
av?

Övrigt

Har du/ni något mer att tillägga som inte
har kommit fram i intervjun?
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