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Förord 

En förtrollande vacker julidag av tropisk värme på bryggan i Gråda inser jag att 

slutet är nära… Det vill säga slutet på mitt livs hittills längsta och mest krävande 

maraton, mitt avhandlingsarbete. Bitvis pest och pina, inte bara för mig, utan 

också för mina nära och kära. Men det är också just tack vare mina nära och 

kära och deras tålamod och uppmuntrande tillrop under de här åren som jag 

trots allt har hållit ut.  

Dock hade den här avhandlingen inte kunnat bli av över huvud taget utan hjälp 

från alla er som ingick i ”projektet”, ni som bland annat lät er intervjuas av mig 

eller avsatte tid åt att besvara mina enkäter. Innerligt tack för er medverkan! Det 

hade heller inte blivit någon avhandling om inte min specialpedagogkollega 

under många år i Leksand, Inga-Lill Matson, hade uppmärksammat mig på 

annonsen om doktorandtjänsten, samt sporrat mig att söka den. Så tack, Inga-

Lill, för din uppmärksamhet och uppmuntran! Och det hade definitivt inte 

blivit någon avhandling utan Gunnar Berg som vetenskaplig ledare för 

projektet, i vilket doktorandtjänsten ingick. Du, Gunnar, handledde mig under 

mina första fem år som doktorand och en gång sade du till mig: ”Du har väldigt 

lätt för att göra det svårt för dig.” Där slog du sannerligen huvudet på spiken!  

Jag är säker på att avhandlingen inte hade fått vare sig den utformning eller det 

innehåll som den nu har, om inte Héctor Pérez Prieto, min huvudhandledare, 

respektive Solveig Hägglund, min biträdande handledare, hade funnits tillhands 

för mig under de sista åren av mitt avhandlingsskrivande. Ni båda lyckades på 

ett kreativt och ovanligt lyhört sätt uppmuntra mig i mitt skrivande, samtidigt 

som ni bidrog med välbehövlig styrsel åt mina idéer. Ni anar inte hur tacksam 

jag är för allt det arbete ni har lagt ner på detta. Jag vet att det har sträckt sig 

långt utöver ordinarie arbetstid.  

Förutom dem som jag nu har nämnt har Marie Karlsson varit mig till stor hjälp. 

Marie läste och gav mig många avgörande synpunkter på arbetet både vid ett 

och annat tillfälle. Och med tanke på vilket magert utkast till manus Ulf 

Blossing fick från mig inför mitt planeringsseminarium, gjorde han som 

diskutant ett väldigt bra jobb. Det hjälpte mig att komma vidare. Anita Nordzell 

gav arbetet en rejäl skjuts framåt, när hon i samband med ett mellanseminarium 

gav ovärderliga synpunkter, vilka i stor utsträckning kom att påverka 

avhandlingsupplägget. Ann Quennerstedt stod för en mycket initierad 

granskning av mitt avhandlingsmanus på sluttampen av arbetet, men framför 
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allt ingav mig Ann både självförtroende och mod nog att orka och våga slutföra 

det hela.    

Dessutom har flera olika seminariemiljöer haft betydelse under de här åren.  

Inledningsvis Skolutvecklingsseminariet vid Högskolan Dalarna, sedermera 

förlagt till Mälardalens högskola. Jag tänker med tacksamhet på alla som fanns 

med under den perioden. Ingen nämnd ingen glömd. Under den senare delen 

av avhandlingsarbetet har både Utbildningsvetenskapliga högre seminariet och 

Livsberättelseseminariet vid Karlstads universitet haft betydelse för arbetets 

framåtskridande. Så, tack alla ni som har funnits med i de sammanhangen! 

Också Högre seminariet i utbildningsvetenskap vid Högskolan Dalarna har haft 

betydelse för mig i mitt skrivande. Diskursseminariet vid Mälardalens högskola 

måste också nämnas. Visserligen var det med nöd och näppe som jag ibland 

lyckades hänga med i de avancerade resonemang som fördes där. Stimulerande 

var det hur som helst!  

Katharina Jacobsson, Annika Åstrand och Ina von Schantz Lundgren, 

doktorander i samma respektive liknande projekt som det jag själv ingick i. 

Vilken tur för mig att jag hade er att dela projektdoktorandens såväl 

vedermödor som glädjeämnen med! Och många både tidigare och nuvarande 

kollegor inom pedagogikämnet vid Högskolan Dalarna, liksom kollegor inom 

grundskolan i Leksand, har jag att tacka för att jag orkade ända hit. Jag vill 

också rikta ett särskilt tack till förstående såväl ämnesföreträdare som chefer. 

Hos några av er har jag både gråtit ut och funnit tröst.  

Dessutom har Britt-Marie Carlsson och senare Cathrine Andersson-Busch vid 

Karlstads universitet, liksom Siw Jensen vid Högskolan Dalarna, tålmodigt 

hjälpt mig, en förvirrad doktorand, med praktiska såväl stora som små frågor. 

Vad hade jag gjort utan er?  Och vad hade jag gjort utan Ann Dyrman och Eva 

Bäckström på Karlstads universitetsbibliotek? Tack också till förlaget respektive 

tryckeriet och till Camilla Paulsson vid Karlstads universitet!   

Mot slutet av avhandlingsarbetet har framför allt Ranne Röjd-Andersson och 

min syster Anna betytt mycket, genom sina respektive läsningar och synpunkter 

på delar av texten. Ni båda vet hur tacksam jag är över det!  Jag vill även passa 

på att tacka Stiftelsen Kjellbergska flickskolans donationer för benäget 

ekonomiskt bistånd. Förutom alla de personer, miljöer och sammanhang som 

jag nu har nämnt, finns naturligtvis en lång rad andra, utan vars uppmuntran, 

hjälp och givande synpunkter jag hade stått mig slätt. Det rör sig om så många 

att det blir svårt att räkna upp någon enskild utan att göra någon annan 
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orättvisa. Hoppas ni ändå vet att ni har funnits där för mig! Vad gäller 

avhandlingens fel och brister bär jag naturligtvis ensam det fulla ansvaret.  

Den närmaste tiden tänker jag ägna åt annat än avhandlingsarbete. Jag längtar 

efter att upptäcka världen tillsammans med min älskliga lilla dotterdotter. Och 

framför allt längtar jag efter att göra det utan att tänka: ”Nu borde jag nog 

egentligen…” 

Det ska bli UNDERBART!      

Gråda 27 juli 2011 

Gudrun Holmdahl 
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KAPITEL 1 – Inledning 

 

1.1 Utveckling, sanning, frihet  

Den moderna tiden fick en riktning precis som varje resväg i rummet. Tiden 

gick från det föråldrade till det fullt moderna, och det fullt moderna var från 

början det framtida föråldrade. Tiden hade sitt ”framåt” och sitt ”bakåt”; 

man drevs och sporrades till att röra sig ”framåt med tiden”… följaktligen 

levde moderna män och kvinnor i ett tidsrum med struktur, ett fast, hårt och 

varaktigt tidsrum. Detta var …”livsprojektets” värld.  (Bauman, 1999, s.119) 

Hur kan man leva sitt liv som pilgrimsfärd, om helgedomarna flyttas runt, 

profaneras, heliggörs och sedan avheliggörs igen under en tidsperiod som är 

mycket kortare än den tid det tar att nå dem? Hur kan man investera i en 

livslång insats om dagens värden tvunget skrivs ner eller upp under 

morgondagen? Hur kan man förbereda sig för livets uppgift om mödosamt 

förvärvade färdigheter ena dagen är en tillgång och andra dagen blir en 

belastning? (Bauman, 1999, s.121) 

De båda inledande citaten av Zygmunt Bauman bildar avstamp för en 

avhandling som kortfattat uttryckt handlar om skolutveckling tolkad mellan det 

moderna och det postmoderna, samt som även försöker ge en belysning av den 

ambivalens som, enligt Bauman, går att utläsa i detta mellanrum. En av vår tids 

mest utbredda och dominerande diskurser sägs vara den som handlar om 

utveckling, och utveckling är enligt många uttolkare ett av de mest 

framträdande budorden i det moderna såväl som det postmodernas berättelser. 

Jämte utveckling, går sanning och frihet som en röd tråd genom dessa 

berättelser och kommer också att spela roll i denna avhandling.  

 

1.2  Globaliseringsdiskursen och ’the Education Gospel’ 

Skolutveckling kan ses som en del i ett större sällskap diskursiva versioner, 

yttringar och praktiker, vilka konstituerar hur vi beskriver, omformar och ger 

mening åt vår samtid, åt tillvaron och åt oss själva. Vad som tycks ackompan-

jera flera sådana versioner är att något måste till, att något ofrånkomligen måste 

göras och de tycks i likhet med talet om skolutveckling, göra anspråk på att 

utveckling, sanning och frihet skulle vara medel för att maximera samhällelig 

och personlig potential och lycka. 
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En betydande del av inte minst utbildningsvetenskaplig textprosa betonar att 

världen har undergått genomgripande förändringar. Talet om globalisering – 

‟globaliseringsdiskursen‟ - gör gällande att olika företeelser numera är samman- 

länkade och att detta medför olika underliggande spänningsförhållanden som 

helt enkelt måste hanteras (Lauder, Brown, Dillabough & Halsey (2006). 

Vanligt förekommande globaliseringsteorier tenderar att framställa 

globaliseringen i både essentialiserande och reducerande ordalag, samt beskriver 

den som en allsmäktig och betvingande kraft. Globaliseringsbegreppet används 

elastiskt och deterministiskt för att beskriva och förklara utveckling inom en rad 

olika samhällsområden (Angus, 2004; Wilding, 1997). Begreppet används också 

för att motivera omdaning och utveckling inom flera sådana områden. 

Genomgripande omvälvningar på utbildningsområdet och arbetsmarknaden 

kopplas samman med globaliseringen, som förelåg det ett obestridligt, 

essentiellt, orsakssamband mellan det ena och det andra i just det fallet. Det är 

vanligt med beskrivningar om ett ‟kunskapssamhälle‟ i behov av 

‟kunskapsarbetare‟ och av ‟världsmedborgare‟ samt att detta i sin tur fordrar 

avsevärt mer av formell utbildning liksom av ett oavbrutet lärande. Med en 

sådan innebörd refererar exempelvis Collinson m.fl. (2009) till Drucker. 

Formell utbildning hamnar på så vis i fokus och görs till någon sorts 

frälsargestalt och till något högt prioriterat. En del forskare (Grubb & Lazerson, 

2006) kallar det „The Education Gospel‟: 

We call this the Education Gospel because it has become an article of faith. 

Starting from a critique of schooling, it brings glad tidings about the 

potential of educational expansion and reform, leading to social and 

individual salvation. Like a gospel, it has been accepted by an extraordinary 

range of policymakers, reformers, many (but not all) educators, the business 

community, most students wanting to get ahead, and much of the public. 

Its essential vision insists that the Knowledge revolution is changing the 

nature of work. (s.295) 

Till såväl globaliseringsdiskursen som ‟The Education Gospel‟ (Grubb & 

Lazerson, 2006) går det att knyta flera andra diskursiva yttringar, såsom talet om 

partnerskap, samarbete, delaktighet och så kallat ‟livslångt lärande‟. Alla har de 

getts betydande utrymme och fått genomslag i olika policydokument på såväl 

nationell som internationell nivå där de lanseras som strategier för att möta 

globaliseringens många förmodade utmaningar (Dahlstedt, 2009; Fejes, 2006; 

Frankham, 2006; Walker, 2009). Proklamationer om exempelvis partnerskap, 

samarbete och delaktighet går enligt Dahlstedt (2009) att koppla till en 
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‟avancerad liberal‟ välfärdsregim, vilken kännetecknar hela välfärdspolitikens 

omvandling under de senaste 20-30 åren. Som styrningsfilosofi betraktad går 

denna regim också summariskt att beskriva som förordandet av det aktiva 

lokala medborgarskapet och därmed även som ett förordande av den 

ansvarstagande och engagerade medborgaren. Dahlstedt (2009) menar att olika 

EU-texter inte minst har bidragit till att göra bilden av den aktiva 

ansvarstagande samhällsmedborgaren till något av ett ideal, ett ideal som han 

för övrigt menar kan befinna sig i konflikt med exempelvis idén om skola som 

en plats för kritisk och demokratisk fostran.   

Något av en motsvarande notering gör Walker (2009) beträffande OECD:s 

texter, vilka hon menar predikar ”self-management and active citizenship” 

(Walker, 2009, s.348) utifrån en styrningsfilosofi som hon rubricerar ‟inclusive 

liberalism‟ och som bland annat innefattar påbud om ett livslångt lärande. 

Förordandet av den självreglerande, aktiva och delaktiga medborgaren, liksom 

av livslångt lärande konstituerar alltså, enligt dessa forskare, bilden av en nyttig 

och respektabel samhällsmedborgare, det vill säga en som tar delaktighets- och 

lärandeimperativet på allvar (Dahlstedt, 2009; Walker, 2009). Eller som Fejes 

(2006) beskriver det, “In such a society … the educable subject is a necessary 

construct” (s.712). Walker (2009) menar dessutom att det utbredda talet om 

framförallt delaktighet går att utläsa mer som en sorts propaganda gällande 

individers moraliska skyldighet, än som löften om individuella möjligheter 

Deviser om exempelvis partnerskap och livslångt lärande tycks även 

harmonisera med talet om lärande nätverk, vilket är ett begrepp Frankham 

(2006) beskriver som en ‟övertygande metafor‟. Frankham frågar sig om inte 

förordandet av dessa nätverk kan ha att göra med att utbildning i våra dagar har 

blivit en lukrativ bransch. Frankham (2006) påpekar, med referens till Edwards, 

att talet om nätverk också kan liknas vid marknadsföringen av en sorts 

framgångsteknologi med utfästelser om att kunna både förutsäga och komma 

till rätta med en rad framtida samhällsproblem. Frankham (2006) konstaterar 

vidare, med stöd av Law, att nätverksteorierna lätt reduceras till enstaka 

aforismer, och att aforismerna etablerar sig i både vardagligt tal och 

vetenskapsprosa. I en sådan reducerande process tenderar olika skiljaktigheter 

att suddas ut och talet verkar anta karaktär av lösningserbjudanden på allehanda 

framtida problem, såväl forskningsrelaterade som mer vardagsbetonade 

(Frankham, 2006).  
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I analogi med Frankhams beskrivning om övertygande metaforer, använder 

Cardini (2006) formuleringen ‟akademiska narrativ‟ för att beskriva lanseringen 

av både nätverk och partnerskap, begrepp som hon för övrigt menar tenderar 

att överlappa varandra. Angående lanseringen av partnerskapsbegreppet skriver 

Cardini (2006): 

Theoretically, the term is part of and blurs with a wider family of concepts 

such as networks, cooperation, coordination and trust. Words that are all 

connected to academic and political discourses that tend to support the idea 

that partnerships are original, neutral and superior forms of organizing 

social welfare. (s.394) 

Cardini syftar med begreppet ‟akademiska narrativ‟ bland annat på att den 

akademiska och den politiska diskursen ömsesidigt verkar understödja 

lanseringen av partnerskap, och att denna samdräkt döljer det ideologiska arbete 

som en sådan lansering i praktiken innebär.  

En delvis liknande iakttagelse som den Cardini (2006) för fram, gör Fejes 

(2006), fastän hans iakttagelse gäller talet om livslångt lärande. Han beskriver 

det vara ett narrativ präglat av en sorts paradisisk agenda uppbyggd kring löften 

om en kapacitet med vars hjälp alla möjliga drömmar ska gå att göra till 

verklighet. Det vill säga en motsvarighet till de utfästelser som Frankham (2006) 

menar att lärande nätverk kan förknippas med. Löftena angående livslångt 

lärande riktas, enligt Fejes (2006), inte bara till enskilda individer utan lanseras 

framför allt som en form av nationell terapi och som en sorts styrningsstrategi. 

Han skriver bland annat: “The planetspeak discourse (Nóvoa, 2002) of lifelong 

learning has been inscribed in Sweden as a „truth‟ and a remedy to Sweden as a 

welfare state in the forefront of the world” (Fejes, 2006, s.711). I det något 

brokiga, men likväl diskursivt sammansvurna, sällskap av yttringar, praktiker 

och imperativ, vilka jag summariskt presenterat ovan, utgör talet om 

skolutveckling ett typiskt inslag.  

 

1.3 Skolutveckling 

Skolutveckling är ett begrepp som under de senaste omkring 15 åren på allvar 

har etablerat sig i såväl svensk skolpolitik som i svensk skolforskning. 

Upprättandet av ett fackligt skolutvecklingsavtal med Svenska kommunför-
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bundet som part (Sveriges kommuner och landsting, 1998), följt av ÖLA1 

(Sveriges kommuner och landsting, 2000) och HÖK2 (Sveriges kommuner och 

landsting, 2005) visar bland annat på detta. Inrättandet av Myndigheten för 

skolutveckling3, liksom olika centra för skolutveckling vid flera högskolor och 

universitet, såsom Kunskapscentrum för skolutveckling (KUSK)4 och Centrum 

för hållbar skolutveckling (CHS)5, samt anordnandet av forsknings- och 

utvecklingsprojekt under en sådan paroll är andra närliggande exempel. 

Ytterligare exempel på hur benämningen skolutveckling under senare år har 

lanserats och etablerats i både politiska och forskningsinriktade sammanhang är 

utgivning av kunskapsöversikter med inriktning mot skolutveckling, jämte en 

avsevärd mängd vetenskapliga publikationer med skolutveckling i titeln.  

Konkreta exempel på det sistnämnda är Skolutveckling, konkurrens och sociala 

processer: Om förutsättningar och hinder för skolutveckling och arbete vid en gymnasieskola 

(Holmström, & Persson, 2001), Skolutvecklingens många ansikten (Berg &  Scherp, 

2003), Skolkultur – nyckeln till skolans utveckling. En bok för skolutvecklare om skolans 

styrning (Berg, 2003b), Lärande och skolutveckling. Ledarskap för demokrati och 

meningsskapande (Scherp & Scherp, 2007) samt Med ansiktet vänt mot Europa. 

Perspektiv på skolutveckling (Thornberg & Thelin, 2011). Även ett antal 

avhandlingar med skolutveckling i antingen titel, undertitel eller nyckelord har 

under motsvarande tid publicerats. Ett axplock sådana är i kronologisk ordning 

Utvärdering i skolan–mellan skolutveckling och styrpolitik (Svedlin, 2003), Skolpolitik, 

skolutvecklingsarena och sociala processer: Studie av en gymnasieskola i kris (Holmström, 

2007), Det är enklare i teorin… Om skolutveckling i praktiken (Schantz Lundgren, 

2008), Mötesplats skolutveckling: Om hur samverkan med forskare kan bidra till att 

utveckla pedagogers kompetens att bedriva utvecklingsarbete (Lindholm, 2008), När PBS 

kom till byn. Berättelser om erfarenheter av Problem Baserad Skolutveckling (Åstrand, 

2009). Skolutveckling framhålls dessutom mer eller mindre explicit och 

självklart (bland annat som verksamhetsutveckling) i nuvarande respektive 

examensordningar för specialpedagogutbildningen och lärarprogrammen (SFS 

2011:688), samt den statliga rektorsutbildningen (SFS 2011:183). Det 

förekommer också att skolutveckling nämns i anvisningar till studerande inom 

lärarprogrammet när de ska välja inriktning för sina examensarbeten, liksom i 

                                                 
1
 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor 

 m.m. – ÖLA 00 – med Lärarnas Samverkansråd 

2
 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK 05 

3
 Myndigheten för skolutveckling existerade  2003-2008 

4
 Kunskapscentrum för skolutveckling. Karlstads universitet och Högskolan Dalarna 

5
 Centrum för hållbar skolutveckling. Mälardalens högskola  
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kursplaner för pedagogiskt arbete.  I en sådan kursplan sägs bland annat att den 

studerande efter avslutad kurs ska kunna: ”på ett konstruktivt sätt förstå och 

analysera idéer om skolutveckling samt hur dessa teorier och utgångspunkter 

förhåller sig till verksamhetsutveckling” (Högskolan Dalarna, 2010). 

Det är med andra ord knappast någon överdrift att mot bakgrund av 

ovanstående påstå att även skolutveckling utgör en bransch. Själva 

benämningen skolutveckling förekommer, som framgår av det ovan sagda, i 

sådan omfattning att den har blivit mer eller mindre självklar. Jag finner 

ytterligare stöd för mitt påstående i två citat av (Hameyer, 2003): 

Trots att skolutveckling är en relativt ung disciplin i utbildningsväsendets 

moderna historia har den haft genomslagskraft och vunnit erkännande både 

i vetenskapliga kretsar och bland allmänheten.… Sedan tio år [2003] tillbaka 

avsätts allt mer tid till skolutvecklingsarbete. (s.235) 

Skolutveckling, ett vanligt förekommande begrepp i t.ex. Nederländerna, 

Sverige, Tyskland, Österrike och Schweiz, avser även kvalitetsförbättringar 

som tagits fram av lokala intressenter för en skola eller en grupp av skolor. 

(s.243) 

 

1.4  Skolutveckling som bransch och diskursiv praktik  

Skolutveckling som bransch eller diskursiv praktik fungerar både som ett slags 

infart för denna avhandling och som generell beskrivning av materialets 

utgångspunkter.  De texter som ligger till grund för avhandlingen har direkt 

eller indirekt koppling till ett specifikt skolutvecklings- och forskningsprojekt i 

partsamverkan, det vill säga ett slags partnerskap med inriktning mot just 

skolutveckling, vilket pågick mellan åren 2003 och 2008. De medverkande i 

detta projekt var Myndigheten för skolutveckling, Karlstads universitet, 

Högskolan Dalarna och 13 kommuner runt om i Sverige. Projektet utgör alltså 

på mer än ett sätt en del av den diskursiva praktik som jag i det ovanstående 

grovt har försökt att teckna.  

Själv medverkade jag som doktorand och bidrog till den diskursiva praktiken i 

så måtto. Min doktorandtjänst liksom två andra doktoranders inrättades inom 

ramen för KUSK, som tillsammans med Myndigheten för skolutveckling och 

de ingående kommunerna också stod för genomförandet av det åsyftade 

projektet, vilket finansierades med allmänna medel. I texten nedan beskrivs 
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bildandet av KUSK och av den framgår att skolutveckling i detta sammanhang 

görs till något som självklart ska expandera.  

För att ytterligare förstärka den fortsatta kunskapsbildningen [inom skol-

utvecklingsområdet] har Karlstads universitet och Högskolan Dalarna tagit 

initiativ till att bilda ett kunskapscentrum för skolutveckling (KUSK). Det 

möjliggör skapandet av större forskningsmiljöer inom området. Ett redan 

påbörjat forskningsarbete som syftar till att ge olika perspektiv utrymme att 

utvecklas var för sig är en studie där tre doktorander ska följa tillämp-

ningarna av två av perspektiven i 13 kommuner. Resultaten av dessa 

forskningsinsatser bör kunna bidra till ytterligare utmanande möten på 

empirisk grund där sökandet efter mönster i variationen bildar grunden för 

fördjupad kunskap om skolutveckling i allmänhet och de båda studerade 

perspektiven i synnerhet. (Berg & Scherp, 2003, s.291) 

Som presenteras i ovanstående utdrag var syftet med projektet att vissa 

perspektiv på skolutveckling skulle få utrymme att utvecklas. Vad som framgår 

av presentationen är också att skolutveckling som koncept inte sätts på spel 

nämnvärt utan antas från början som det eftersträvansvärda och rätta.  

 

1.5 Ideologiska lösningar presenterade som vetenskap 

När vissa handlingsmönster upplevs, framstår och antas som de sanna och rätta 

eller de förväntade av subjekten har de, med Foucaults (1971/1993) sätt att 

uttrycka det, ‟normaliserats‟ eller ‟naturaliserats‟. Foucault (1980) använder 

bland annat uttrycket ‟sanningsregimer‟ för att belysa vad det kan röra sig om. 

Mills (2003) gör följande tolkning av detta begrepp: 

The true statements will be circulated throughout the society, reproduced in 

books; they will appear in school curricula and they will be commented on, 

described and evaluated by others in books and articles. These statements 

will underpin what is taken to be „common-sense knowledge‟ within a 

society. Those statements which are classified as false will not be 

reproduced. Each society has its own „regime of truth‟, that is, the type of 

statements which can be made by authorized people and accepted by the 

society as a whole, and which are then distinguished from false statements 

by a range of different practices. (s.74) 
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Skolutveckling kan låta självklart, angeläget och behjärtansvärt på samma sätt 

som exempelvis mödravård och elevvård6 kan göra det. Men redan sådana 

benämnanden förutsätter något, såsom att mödrar och elever skulle vara särskilt 

betjänta av vård eller att skola skulle vara särskilt betjänt av utveckling. 

Naturligtvis kan också den sortens axiom ställas i fråga, då de i själva verket rör 

sig om historiskt specifika erbjudanden och om vissa sätt att tänka, vilka hade 

kunnat se annorlunda ut respektive ”kunnat tänkas annorlunda - och också har” 

sett annorlunda ut respektive ”tänkts annorlunda” (Börjesson, 2003, s.20).  

Med den smått legendariska studien Laboratory life visade Latour och Woolgar 

(1979/1986) hur forskning handlar om faktaproduktion snarare än om 

faktasökande. Det vill säga vetenskaplig verksamhet i likhet med annat 

mänskligt meningsskapande innebär att konstruera verkligheten i konkurrens 

med andra versioner utifrån tillgängliga resurser och inom vissa diskursivt satta 

ramar. Även den som forskar har alltså sina mer eller mindre historiskt givna 

formuleringar, konstruktioner och repertoarer att tillgå, vilka utifrån en 

relativistisk utgångspunkt det finns skäl att reflektera över, dekonstruera och 

vara vaksam på. En slutsats som Latour och Woolgar (1979/1986) drar mot 

bakgrund av sin studie är att samhällsvetenskapligt inriktad forskning måste 

hantera ett slags hyperreflexivitet och att det är den enda validitet som kan 

anses vara befogad i sådana sammanhang.  

Wetherell och Potter (1992) beskriver, i analogi med ovanstående, ideologi som 

något som uppträder också i vetenskapliga påståenden och sammanhang. 

Därför, menar de, bör vetenskapen göras tillgänglig för kritisk uppmärksamhet. 

En sådan kritisk uppmärksamhet innebär, enligt dem, just ett slags 

dekonstruerande analys av de processer eller diskursiva praktiker, som bidrar till 

att fixera vissa påståenden och tillskriva dem auktoritet som neutrala fakta och 

sanning.  

Det finns, påstår Foucault (1977/2003), anledning att förhålla sig särskilt 

skeptisk till arrangemang eller ‟maktritualer' präglade av frihets- och möjlighets-

anspråk som exempelvis får subjekt att känna sig bemyndigade, vilket med 

Foucualts vokabulär beskrivs som ‟självdisciplinering‟. Auktoritära tendenser 

och maktanspråk kan, för att följa Foucault (1980,1977/2003) ytterligare, 

nämligen mycket väl göra sig gällande i en till synes demokratisk diskurs. 

Foucault (1988a, 1971/1993) rekommenderar alltså en skeptisk hållning till 

                                                 
6
 Begreppet elevvård försvinner ur skollagen fr.o.m. 1 juli 2011 och ersätts av elevhälsa (SFS 

2010:800) 
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normaliserade verksamheter, liksom en skeptisk inställning till att vetenskap 

skulle utöva något slags rättmätigare respektive neutralare vetande. 

Flera av de perspektiv på skolutveckling som har lanserats, exempelvis i den 

tidigare anförda kunskapsöversikten Skolutvecklingens många ansikten (Berg & 

Scherp, 2003), hänvisar till demokratiska ideal och åberopar en social 

förbättringssyftande, humanistisk och liberal diskurs. Exempelvis presenteras 

den så kallade ‟frirumsstrategin‟ så här: 

Upptäcka och erövra frirummet – skolutveckling ett eget ansvar  

Skolutveckling är en fråga om att skolors personal, elever och föräldrar med 

hjälp av genomförda kultur- och dokumentanalyser upptäcker det out-

nyttjade frirummet. För personalen är skolutveckling en bottom-up-process 

där skolors professionella, med elevernas bästa för ögonen, tar makten över 

sitt vardagsarbete. (Berg, 2003c, s. 65) 

Mot bakgrund av vad som tecknats ovan finns antagliga skäl att beakta 

skolutveckling och skolutvecklingsforskning som en diskursiv praktik liksom att 

göra det med viss skepticism. Skolutveckling som diskursiv praktik kan 

nämligen också, för att följa Foucault (1980, 1977/2003) i hans logik, fungera 

som en form av modern maktritual med oförmodade ideologiska implikationer. 

Ett sådant konstaterande behöver dock inte innebära en kritik av vad som 

försiggår i den diskursiva praktiken, men kan ändå utgöra ett argument för att 

dekonstruera skolutveckling som en sådan praktik och därigenom belysa 

ideologiska implikationer av den samma. I analogi med detta menar Hultqvist 

och Petersson (1995) att det underlättar, ”att uppfatta vetenskapen som en 

praktik, ett görande bland annat görande i samhället, och inte en upphöjd 

verksamhet av det slag vi gärna föreställer oss.… praktikbegreppet innebär en 

möjlighet att relativisera den vetenskapliga kunskapen (s.20). 

 

1.6 Studiens förbehåll, huvudsakliga motiv och syfte  

Skolutveckling tjänar i min avhandling som ett slags infart och generell 

beskrivning av materialets utgångspunkter. Studien görs inte för att låta påskina 

att talet om skolutveckling inte skulle ha relevans eller för att påstå att det som 

erbjuds praktiken med utgångspunkt i olika så kallade strategier för och 

perspektiv på skolutveckling inte skulle ha förutsättningar att fungera just så. 

Utgångspunkt för studien är snarare en uppfattning att den ideologiska 
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potentialen hos argument konstrueras, utvecklas och förändras i diskursiva 

praktiker och inte någon annanstans eller på någon abstraktare nivå och att 

detta gäller för vetenskap precis som för andra praktiker. Den ideologiska 

potentialen hos argument bör därför studeras där den uppträder, nämligen i den 

diskursiva praktiken (Billig, 2005; Wetherell & Potter, 1992). Inom ramen för 

denna avhandling betraktas skolutveckling som en diskursiv praktik värd att 

studera med det i åtanke. Syftet med studien är alltså att belysa ideologiska 

implikationer av skolutveckling som diskursiv praktik, samt att på ett mer 

övergripande plan härigenom även bidra till förskjutningar och 

perspektivskiften när det gäller skolutveckling. I min fortsatta användning av 

uttrycket skolutveckling som diskursiv praktik är det en kombination av 

skolutveckling och forskning om skolutveckling (skolutvecklingsforskning) som 

jag avser. 

 

1.7 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen är indelad i sex kapitel enligt följande disposition:  

I kapitel 1 redogör jag i grova drag för skolutveckling som diskursiv praktik och 

hur den går att betrakta som ett inslag i ett större sällskap av besläktade 

praktiker. Jag redogör också för avhandlingens fokus vad gäller skolutveckling 

som diskursiv praktik samt för avhandlingens syfte.  

Eftersom diskursbegreppet har väsentlig betydelse för mitt val av angreppssätt 

låter jag det vara utgångspunkt för kapitel 2. I kapitlet redogör jag också för, 

samt diskuterar jag, några väsentliga aspekter för en ideologianalys såsom jag 

har valt att förstå och tillämpa tillvägagångssättet. Diskussionen förs både i 

generella termer och med bäring på det specifika ”forskningsproblemet”.  

Jag introducerar även de analytiska verktygen tolkningsrepertoarer och 

ideologiska dilemman. 

I kapitel 3 gör jag en selektiv exposé över vad jag uppfattar vara en 

konsensusartad logik beträffande skolutveckling. Exposén är tänkt att bilda 

jämförelsepunkt åt min egen studie, vars övergripande syfte är att bidra till 

förskjutningar och perspektivskiften när det gäller skolutveckling. 

I kapitel 4 presenteras genomförandet av studien. Jag beskriver mitt tillträde till 

den aktuella diskursiva praktiken, studiens empiriska underlag, samt över-

väganden i samband med urvalsförfarandet. Jag ger också med konkreta 
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exempel läsaren en inblick i själva analysarbetet. Kapitlet avslutas med en 

reflektion och diskussion kring etiska aspekter i anslutning till studien och kring 

avhandlingen som helhet.   

I kapitel 5 presenteras resultatet av studien. Resultatkapitlet är indelat och 

organiserat i fyra avsnitt, ett slags tablåer, med utgångspunkt i en uppsättning så 

kallade ‟tolkningsrepertoarer‟ och ‟ideologiska dilemman‟. Sammantaget syftar 

den presentationen till att belysa ideologiska implikationer av skolutveckling 

som diskursiv praktik utifrån en intrig inspirerad av Baumans etiskt grundade 

postmodernism.   

Avhandlingen avslutas i kapitel 6 med en diskussion och reflektion kring 

studiens resultat och genomförande, samt med några tankar om studiens 

placering i förhållande till den studerade diskursiva praktiken och några uppslag 

till vidare forskning. 
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KAPITEL 2 – Teoretisk kontur och analysbegrepp 

Förhoppningen med detta kapitel är att det ska göra det möjligt för läsaren att 

bilda sig en uppfattning om studiens teoretiska kontur och ansats liksom om 

bevekelsegrunderna för de analysbegrepp som jag har valt att applicera på 

materialet. Studien är en ideologianalys – vilket i det här fallet avser en sorts 

diskursanalys - genomförd och presenterad på ett relativiserande sätt. Då 

diskursbegreppet är av central betydelse för studien och för avhandlingen i sin 

helhet uppmärksammar jag i kapitlet några väsentliga aspekter och hänsyn 

gällande det begreppet. I kapitlet beskriver och diskuterar jag också min 

tolkning av tillvägagångssättet ideologianalys. Vidare motiverar jag valet av 

empiri7, samt redogör för de analytiska begreppen tolkningsrepertoarer och 

ideologiska dilemman. Kapitlet avslutas med ett resonemang kring på vilka 

grunder och på vilket sätt jag förser det empiriska materialet med ”andra 

betydelser”.  

 

2.1 Teoretisk kontur  

2.1.1’Den språkliga vändningen’, poststrukturalism och konstruktionism 

Diskursbegreppet, så som det tillämpas i denna avhandling, kan länkas till vad 

man brukar kalla ‟den språkliga vändningen‟, vilken går att associera med 

samhällsvetenskaplig forskning från 1950-talet och framåt. I korthet handlar 

den språkliga vändningen om en omdefinition av språkets betydelse. 

”Vändningen” syftar bland annat på ett fjärmande från strukturalismens 

dominans och dess fokus på språk som statiskt system, en fokus som framför 

allt Saussures lingvistiska forskning under tidigt 1900-tal bidrog till (Howarth, 

2007; Kress, 2005).  

Strukturalism som vetenskaplig tradition kan emellertid inte begränsas till 

enbart språk, utan har också vidare implikationer. Exempelvis gäller det human- 

och samhällsvetenskapernas långtgående anspråk om att kunna beskriva och 

förklara tillvaron rationellt och logiskt såsom vi finner dessa anspråk hos    

Lévi-Strauss. Poststrukturalism kan på ett generellt plan beskrivas som en 

utbyggd, modifierad version av strukturalism fast med tydligt skeptisk udd mot 

                                                 
7
Av främst praktiska skäl använder jag beteckningen empiri även om det är en beteckning som kan 

förefalla något inadekvat sett till avhandlingens konstruktionistiska ansats och placering inom det 
postmoderna fältet. 
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den vetenskapsoptimism som strukturalism och traditionell vetenskaplig 

verksamhet allmänt har kommit att förknippas med. Derrida bör nämnas i detta 

sammanhang liksom Foucault vars författarskap har varit tongivande när det 

gäller formulerandet av denna skepticism (Börjesson, 2003; Howarth, 2007; 

Laclau & Mouffe, 1985/2001).  

Den språkliga vändningen innebär att språket och ”språkandet” alltmer har 

kommit att betraktas som själva platsen för meningsskapande och inbegriper 

precis som relativism ifrågasättanden av realismens uppdelning mellan en 

påtaglig verklighet och en konstruerad verklighet (Jaworski & Coupland, 2006; 

Kress, 2005). På det viset ansluter sig den språkliga vändningen, liksom 

poststrukturalism, även till en konstruktionistisk ansats, vilken framför allt 

Berger och Luckman (1966/2010) anses ha bidragit till att utveckla under slutet 

av 1960-talet.  

Potter (1996) har lanserat en åskådlig innebörd av konstruktionism. Han liknar 

språket vid ett verkstadsgolv och pekar ut det som själva platsen för 

meningsskapande med motiveringen att det är där, i språket, betydelsen av det 

vi kallar verklighet konstrueras. Språkliga formuleringar är konstruktioner med 

vilka vi konstruerar världen, slår Potter (1996) lakoniskt fast. Utifrån en sådan 

beskrivning kan språk inte förstås som en förmedling av verklighet eller som en 

resurs för att komma åt verklighet, eftersom ju varje sentens om verklighetens 

beskaffenhet börjar i språket och alltså är konstruerad. Potter hoppar därmed 

över den ontologiska tvistefrågan om sant och falskt och avdramatiserar det 

många gånger överspända anslaget i dispyter om exempelvis relativism kontra 

realism (Potter, 2006; se även Nordzell, 2007; Wahl, 2006).  

Från tidigt 1980-tal och framåt har diskursanalys länkad till den språkliga 

vändningen, poststrukturalism och den konstruktionistiska ansatsen etablerat 

sig allt tydligare inom samhällsvetenskaplig forskning (Börjesson, 2003; 

Sundgren, 2006; Wetherell, 2005). Den typ av ideologianalys som jag ägnar mig 

åt i föreliggande studie, och kring vilken jag kommer att fördjupa mig längre 

fram, är influerad av olika traditioner inom det diskursanalytiska fältet och 

ansatsen är i den meningen eklektisk.  Jag ser det som väsentligt att i stora drag 

redogöra för de teoretiska bidragen till denna eklekticism och tar därför i det 

närmast följande upp Foucaults erkänt abstrakta diskurs-, subjekts- och 

maktbegrepp liksom Laclau och Mouffes inkluderande diskursbegrepp. 

Slutligen berör jag även konversationsanalys och dess etnometodologiska 
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influenser, samt ger en kort introduktion till så kallad retorisk 

argumentationsanalys, vilken utgör ett väsentligt inslag i ideologianalysen. 

2.1.2 Foucaults abstrakta diskurs-, subjekts- och maktbegrepp 

Foucaults bidrag till utvecklandet av diskursanalys anses vara synnerligen 

inflytelserikt samtidigt som hans diskursbegrepp kan beskrivas som 

motsägelsefullt (Mills, 2003). Utifrån sin poststrukturalistiska hållning 

presenterar han ett förhållandevis abstrakt diskursbegrepp med många 

implikationer. Foucault utsträcker diskurs till att gälla all social aktivitet, och han 

gör det genom att framhålla att allt mänskligt handlande har diskursiva aspekter, 

det vill säga är förknippat med meningsskapande på något sätt (Foucault, 

1969/2001; se även Hall, 2005). Foucaults diskursbegrepp involverar både 

språk och handling med innebörden att ingen mening finns utom diskursen(s). 

Det innebär dock inte ett förnekande från hans sida av en materiell värld 

utanför diskursen, men visar ändå på den konstruktionistiska ansatsen i hans 

teori (Hall, 2005; Mills, 2003). Foucaults bidrag inom det diskursteoretiska 

området kan hänföras till de mer kritiskt orienterade, men utan att referera till 

den sorts realism, materialism och etik som åberopas exempelvis i kritisk 

diskursanalys (Fairclough, 1995, 2001; se även Börjesson, 2003; Nordzell, 2007; 

Wetherell, 2005). 

Foucaults uttryck ‟diskursens ordning‟, ‟diskursiva formationer‟ och 

‟sanningsregimer‟ avser hela tanke- och kunskapssystem, vilka han menar kan 

vara verksamma och ge sig till känna på många olika sätt, i form av texter, 

beteendemönster och strategier i olika sammanhang och situationer under en 

viss epok (Foucault, 1980, 1971/1993, 1969/2001). I Foucaults (1980) 

beskrivning av diskurs görs inga gränsdragningar eller härledande resonemang 

vad gäller diskursens eventuella ursprung. Snarare blir diskursens uppkomst en 

fråga om en ‟diskursiv kamp‟. Diskurser och ‟diskursiva praktiker‟ beskrivs hos 

Foucault (1993) som dynamiska och kraftfulla system i sig själva, och alltså inte 

som vore de i någon intressegrupps ägo. Det innebär samtidigt att enskilda 

subjekt, oavsett om det handlar om personer, myndigheter eller stater, enligt 

Foucaults (2000) synsätt, aldrig kan vara diskursens utgångspunkt. Vi är 

nämligen alla, menar Foucault (2000), underkastade det diskursiva maskineriet 

och utgör på ett eller annat sätt också dess råmaterial i form av ‟decentrerade 

subjekt‟, ”We are made subjects” (s.327). Marxismens lokaliserade 

intressebegrepp associerat till det kapitalistiska systemet, vilket är ett självklart 

inslag i så kallad kritisk diskursanalys och något som enligt den också föregår 
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diskursen (Fairclough, 1995, 2001), har alltså hos Foucault ”ersatts” av ett 

opersonligt och dislokaliserat abstrakt diskursbegrepp (Hall, 2005; Jaworski & 

Coupland, 2006; Nordzell, 2007; Wetherell, 2005).   

Foucault uppmärksammar olika aspekter av ‟det sociala‟, och enligt hans 

utgångspunkt diskursiva, genom att belysa samhällsföreteelser utifrån historiska 

jämförelsepunkter. På så vis, menar Foucault, är det möjligt att göra ‟diskursiva 

formationer‟ tydliga, vilka inte annars hade gått att urskilja eller tänka, då även 

vårt sätt att tänka och tala betingas av den ‟rådande diskursen‟. Med den 

utgångspunkten har Foucault intresserat sig för bland annat ”vansinnets 

historia” och ”sexualitetens historia” (Foucault, 1978, 1961/2010). 

Exempelvis blir något för vår samtid så självklart som ”individen” med en 

Foucauldiansk läsning en diskursiv uppfinning skapad i det diskursiva, snarare 

än ett självkonstituerande objekt. Foucault (1988c) hävdar nämligen att 

samtidens ständiga upptagenhet och sysslande med det individuella jaget, skulle 

ha tett sig både besynnerligt och obegripligt för de människor som levde under 

till exempel 1800-talet. Det, bland annat, kan tas som argument för att vår tids 

upptagenhet och sysslande med skolutveckling går att ifrågasätta och till och 

med kan betraktas som något besynnerligt. Med andra ord att skolutveckling 

rör sig om en historiskt specifik konstruktion och om ett visst sätt att tänka, 

som, för att parafrasera Börjesson (2003, s.20), hade kunnat se annorlunda ut 

respektive ”kunnat tänkas annorlunda”. Börjesson påpekar också: ”En 

grundtanke i konstruktionismen är att varje samhällsfenomen inte är ett 

självklart och absolut behov, utan en relation som bestäms av varje tids 

pågående strider om definitioner” (2003, s.64). 

Förutom ett tämligen abstrakt och grandiost diskursbegrepp, är beskrivningen 

av kunskap och makt som oupplöslig enhet något av ett särmärke i Foucaults 

författarskap. Inte minst gäller det beskrivningarna av hur vetenskap har 

gestaltats i och som olika samhällsapparater eller diskursiva praktiker, såsom 

rättsväsende, mentalvård och medicin (Foucault, 1980; se även Edley, 2001; 

Hall, 2005). Den skeptiska udd som Foucault (1988a) utifrån sin 

poststrukturalistiska hållning adresserar humanvetenskaperna och som framgår 

tydligt av nedanstående rader, skulle mycket väl kunna avse skolutveckling. 

The fact that societies can become the object of scientific observation, that 

human behavior became, from a certain point on, a problem to be analyzed 

and resolved, all that is bound up, I believe with mechanisms of power - 

which, at a given moment, indeed, analyzed that object (society, man, etc.) 
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and presented it as a problem to be resolved. So the birth of the human 

sciences goes hand in hand with the installation of new mechanisms of 

power. (Foucault, 1988a, s.106) 

Av ovanstående citat framgår hur relativt undanglidande maktbegreppet är i 

Foucaults tappning och hur vagt maktens objekt definieras. Enligt Foucault 

(1980) utgör makt en vital aspekt av allt socialt handlande, eller av det 

diskursiva, och precis som när det gäller hans diskursbegrepp utan att vara i 

någon intressegrupps ägo. Makt antas också vara konstituerad av det som mot-

säger makten och som motsätter sig den (Foucault, 2000). Det mest påfallande i 

Foucaults analys av och bidrag till maktbegreppet anses annars vara hans sätt att 

framhålla makt som positiv, produktiv, fördelad, relationell, tillåtande, 

oavbruten och anonym i motsats till beskrivningar av makt som repressiv 

(Foucault, 1980; se även Hall, 2005; Howarth, 2007; Wetherell & Potter, 1992).  

En diskursanalys kan ha till syfte att kartlägga bredare argumenterande resurser, 

sådana som kan ”gå igen” i många olika typer av texter och sammanhang. Detta 

analysanspråk matchar bland annat Foucaults diskursbegrepp, såsom ‟diskursiva 

formationer‟, ‟dominerande diskurser‟ och ‟sanningsregimer‟ (1980, 1971/1993, 

1969/2001) . Laclau och Mouffes diskursbegrepp, som jag redogör för nedan, 

bygger - delvis kritiskt - på Foucaults skrifter och diskursförståelse (Laclau & 

Mouffe, 1985/2001; se även Howarth, 2007) och utgör ytterligare ett inslag i 

studiens eklektiska ansats. 

2.1.3 Laclau och Mouffes inkluderande diskursbegrepp 

Laclau och Mouffe (1985/2001) framställer diskurs som något oinskränkt 

synonymt med alla aspekter av mänsklig tillvaro och de inkluderar både 

språkliga och icke-språkliga element i begreppet. De refererar bland annat i det 

avseendet till Wittgensteins lingvistiska teori och dennes begrepp ‟språkspel‟, 

vilket anspelar på en sorts oupplöslig totalitet av ”lingvistiska och icke-

lingvistiska” (Laclau & Mouffe, 1985/2008, s.163) element. Laclau och Mouffe 

(1985/2001) avvisar dessutom alla föreställningar om diskursens sammanhang. 

Var diskurs börjar respektive slutar går inte att säga, menar de. Allt finns, enligt 

deras begreppsvärld i diskursen och allt mänskligt handlande och alla sociala 

konfigurationer blir i den meningen diskursiva (Laclau & Mouffe, 1985/2001). 

Intresse kan vare sig ligga utanför eller föregå diskursen, allt hänger snarare 

samman som en ‟väv‟, det vill säga som ”a vast argumentative texture” (Laclau, 

1993, s.341). Således gör Laclau och Mouffe (1985/2001) ingen åtskillnad 

mellan en diskursiv praktik och annan praktik, såsom exempelvis är fallet inom 
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kritisk diskursanalys (Fairclough, 1995, 2001). Inom ramen för deras teori anses 

diskurs snarare vara konstituerad och konstituerande på samma gång (Laclau & 

Mouffe, 1985/2001). De avvisar alltså kategoriskt idén om självkonstituerande 

objekt, men betonar samtidigt:  

The fact that every object is constituted as an object of discourse has 

nothing to do with whether there is a world external to thought, or with the 

realism/idealism opposition. … What is denied is not that such objects exist 

externally to thought, but the rather different assertion that they could 

constitute themselves as objects outside any discursive condition of 

emergence. (s.108) 

Utifrån Laclau och Mouffes (1985/2001) inkluderande diskursbegrepp 

uppfattas mening och betydelse som någonting obeständigt och relationellt, 

vilket innebär att inga betydelser antas vara helt ‟fixerade‟ (suturerade) eller helt 

‟icke-fixerade‟. I det avseendet åberopar sig Laclau och Mouffe (1985/2001) 

både på Wittgenstein och på Heideggers respektive teoretiska bidrag. Uttryck 

som ‟oändligheternas spel‟ och ‟obestämbarhet‟ associerade med en av 

dekonstruktionens främsta företrädare, Derrida, utgör andra väsentliga inslag i 

Laclau och Mouffes (1985/2001) diskursteoretiska hållning. I relation till 

exempelvis Foucaults sätt att beskriva diskurs anses Laclau och Mouffes 

diskursförståelse vara mer postmodernt orienterad och den har benämnts 

‟social postmodernism‟ i olika sammanhang (Nicholson & Seidman, 1995; 

Wetherell, 1998). Möjligtvis kan man i Laclau och Mouffes (1985/2001) 

inkluderande diskursbegrepp, vilket de själva beskriver med uttrycket ‟relational 

totality‟, utläsa en totalapplikation och utsträckning av Bachtins så kallade 

‟translingvistiska modell‟ och dennes betonande av ”de dialogiska relationerna 

mellan ord, texter och människor” (Neuman, 2003, s.19).  

Det går, enligt Laclau och Mouffe (1985/2001), ändå att tala om ordnande 

processer – ‟artikulering‟ - och att det måste finnas ‟partiella fixeringar‟, ett slags 

‟diskursiva kluster‟ eller ‟nodalpunkter‟. Begreppet nodalpunkt innebär med 

deras tolkning ”a particular element assuming a ‟universal‟ structuring function 

within a certain discursive  field” (Laclau & Mouffe, 1985/2001, s.xi). Det går 

att förstå nodalpunkter som det som etablerar stabiliserade formationer och 

meningsbärande system, vilka kan vara dominerande, ‟hegemoniska‟, under 

längre tid. Dessa ‟hegemoniska system‟ antas befinna sig i relation till andra 

sådana formationer i ett ‟diskursivt fält‟, där själva motsägelserna dem emellan 

skänker respektive formation sin särskilda mening. Formationerna tillskrivs 

makt och tolkningsföreträde och i det avseendet finns ett tydligt släktskap med 
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både Foucaults diskursteori och Gramscis hegemonibegrepp (Laclau&Mouffe, 

1985/2001; se även Wetherell, 1998). Laclau och Mouffe (2001/1985) 

applicerar emellertid en, som jag uppfattar det, betydligt mer efemär betydelse i 

hegemonibegreppet, vilket framgår av följande: ”‟Hegemony‟ becomes the key 

concept in understanding the very unity existing in a concrete social 

formation”(Laclau & Mouffe, 1985/2001, s.7). Just betoningen på tillfällighet 

och föränderlighet är något som, i viss mån, skiljer Laclau och Mouffes 

hegemoniteori från Foucaults diskursteoretiska bidrag.  

2.1.4 Studiens eklektiska ansats 

Wetherell och Potter (1992) menar att den poststrukturalistiska versionen av 

konstruktionism, såsom den presenteras bland annat i Foucaults författarskap, 

har vissa begränsningar genom sin tydliga fokus på i första hand bredare 

argumenterande meningsskapande resurser. Om man som analytiker står i 

begrepp att genomföra en diskursanalys behöver man, hävdar Wetherell och 

Potter (1992), därför själv fylla den ‟poststrukturalistiska konturen‟ med något 

mer tillämpbart. I det sammanhanget för de fram etnometodologi och 

konversationsanalys som en sorts komplement. De traditionerna 

uppmärksammar nämligen också, till skillnad från mer poststrukturalistiskt 

orienterade traditioner, argumentationens utformning för att vara en 

betydelsefull aspekt när det gäller vilka verklighetsbeskrivningar som kommer 

att vinna trovärdighet. Wetherell och Potter (1992) skriver angående detta: 

Texts and talk are organized in specific ways which make a particular reality 

appear solid, factual and stable. To accomplish this they draw on a range of 

devices and techniques, and they can be more or less effective in this task. 

This is a topic where ethnometodologists and conversation analysts have 

made more sustained contribution than post-structuralists. (s.95) 

Tvärtemot Foucaults närmast obefintliga intresse för vardagligt samtalande har 

konversationsanalysen tal i interaktion i både vardagliga och institutionella 

sammanhang som sin fokus (Heritage, 2005; Wetherell, 2005). En 

konversationsanalys enligt exempelvis Schegloffs (1997)8 modell genomförs 

med avseende på det detaljerade retoriska arbetet i en interaktion, exempelvis 

en sekvens av ett transkriberat samtal. Varje analysanspråk respektive tolkning 

från analytikerns sida ska utifrån det tillvägagångssättet kunna härledas till 

                                                 
8
 Konversationsanalys utvecklades som metod någon gång i slutet av 1960-talet av Sacks, Schegloff 

och Jefferson (1974). Den går att placera mellan Garfinkels och etnometodologins intresse för 
människors ordnings- och meningsskapande strategier, det vill säga ”etnometoder”, och Goffmans 
betoning av interaktionen i sig (Heritage, 2005). 
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empirin och till vad interaktionens medlemmar försöker åstadkomma ifråga om 

kontext (Schegloff, 1997). Konversationsanalytiker, konstaterar Wetherell 

(1998, 2005), ställer sig däremot ofta avvisande till att koppla ihop vetenskap 

med någon form av kritisk eller etisk ståndpunkt. Till exempel menar Schegloff 

(1997, s.167) att det vore en form av ”teoretisk imperialism” att hantera ett 

empiriskt material utifrån en sådan ansats och att det torde ligga nära till hands 

att forskaren då får de svar han eller hon förväntar sig.  

Enligt Billig (2005) och även Wetherell och Potter (1992) saknar vissa former av 

konversationsanalys på så sätt en vital dimension genom att enbart fokusera på 

det detaljerade retoriska arbetet och på konversationsmönster. Vad man missar 

i sådana analyser är just de bredare argumenterande resurser som kan vara 

dominerande och kännetecknande under en längre tid, det vill säga sådana 

resurser som bland annat Foucault åsyftar med sina olika diskursbeskrivningar. 

På motsvarande sätt kan en analys som ensidigt uppmärksammar den 

sistnämnda typen av resurser innebära att den föränderliga vardagliga diskursiva 

praktiken glöms bort (Billig 2005; Wetherell, 1998; Wetherell & Potter, 1992). 

Just föränderlighet är emellertid, som ju tidigare påpekats, något Laclau och 

Mouffe (1985/2001) tar hänsyn till med sin teoribildning, samtidigt som de i 

likhet med Foucualt fäster avseende vid bredare argumenterande resurser i form 

av hegemoniska system.  

En eklektisk ansats gör det möjligt att i samband med en analys dra fördel av 

aspekter ur flera olika traditioner beträffande såväl diskursanalys som 

konstruktionism. En sådan ansats förordas också av Wetherell och Potter 

framför sträng ortodoxi. Argumentet som anförs är att olika perspektiv och 

ansatser, istället för att utesluta varandra, kan befrukta och komplettera 

varandra (Wetherell, 1998, 2005; Wetherell & Potter, 1992). Bland annat 

förespråkar Wethterell och Potter (1992) en variant av konversationsanalys som 

har lanserats av Billig och som går under benämningen ‟retorisk 

argumentationsanalys‟. Den grundar sig på Billigs retoriska teori (1987, 1991, 

2005), vilken betonar att den ideologiska potentialen hos argument avgörs av 

hur de utvecklas och förändras retoriskt i diskursiva praktiker. Detta, bland 

annat, har jag gjort till en utgångspunkt för min egen analys. 

I en retorisk argumentationsanalys, precis som i en traditionell konversations-

analys, intresserar man sig för det retoriska arbetet i talad och skriven text och 

för vad det arbetet gör. I jämförelse med en traditionell konversationsanalys, 

genomförs emellertid analysen med mindre skärpa på det detaljerade retoriska 
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arbetet i sådan interaktion och med större uppmärksamhet på 

argumentationens utformning liksom på bredare argumenterande resurser 

(Wetherell, 2005). Till skillnad från en konversationsanalys av exempelvis 

Schegloffs (1997) modell, vilken reducerat uttryckt är inriktad mot deltagarnas 

orientering och det detaljerade retoriska arbetet, syftar alltså Billigs (2005, 1991, 

1987) retoriska argumentationsanalys till att med lite bredare drag kartlägga 

även ideologiska mönster i så kallade ‟argumenterande praktiker‟ (se längre ner). 

Det innebär att en analys av sådant slag närmar sig såväl etnometodologi och 

konversationsanalys som Foucault respektive Laclau och Mouffes teoretiska 

bidrag. 

Givet mina postmodernt orienterade syften med föreliggande studie, till vilka 

jag återkommer längre fram, kan emellertid ”mönster” såsom i ”ideologiska 

mönster” leda tanken fel. För att tydliggöra min fokus i detta sammanhang 

föredrar jag därför en definition av Bauman (1999), vilken lyder: ”Mönster 

existerar inte i någon annan form än i den fortlöpande och ofrånkomliga 

förvandlingens process”(s.186). I just det avseendet tycks Baumans formulering 

också överensstämma rätt väl med Laclau och Mouffes (1985/2001) radikala 

relationalism liksom med deras sociala postmodernism (Nicholson & Seidman, 

1995; Wetherell, 1998) och betoningen på ögonblicklighet och föränderlighet 

som där går att finna. 

2.1.5 Ideologianalys – ett fördjupat resonemang  

Min studie, som jag har valt att benämna ideologianalys, åberopar sig i mycket 

väsentligt på en reviderad form av ideologianalys, vilken Wetherell och Potter 

(1992) ger prov på med sin studie Mapping the language of Racism. Discourse and 

legitimation of exploitation.9 Wetherell och Potter (1992) beskriver tillvägagångs-

sättet i sin studie som just eklektiskt och som “a shift from the study of 

ideology per se to the study of ideological practice and ideological outcomes” 

(s.70), något jag har valt att tolka som ett förordande av en ideologianalys 

framför en ideologikritisk analys.  

Min egen studie, som till sin ansats är konstruktionistisk, syftar till att belysa 

ideologiska implikationer av skolutveckling som diskursiv praktik, snarare än 

ideologi och ideologiska argument som sådana. Implikation är i det här 

sammanhanget en gångbar term, eftersom den kan utläsas som något 

                                                 
9
 Wetherell och Potter (1992) beskriver sin studie som en dekonstruerande kartläggning av 

vetenskapliga och vardagliga orsaksförklaringar till rasismens diskurser i Nya Zeeland. 
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konstituerat och konstituerande på samma gång. Studien görs nämligen utifrån 

uppfattningen att den ideologiska potentialen hos argument uppstår och 

utvecklas i diskursiva praktiker och inte på någon abstraktare nivå.  

Emellertid är det inte alldeles självklart att en konstruktionistisk ansats går att 

kombinera med en så kallad ideologianalys, såvida ideologianalys utläses 

ideologikritik. Börjesson (1997) gör exempelvis en sådan markering, när han i 

ett visst sammanhang säger sig vilja låta världsbilder ”öppet stå emot varandra 

för att på så sätt kasta ljus över samhälleliga förhållanden”(s.15) och sedan 

fortsätter: ”Häri ligger också en viktig skillnad mellan konstruktionism och 

ideologianalys (-kritik) … Det handlar inte – som inom ideologikritiken – om 

att avslöja myters osanning, att demaskera ideologiers lögner om verkligheten” 

(Börjesson, 1997, s.15). 

En ideologianalys måste inte nödvändigtvis vara kritisk enligt min uppfattning, 

åtminstone inte i den bemärkelse som Börjesson utmålar i det ovanstående. 

Den ideologianalys som Wetherell och Potter (1992) förordar innebär snarare 

kritisk uppmärksamhet och en dekonstruerande analys av de processer och 

diskursiva praktiker som bidrar till att fixera vissa påståenden, inte minst 

vetenskapliga, genom att tillskriva dem auktoritet som neutrala fakta och 

sanning. Det vill säga samma typ av uppmärksamhet som Latour och Woolgar 

(1979/1986) förordar, respektive den skepticism som Foucault (1961/1993) 

förespråkar. Däremot ligger det inte, som jag förstår, inom Wetherell och 

Potters (1992) studies ram att ”avslöja myters osanning” (Börjesson, 1997, s.15) 

eller att ”demaskera ideologiers lögner om verkligheten” (Börjesson, 1997, s.15) 

och det ligger definitivt inte inom ramen för min egen.  

Huruvida min undersökning har både en uttalat konstruktionistisk ansats och 

en kritisk, och om i så fall dessa är förenliga, låter jag emellertid förbli en öppen 

fråga. I ett försök att ändå positionera mig, väljer jag ett citat av Foucault 

(1988b), då jag anser att det erbjuder en för mina syften gångbar definition av 

kritikbegreppet och ett väsentligt incitament för det som jag hoppas att min 

avhandling kan bidra till när det gäller talet om skolutveckling: 

A critique is not a matter of saying that things are not right as they are. It is 

a matter of pointing out on what kind of assumptions, what kinds of 

familiar, unchallenged, unconsidered modes of thought the practices that 

we accept rest. [---] Criticism is a matter of flushing out that thought and 

trying to change it: to show that things are not as self-evident as one 

believed, to see that what is accepted as self-evident will not longer be 
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accepted as such. Practicing criticism is a matter of making facile gestures 

difficult. (ss.154-155)  

Foucaults ovanstående definition av kritik tycks även ha upptagits i det mer 

postmodernt orienterade uttrycket ‟defamiliarization‟, vilket beskrivs handla om 

att via distansering och en kritisk uppmärksamhet dekonstruera det 

naturaliserade och normaliserade från ”insidan” (Börjesson, 2003; Scheurich, 

1997). 

I viss analogi med Foucaults (1971/1993) olika sätt att förfäkta att det inte finns 

någon plats från vilken ideologi som sådan kan studeras, avvisar Laclau  

och Mouffe (1985/2001) idén om ‟ideologisk överbyggnad‟. Det finns 

emellertid, vilket redan påpekats, också väsentliga skillnader mellan Foucault 

och Laclau och Mouffes respektive teorier. Laclau och Mouffe (1985/2001) 

betraktar exempelvis diskurs som både konstituerad och konstituerande och 

enligt deras hegemoniteori konstrueras inte ideologi någon annanstans än i 

diskursiva (artikulatoriska) praktiker och inte heller utanför själva 

artikulationsögonblicket. Hegemoniteorin snarare öppnar för att varje version av 

tillvaron och varje system av sociala förhållanden bär politiska implikationer. 

Vidare betraktar Laclau och Mouffe (1985/2001) ingen ‟social identitet‟ (vare 

sig människa, grupp eller samhälle) som helt sluten eller definitiv, utan som 

enbart relationell och genomkorsad av en mångfald till dels konkurrerande 

artikulatoriska praktiker. I sin förlängning innebär Laclau och Mouffes teori 

därmed också en uppfattning att den ideologiska potentialen hos argument inte 

avgörs av vem som säger något eller med vilka eventuella motiv något sägs. 

Idén om källkritik blir på så vis upphävd och Laclau och Mouffe (1985/2001) 

förordar snarare att man ”nagla[r] fast ett ögonblick i tiden”(s.42) och studerar 

det. Jag bedömer detta vara en både lämplig och fruktbar utgångspunkt för min 

egen studie då jag menar att skolutveckling och framför allt projektet ifråga går 

att läsa som just ett sådant ögonblick och att det som sådant också utgör ett 

inslag i en mer utbredd utvecklingsdiskurs, såsom jag beskrev i avhandlingens 

inledning. 

Den ideologianalys som jag har valt för min studie, med inspiration från 

Wetherell och Potter (1992) och med drag av retorisk argumentationsanalys, 

tillmötesgår, som framgått, ett flertal aspekter hos de teoretiska perspektiv som 

presenterats inledningsvis i detta kapitel.  Det är också mot en såtillvida 

eklektisk bakgrund som analysbegreppen ‟tolkningsrepertoarer‟ och ‟ideologiska 

dilemman‟ får sin relevans i den här studien. I det följande redogör jag därför, 

till att börja med för några i studien mer allmänt förekommande begrepp och 
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för hur jag ser på förhållandet dem emellan. Därefter ger jag en mer ingående 

beskrivning av analysbegreppen, vad de innebär var för sig och hur de kan 

förstås i förhållande till varandra - sammanflätade. I någon mån berör jag också 

hur ‟subjektspositioner‟ utgör en integrerad och ofrånkomlig aspekt av båda 

dessa analysbegrepp.    

 

2.2 Allmänt förekommande begrepp i studien  

Den diskursiva praktiken  

Syftet med den här studien är att belysa ideologiska implikationer av 

skolutveckling som diskursiv praktik. Vad som kan anses vara en diskursiv 

praktik eller hur en sådan eventuellt avgränsar sig mot andra diskursiva 

praktiker är inte självklart. Det existerar ingen neutral utkikspunkt, varför alla 

analyssteg, även en redovisning av den diskursiva praktiken, inte går att betrakta 

som något annat än en tolkning och konstruktion i sig (Wetherell & Potter, 

1992). Enligt Laclau och Mouffe (1985/2001) går det inte att definiera några 

slags yttre gränser för en diskursiv formering överhuvudtaget. På samma sätt 

som de avvisar idén om exempelvis ideologisk överbyggnad, avvisar de också 

uppfattningen att diskurser skulle kunna uppstå ur någon sorts ‟yttre 

nödvändighet‟ eller beroende av några slags bakomliggande faktorer, 

exempelvis maktanspråk (Laclau & Mouffe, 1985/2001¸se även Howarth, 

2007). Laclau och Mouffe (1985/2001) avfärdar också –  i viss mån som en 

kritik av Foucaults diskursförståelse - tanken på någon form av centrum eller 

helhet i sociala formationer, liksom att sådana formationer skulle kunna 

upprepa sig själva.  Med utgångspunkt i deras inkluderande och postmodernt 

orienterade diskursbegrepp antas istället ‟det sociala‟ som något helt igenom 

relationellt; ‟en argumenterande väv‟, som exempelvis Laclau (1993, s.341, min 

översättning) beskriver det, i vilken olika diskursiva praktiker äger rum. 

Eftersom denna studie uppmärksammar skolutveckling som diskursiv praktik10, 

krävs dock någon form av definition av denna praktik även om en sådan, givet 

Laclau och Mouffes (1985/2001) liksom Wetherell och Potters (1992) 

uppfattning, alltså innebär en konstruktion i sig. Jag har emellertid vinnlagt mig 

om att låta en eventuell social, politisk och historisk kontext förbli vagt 

definierad i min studie. Min uppfattning är i enlighet med vad Hammersley 
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 ’artikulatorisk praktik’ med Laclau och Mouffes (1985/2001) begreppsvokabulär 



 

 
32 

(2005) poängterar angående detta, det vill säga, om en intervjupersons 

berättelser inte betraktas som konsistent information om sociala fenomen (givet 

en konstruktionistisk ansats), bör inte heller den sortens information användas i 

någon större utsträckning som bakgrund eller inramning åt studien. Den 

‟diskursiva praktiken‟ definierar jag därför inom ramen för avhandlingen kort 

och gott som det specifika skolutvecklings- och skolforskningsprojekt, för 

vilket jag redogör närmare i kapitel 1 och 4. Jag menar att skolutveckling 

inklusive projektet går att förstå som inslag i en ‟argumenterande väv‟ eller som 

”ett ögonblick i tiden”(Laclau & Mouffe, 1985/2008, s.42), det vill säga utan 

förutsättande av essentiella maktrelationer och utan att betrakta skolutveckling 

som en självkonstituerande social konfiguration med centrum eller som något 

som kan upprepa sig självt.  

För att ytterligare tydliggöra vad en diskursiv praktik kan vara och vad den kan 

vara relativt de eventuella subjekt och ‟sociala identiteter‟ som den konstituerar 

respektive konstitueras av, hämtar jag en ”bild” ur Laclau och Mouffes (1987; 

se även Wetherell, 1998) repertoar. Exemplet handlar om fotboll. Poängen med 

fotbollsexemplet är att illustrera att ingenting, enligt Laclau och Mouffes (1987, 

1985/2001) teoribildning kan ligga utanför vad vi betraktar eller uppfattar som 

mänskligt meningsskapande. Allt som har någon sorts relevans när det gäller 

fotboll, det vill säga målen, bollen, planen, spelarna, domarens avblåsning, gula 

och röda kort etcetera, har sin specifika och tillfälliga mening ”inom ramen” för 

just den ifrågavarande diskursiva praktiken. Det är alltså en viss uppsättning 

resurser, formulerade och organiserade på visst sätt som bidrar till att 

konstituera ‟fotbollsspelande‟ och som förser systemet med mening, samt 

erbjuder diskursens subjekt en viss repertoar att förhålla sig till. Fotboll är på så 

sätt en alltigenom diskursiv företeelse. Inga yttre maktförhållanden, eviga 

strukturer, ideologiska överbyggnader eller någon sorts inre essens gör, med 

utgångspunkt i detta synsätt, fotboll till fotboll eller definierar dess mening. Jag 

menar att det går att beakta och betrakta skolutveckling på precis samma sätt.  

Eventuellt kan begreppen ”reflexivitet” och ”indexikalitet”, vilka syftar på en 

sorts dubbel kontextualitet (Nordzell, 2007; Potter, 1996) bidra med ett 

förtydligande här. Begreppen med ursprung inom lingvistik och etnometodolgi 

syftar på att ord eller uttrycks betydelser inte är inherenta utan snarare 

situationsbundna och alltså implicita. Antagandet är alltså att ord och uttryck 

betingas (konstitueras) av de sammanhang i vilka de förekommer, samtidigt 

som ord och uttryck betingar (konstituerar) sammanhanget. Ett tydligt exempel 

på detta är en vigsel där såväl ”ja-et” (lingvistiskt element) som ringen (icke-
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lingvistiskt element) implicerar en viss betydelse i just det sammanhanget. 

Exemplet visar att det inte går att lösgöra uttalanden – exempelvis ett ja i en 

vigselakt - som om det, för att citera Nordzell (2007, s.33), hade ”en 

självständig, abstrakt relation till någon del av världen”. Uttalanden kan precis 

som subjekt bara förstås som en del av en aktivitet, det vill säga som något som 

gör något. 

Detta går att sammanföra i Laclau och Mouffes (1985/2001) begrepp 

‟artikulering‟, som syftar på praktiker vilka upprättar ett förhållande mellan 

‟element‟ på så vis att dessa elements identiteter till följd av artikuleringen blir 

annorlunda. Exemplet med vigseln, ja-et och ringen är särskilt relevant, 

eftersom ja-et på ett tydligt sätt gör något. Artikuleringen markerar i det fallet 

transcendens från en social status (ogift) till en annan (gift), och själva 

transcendensen är alltså det som ger objekten/subjekten ny eller annorlunda 

mening (äkta hälfter). I detta antagande ligger även uppfattningen att det är lika 

mycket i själva åtskillnaden mellan olika praktiker och formationer som mening 

alstras (Laclau & Mouffe, 1985/2001), vilket ju inte minst exemplet med vigseln 

visar. Wetherell och Potter (1992) ger följande, som jag tycker, klarläggande 

redogörelse: ”Meaning emerges through the pattern of differences established 

between relational terms, and through the differences, too, between discursive 

versions”(s.171).  

Diskursiva praktiker kan alltså givet det ovanstående betraktas som tillfälliga 

och sköra betydelseordningar, etablerade och organiserade av vad som framstår 

som historiskt tillgängligt, relevant och passande. Om ‟det sociala‟ ska 

undersökas bör det mot bakgrund av ett sådant resonemang ske som en analys 

av artikuleringens ögonblick och vad som där och då impliceras (Laclau & 

Mouffe, 1985/2001). 

Argumenterande praktiker, retorik och interaktion 

Vissa diskursiva praktiker, hävdar Billig (1991, 2005), kan betraktas som mer 

retoriska än andra, exempelvis ‟argumenterande praktiker‟ där en del av den 

diskursiva praktiken består i att övertyga, kritisera eller rättfärdiga. Retorik 

behöver dock inte avse talekonst, utan kan kort och gott handla om uttalanden i 

olika ämnen där åsikter efterfrågas. Retoriskt arbete går vanligtvis ut på att med 

olika verbala grepp vinna gehör för en viss version av tillvaron och samtidigt 

hantera olika så kallade ideologiska dilemman (se längre ner), vilka kan vara 

förknippade med sådana versioner (Billig, 1991, 2005). Det förefaller utifrån en 

sådan definition vara relevant att betrakta skolutveckling inklusive det för 
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studien aktuella samverkansprojektet som en form av argumenterande praktik 

och vad gäller en sådan, liksom för diskursiva praktiker överhuvudtaget, utgör 

interaktion en självklar aspekt.  

Börjesson, Palmblad och Wahl (2005) beskriver det som både meningsfullt och 

möjligt att utsträcka synen på vad som är interaktion till att även gälla skriftliga 

dokument i institutionella miljöer. Deras resonemang bygger på uppfattningen 

att också institutionella texter är skrivna i syfte att åstadkomma något, till 

exempel för att skapa trovärdighet åt en viss verklighetsbeskrivning. Dessutom 

pläderar de för att ‟institutionella texter‟ kan avse många typer av text 

(Börjesson, Palmblad & Wahl, 2005). Utifrån det synsättet skulle det vara 

möjligt att studera skolutveckling som diskursiv (argumenterande) praktik som 

fastnaglat ”ögonblick i tiden”(Laclau & Mouffe, 1985/2008, s.42) i form av 

institutionella texter, såsom vetenskapliga artiklar, policytexter och e-brev. 

Utifrån en postmodern uppfattning finns det heller inte någon anledning att 

tillmäta en viss materialtyp högre trovärdighet än någon annan (Börjesson, 

2003). Ett e-brev, ett policydokument, eller en vetenskaplig artikel – allt 

befinner sig givet en sådan uppfattning lika nära eller, om man så vill, lika långt 

ifrån verkligheten. Ett dylikt påpekande ligger dessutom väl i linje med Laclau 

och Mouffes (1985/2001) förkastande av traditionell källkritik, vilket innebär att 

vetenskapliga texter inte har något särskilt företräde såtillvida. På nytt går det att 

anknyta till vad Hultqvist och Petersson (1995) hävdar, nämligen, att det med 

fördel går att betrakta ”vetenskap som en praktik, ett görande bland annat 

görande i samhället, och inte en upphöjd verksamhet av det slag vi gärna 

föreställer oss” (Hultqvist och Petersson, 1995, s.20). 

Den diskursiva praktiken och ideologiska implikationer 

Diskurspsykologer har pekat på hur den som berättar anpassar sin version 

retoriskt efter vad som efterfrågas respektive passar för det specifika samman-

hanget och alltså inte avhängigt någon sorts bakomliggande motiv (Billig, 2005; 

Edley, 2001). Annorlunda uttryckt betyder det att den som talar eller skriver 

både begagnas av och begagnar, begränsas av och begränsar, det diskursiva 

sammanhang där berättandet äger rum. I princip är det också liktydigt med att 

påstå att subjekt konstituerar och konstitueras av den för tillfället rådande 

aktuella diskursiva praktiken (Laclau & Mouffe, 1985/2001). En diskursiv 

praktik går därmed även att förstå som ögonblickets common sense konstituerad 

av språkligt etablerade och socialt invanda, naturaliserade, normaliserade sätt att 

förstå, vara medveten om, uppföra sig, samt uttala sig i specifika sammanhang 
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(Billig, 2005). Bland annat i det avseendet är exemplen med fotbollsmatchen 

respektive vigselakten tillämpbara. Det som uppfattas vara common sense 

under en fotbollsmatch uppfattas inte nödvändigtvis som common sense under 

en vigsel. 

Billig (2005) refererar till Bachtin och dennes uppfattning att även enstaka 

yttranden kan betraktas som inslag i interaktion. Diskursiva yttranden anses 

utifrån Bachtins betraktelsesätt nämligen endast kunna ha någon innebörd i 

förhållande till andra yttranden, vilket återigen går att anknyta till exemplet med 

ett ja under en vigsel. Såtillvida och med hänvisning till Laclau och Mouffes 

(1985/2008, s.42) formulering om att ”nagla fast ett ögonblick i tiden”, kan ett 

fristående enkätsvar eller ett kortare avsnitt ur en vetenskaplig artikel, vilket 

bland annat ingår i min empiri, betraktas som fragment av interaktion med 

möjliga läsare i syfte att åstadkomma något. Dessutom kan den ögonblickliga 

yttrandeakten - det vill säga sättet att argumentera - betraktas på motsvarande vis, 

I Bachtins anda menar Billig (2005, 2009) också att mänskligt tänkande, i 

motsats till vad kognitivt inriktade forskare har påstått, inte handlar om 

informationsbearbetning utan om en företrädesvis social och språklig företeelse. 

Att tänka, om så tyst och för sig själv, är enligt Billig (2009) att vara inbegripen i 

meningsutbyte, det vill säga i ett slags interaktion.   

En utlöpare till diskurspsykologi är så kallad kritisk diskurspsykologi. Inom just 

kritisk diskurspsykologi, åtminstone såsom inriktningen har lanserats av 

Wetherell och Potter (1992), finner man också exempel på den sorts 

ideologianalys som är central i den här studien. Utifrån kritisk diskurspsykologi 

hävdar man, med hänvisning till empiriska studier, att människor inte väljer hur 

de argumenterar respektive tänker eller med vilka argument de gör det i 

ideologiska tomrum utan snarare med det historien förser dem med (Billig, 

2005; Edley, 2001; Wetherell & Potter, 1992). Nedanstående rader av Shapiro 

(1992) går att läsa som en utläggning beträffande just det: 

Intelligible exchanges are always situated. This claim is much more than the 

banal assertion that there are rules for language use which are dependent on 

the immediate context of the utterance, for the context-meaning relation 

subsumes a complex history of struggle in which one or more ways of 

establishing contexts and their related utterances has vanquished other 

competing possibilities. (s.38) 

Det innebär i sin tur att vissa frågor och samtalsämnen beroende på tidpunkt 

och sammanhang kommer att framstå som kontroversiella medan andra 
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kommer att tas för givna (Billig, 2009; Billig, Condor, Edwards, Gane, 

Middleton, & Radley, 1988), något som bland annat går att jämföra med 

Foucaults definition av diskurs. Det betyder också att vissa sätt att argumentera 

för respektive emot kommer att framstå på ett motsvarande sätt (Billig, 2005). 

Med referens till Bachtin (Volosinov)11 och dennes begrepp ‟intertextualitet‟ 

beskriver Billig (2005) att det föreligger ett oupplösligt förhållande mellan just 

sättet att argumentera, och vad som går att utläsa som ideologiska implikationer 

och han skriver: 

Individuals, when they speak, do not create their own language, but they use 

terms which are culturally, historically and ideologically available. Each act 

of utterance, although in itself novel, carries an ideological history. As 

Volosinov stressed in Marxism and the Philosophy of Language, social 

psychologists, by investigating acts of utterance, should be studying 

ideology. (s.217) 

Studiens utgångspunkt är, som tidigare nämnts, en uppfattning att den 

ideologiska potentialen hos argument uppstår och utvecklas i diskursiva 

praktiker och att skolutveckling är en diskursiv praktik väl värd att undersöka i 

det avseendet. Syftet är alltså att belysa ideologiska implikationer av 

skolutveckling som diskursiv praktik och samtidigt att på ett mer övergripande 

plan bidra till förskjutningar och perspektivskiften när det gäller skolutveckling. 

Som en direkt fortsättning på det ovanstående resonemanget redogör jag därför 

i det följande för studiens centrala analysbegrepp tolkningsrepertoarer och 

ideologiska dilemman, samt för hur de förhåller sig till varandra. 

 

2.3 Analysbegrepp 

Tolkningsrepertoarer  

Wetherell och Potter (1992) har bidragit till att både utveckla och omsätta 

begreppen tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman i olika analytiska 

sammanhang. Ett sådant sammanhang är den redan tidigare nämnda studien 

Mapping the Language of Racism. Discourse and legitimation of exploitation och deras 

tillämpning i det fallet har varit något av en förlaga och en viktig inspiration för 

min egen analys. Begreppet tolkningsrepertoar eller ‟interpretative repertoires‟ 

myntades emellertid redan i mitten av 1980-talet av Gilbert och Mulkay (1984) 

                                                 
11

 Billig (2005) skriver att Bachtin av politiska skäl publicerade Marxism and the Philosophy of 
Language under pseudonymen Volosinov. 
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vilka rörde sig inom det fält som på svenska kallas kunskapssociologi. 

Begreppet tolkningsrepertoar anknöt till en undersökning av hur vetenskap 

konstrueras, eller snarare undersökningsdeltagarnas egna sätt att förstå 

vetenskapsproduktion och vad denna produktion innefattar (Edley, 2001). För 

detta syfte samlade Gilbert och Mulkay (1984) mängder av framställningar från 

olika sammanhang, det vill säga ett förhållandevis heterogent textmaterial sett 

till stilarter. Via sin analys kunde de identifiera två disparat olika 

framställningsordningar angående vetenskaplig aktivitet och i samband med 

denna iakttagelse utvecklade de begreppet tolkningsrepertoar (Edley, 2001).  

Tolkningsrepertoarer beskrivs av Wetherell och Potter (1992, s.90) som 

“clusters of terms, descriptions and figures of speech often assembled around 

metaphors or vivid images”, medan Edley använder liknelsen ”böcker i ett 

offentligt bibliotek ständigt tillgängliga för utlåning” (2001, s.198, min 

översättning). Detta anknyter till både Shapiros (1992) och Billigs (2005) 

respektive beskrivningar, vilka indikerar att människors meningsskapande inte 

uppstår eller genereras i enskilda subjekt eller oberoende av tid och rum, utan 

snarare som en socialt och historiskt situerad urvals- och kombinationsprocess. 

Tolkningsrepertoarer anses vara användbart som begrepp om en utgångspunkt 

för analysen är att mening i text och tal inte går att härleda till något slags 

abstraktare nivå eller struktur, utan meningsskapandet ses som en oskiljbar del 

av den diskursiva praktiken (Edley, 2001; Wetherell & Potter, 1992). 

Ideologianalys kan, som tidigare sagts, betraktas som en form av diskursanalys. 

En fördel med begreppet tolkningsrepertoar anses emellertid vara att det inte är 

förknippat med de i många fall svårgripbara antaganden som diskursbegreppet 

har kommit att bli. Diskurs och tolkningsrepertoar är i förhållande till varandra 

närstående, delvis sammanlänkade begrepp utan att det ena måste ses som en 

ersättning för det andra. Förkortat kan man säga att distinktionen mellan 

diskurs respektive tolkningsrepertoar handlar om att användandet av 

diskursbegreppet i analyssammanhang är tydligare orienterat mot post-

strukturalistisk teoribildning genom att det syftar till att ”komma åt” eller 

beskriva abstraktare nivåer eller strukturer (Edley, 2001; Wetherell, 1998; 

Wetherell & Potter, 1992). Foucault tar ju, vilket tidigare påpekats, fasta på 

diskurs som skapare av vidsträckta institutionella sammanhang såsom medicin, 

rättsväsende och vetenskap (Hall, 2005). Hans diskursbegrepp kan på så vis te 

sig alltför grandiost för den som ska genomföra en analys och begreppet kan 

alltså behöva kompletteras med något mer tillämpbart i analyshänseende (Edley, 

2001). Det är ju bland annat av den anledningen som Wetherell och Potter 
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(1992) förordar en eklektisk hållning när det gäller diskursanalys och 

konstruktionism. Att föreställa sig konstruktioner i text och tal som 

tolkningsrepertoarer gör det, enligt deras mening, lättare att ta sig in i och an ett 

textmaterial (Wetherell & Potter, 1992). Begreppet tolkningsrepertoar knyter, 

precis som Billigs retoriska argumentationsanalys, dessutom an till 

konversationsanalysens intresse för det detaljerade retoriska föränderliga arbetet 

i interaktion och till mer poststrukturalistiska anspråk, det vill säga 

uppmärksammandet av bredare argumenterande resurser. Enligt Edley (2001) 

går begreppet tolkningsrepertoar att beskriva som mindre monolitiskt i 

förhållande till diskurs: ”They are viewed as much smaller and more 

fragmented, offering speakers a whole range of rhetorical opportunities” 

(s.202).   

Tolkningsrepertoarbegreppet ger en bild av att det finns en uppsättning 

versioner och retoriska resurser att tillgå – även beskrivet som koreografier – 

vilka ger utrymme för vad som faller sig mest naturligt eller ger bäst utdelning i 

ett visst sammanhang (Edley, 2001; Wetherell & Potter, 1992). På samma sätt 

som när det gäller enskilda yttranden och tankar, går varje enskilt samtal 

respektive text ändå att förstå som en unik komposition av material från olika 

tolkningsrepertoarer (Edley, 2001). Argumentationens utformning går i sin tur 

att uppfatta som en hantering av ett antal ideologiska dilemman, vilket leder 

över i det för studien andra centrala analysbegreppet. 

Ideologiska dilemman 

Begreppet ideologiska dilemman lanserades i slutet av 1980-talet i samband med 

att Billig m.fl. (1988), likt exempelvis Laclau och Mouffe (1985/2001) några år 

tidigare12, ifrågasatte och problematiserade marxistisk determinism samt 

uppfattningar om ideologi som integrerade och sammanhängande idékomplex. 

Billig m.fl.(1988) föreslog i detta sammanhang begreppet ‟levda ideologier‟ och 

avsåg med det ett samhälles eller ett specifikt sammanhangs ”sunda förnuft”. 

Utgångspunkten för deras förslag var en uppfattning om att levda ideologier 

olikt exempelvis kapitalism, socialism och liberalism är både osammanhängande 

och självmotsägande ifråga om argumentation. Billig (2009) refererar i en av 

sina senare texter till ett väsentligt argument i hans och kollegornas lansering av 

begreppet ifråga: ”As my colleagues and I have argued, ideology is „dilemmatic‟ 
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 Laclau och Mouffes (1985/2001) Hegemony and Socialist Strategy beskrivs av författarna själva 
som ett försök att intervenera den socialistiska debatten. 
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for it presents ideological dilemmas rather than clear-cut positions” (Billig, et.al., 

1988). (Billig, 2009, s.348).  

Billig (2005) poängterar att även vardaglig argumentation utformas som 

argument och motargument i relativiserande, selektivt debatterande resonemang 

präglade av ambivalens. Utifrån en konstruktionistisk ansats bör emellertid den 

ambivalens som Billig (2005) respektive Billig m.fl. (1988) poängterar, betraktas 

som något i språket och som en konsekvens av ett vid en viss tidpunkt 

tillgängligt utbud konkurrerande idéer och argument. Ambivalensen bör, givet 

en konstruktionistisk ansats, alltså inte ses som något essentiellt pågående inom 

enskilda subjekt (Wetherell & Potter, 1992).  De ‟levda ideologiernas‟ relativa 

oförutsägbarhet och många gånger självmotsägande karaktär gör dem däremot 

enligt Billig m.fl. (1988) till rika och mångsidiga meningsskapande resurser i 

vardagliga sociala sammanhang. 

Analytiskt sett innebär oförutsägbarheten av en diskursiv praktik att de 

dilemma-artade möjligheterna bara blir uppenbara när man tittar igenom ett 

större material, exempelvis svar på många olika frågor i en intervju eller enkät 

(Wetherell & Potter, 1992). Man bör också vara uppmärksam på spänningarna, 

gliporna, oförenligheterna, samt negationerna i den diskursiva praktiken, 

eftersom även argumentationens utformning utgör en sorts fokus vid en 

ideologianalys av det här slaget. Enligt mitt sätt att se – och detta är för mig 

viktigt att påpeka – är emellertid inte detta liktydigt med att komma åt 

konflikter eller någon sorts diskursiv kamp i den diskursiva praktiken. Som jag 

tolkar det handlar det snarare om varje diskurs´ öppna, produktiva karaktär och 

att det är den som bör står i fokus. Inte minst i det avseendet går det att utläsa 

ett tydligt släktskap mellan begreppet ideologiska dilemman och Laclau och 

Mouffes (1985/2001) betoning av obestämbarhet, föränderlighet och 

betydelseförskjutning. Indirekt finns det därigenom även ett släktskap med 

Derrida och dekonstruktionismen. Det går även att erinra om Wetherell och 

Potters (1992) beskrivning om att mening uppstår i mönstret av olikheter och i 

relationen mellan olika versioner av tillvaron. Dock är det framför allt Baumans 

definition av mönster ”som den fortlöpande och ofrånkomliga förvandlingens 

process.” (Bauman, 1999, s.186) som jag väljer att här ge företräde och ha i 

åtanke. En mer specifik betydelse får också analysbegreppen 

tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman ställda i relation till varandra, 

vilket jag utreder i det följande. 
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Sammanflätade begrepp 

De analytiska begreppen tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman griper 

delvis in i varandra och båda kan uppfattas som språkliga resurser eller 

diskursiva strategier, vilka är mer eller mindre tillgängliga vid en viss historisk 

tidpunkt. Såtillvida avser begreppet tolkningsrepertoar en del av själva 

grundmaterialet i en diskursiv praktiks ”sunda förnuft”, det vill säga de 

konstruktioner med vilka det går och faller sig naturligt att etablera en viss 

mening åt respektive i ett visst sammanhang. Begreppet ideologiska dilemman 

syftar däremot på att även sättet att kombinera olika tolkningsrepertoarer, 

närmare bestämt argumentationens utformning kring ett och samma sociala 

fenomen, går att betrakta som en retorisk konstruktion, villkorad av den 

diskursiva praktikens ”sunda förnuft” (Edley, 2001). Det vill säga, vid en viss 

tidpunkt kommer somligt att falla sig naturligare än annat även ifråga om det. 

Mycket förenklat skulle man alltså kunna säga att begreppet tolkningsrepertoar 

går att förstå som ett svar på frågan av vad en diskursiv praktik är uppbyggd, 

medan begreppet ideologiska dilemman går att förstå som ett svar på frågan hur 

denna praktik byggs respektive hur den organiseras. I min analys fäster jag alltså 

inte bara avseende vid tolkningsrepertoarer som sådana, utan också vid 

hanteringen av desamma, vilket kommer att avspegla sig i mitt analysresultat. 

Ideologiska dilemman avser således en aspekt av den diskursiva praktiken som 

kan vara både subtil och implicit och den kräver därför en sorts ‟delad 

uppmärksamhet‟ av en analytiker, framhåller Wetherell och Potter (1992).  

För att ytterligare belysa hur sammanflätade analysbegreppen är, går det att 

återknyta till en av metaforerna för tolkningsrepertoarer, nämligen som ”böcker 

i ett bibliotek”13 (Edley, 2001, s.198, min översättning). Prioriterade och 

kombinerade på ett visst sätt bildar ju (åtminstone en del av) dessa böcker vid 

en viss tidpunkt vad man brukar kalla en litterär kanon14. Ett antagande som för 

övrigt ligger till grund för begreppet ideologiska dilemman är att inte bara vissa 

tolkningsrepertoarer (böcker), utan också en viss retorisk organisering av dem 

(kanon) kommer att falla sig naturligare än andra vid en historiskt specifik, mer 

eller mindre utsträckt tidpunkt. På så vis blir varje kanon liktydig med en 

tillfälligt och, för att tala med Laclau och Mouffes (1985/2001) vokabulär, 

                                                 
 

14
 Kanon kan också utläsas norm och rättesnöre. 
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‟partiellt fixerad mening‟. Samtidigt undergår varje litterär kanon oavbrutet ett 

slags successiv betydelseförskjutning där somligt (vissa böcker, författare, 

genrer) utmönstras medan annat i det avseendet mönstras in. På så vis 

motsvarar en litterär kanon en diskursiv praktik, genom att den utgörs av 

tillfälliga och sköra betydelseordningar, etablerade och organiserade av vad som 

just då framstår som historiskt givet, förnuftigt eller passande. 

Parentetiskt kan nämnas att det finns invändningar mot delar av bland annat  

det diskurspsykologiska perspektivet. Börjesson (2003) hävdar exempelvis  

med utgångspunkt i vad han kallar ”den stränga tillämpningen av 

konstruktionism”(s.63) att det ligger en sorts essentialism i detta perspektiv. 

Vad Börjesson åsyftar med sin kritik är perspektivets antydan om någon form 

av eviga strukturer utanför vårt meningsskapande och utanför våra kulturella 

överenskommelser vad gäller själva argumentationen. Hammersley (2005) 

formulerar en liknande kritik som Börjesson i det avseendet. Ett generellt 

problem anser Hammersley (2005) vara att diskursiva praktiker, såsom de 

presenteras av bland andra Wetherell och Potter15, behandlas som vore de 

ontologiskt säkerställda fenomen, medan de sociala fenomen som dessa 

strategier påstås producera eller upprätthålla, anses vara konstruerade. 

Hammersley (2005) undrar om det mot bakgrund av detta inte vore befogat att 

i så fall även betrakta praktikerna som konstruerade fenomen. Även om jag 

anser att det finns onekliga poänger i kritiken, har jag inte för avsikt att 

diskutera dem ytterligare i föreliggande studie. 

Analysen syftar under alla förhållanden till att ge en uppfattning om vilka 

tolkningsrepertoarer som tillämpas, vilka ideologiska dilemman som är för 

handen, samt bestämma hur de avgränsar sig mot respektive hur de går in i 

varandra. Analysbegreppens något intrikata karaktär gör dock att det inte är 

alldeles enkelt, vare sig att förstå sig på, eller att redogöra för hur man i en 

analys ska bära sig åt. Analysen bör nämligen också uppmärksamma vad som 

inte utmanas eller ifrågasätts, det vill säga underförstås som självklart och 

normaliserat, eftersom även det anses bidra till att konstituera den diskursiva 

praktiken, inklusive dess ideologiska implikationer. Dessutom bör analysen 

uppmärksamma olika paradoxer, spänningar och betydelseförskjutningar i 

argumentationen samt vad som därigenom kan vinna trovärdighet. Empiriska 

studier har nämligen visat att exempelvis diskriminering mycket väl kan 

åstadkommas i en argumentation vars yttranden inte ”utger sig för” att vara 

                                                 
15

 Hammersley (2005) syftar bland annat på Wetherell och Potters (1992) Mapping the Language of 
Racism.Discourse and legitimation of explotation. 



 

 
42 

diskriminerande (Billig, 2005; Edley, 2001; Wetherell & Potter, 1992). Det utgör 

också en erinran om Foucaults (1971/1993, 2003) uppfattning, att auktoritära 

tendenser mycket väl kan visa sig i till synes demokratiska diskurser, vilket utgör 

ett viktigt incitament för min studie. 

Trots de ”svårigheter” som radats upp ovan, går analysmomentet i föreliggande 

studie att mycket reducerat beskriva som en kombination av screening och 

scannande. Screeningen syftar till att identifiera tolkningsrepertoarer (vad), 

medan scannandet syftar till att identifiera ideologiska dilemman (hur), 

samtidigt som betydelseförskjutning också vägs in i analysen. På så vis antas 

ideologiska implikationer göras ”åtkomliga”. I själva verket är analysarbetet 

mycket mer av en kreativ och generativ syssla än vad denna hårt reducerade 

beskrivning antyder. Inte minst som studien också innefattar relativiserande 

inslag, till vilka jag återkommer. Wetherell och Potter (1992) ger i följande rader 

en, som jag uppfattar det, god bild av vad analysarbetet går ut på, vad det kan 

utmynna i, samt hur det slutligen kan presenteras:  

A satisfactory account of a piece of discursive material must, in our view, 

move backwards and forwards between what could be described as the 

„established‟ and „constitutive‟ aspects of discourse. … We also must 

examine, however, how a new piece of discourse is established and gains its 

plausibility in terms of what is already there, already in place. (s.86) 

Subjektspositioner – en kommentar  

I en ideologianalys av det slag som jag företar, liksom i en retorisk 

argumentationsanalys, som alltså utgör ett inslag i den förstnämnda, är det 

brukligt att man också beaktar subjektspositioner (Edley, 2001; Wetherell & 

Potter, 1992). Även om jag uppmärksammar och i viss mån belyser 

subjektspositioner i min analys gör jag det inte särskilt explicit. Jag betraktar 

ändå detta som en helt ofrånkomlig aspekt av både tolkningsrepertoarer och 

ideologiska dilemman, då subjektspositioner får anses vara något som ingår i 

varje diskursiv struktur. Exempelvis framhåller Laclau och Mouffe (1985/2001) 

betydelsen av enskilda subjekts energi – vilket i deras teori beskrivs som 

‟politisk subjektivitet‟ - för att diskurser överhuvudtaget ska produceras och 

vidmakthållas, men för den skull påstår de inte att diskurs skulle vara något som 

uppstår eller produceras inom enskilda subjekt i historiska tomrum. De 

skriver:”Whenever we use the category of ‟subject‟ … we will do so in the sense 

of ‟subject positions‟ within a discursive structure” (Laclau & Mouffe, 

1985/2001, s.115). I så måtto figurerar subjektsbegreppet även i min studie, 
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men alltså mer i förbigående jämfört med de båda andra analysbegreppen, 

tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman.  

I analytiskt hänseende kan det emellertid ändå vara en fördel att betrakta 

uttalanden som strategiska och ämnade, det vill säga som subjektiva, då det 

underlättar vid en analys (Wetherell, 1998; Wetherell & Potter, 1992). En dylik 

uppfattning behöver emellertid inte innebära att människor betraktas eller 

framhålls som konsistenta. Människor förväntas snarare identifiera sig med och 

inta, en rad olika subjektspositioner beroende av vad som finns tillgängligt i den 

specifika diskursiva praktiken. Wetherell och Potter (1992) skriver följande:”We 

do not expect individuals to be consistent in their discourse – indeed, it would 

be very surprising if they were” (s.102). En analys med sådan utgångspunkt görs 

således utan förväntningar om att enskilda ‟sociala identiteter‟, exempelvis 

personer, myndigheter eller organisationer, ska redovisa konsistenta 

åsiktsprogram, vilket också går att anknyta till Billig m.fl. (1988) och deras 

definition om ideologi som något dilemma-artat. 

Subjektsförståelsen i min studie kan därmed sägas både uppgå i och skilja sig 

från den, som man skulle kunna finna i en mer Foucaultinfluerad analys. 

Foucaults (2000) subjekt beskrivs ju som något helt igenom konstituerat i 

diskursen och människor som diskursens råmaterial, medan jag med hänvisning 

till Laclau och Mouffe (1985/2001) och deras uppfattning istället väljer att 

betrakta subjekt som något både konstituerat och något konstituerande. 

En vägledande princip för analysen är dessutom att berättelser inte bara 

orienterar sig i förhållande till ett omedelbart sammanhang, utan också i 

förhållande till versioner av tillvaron, vilka kan förstås som grundantaganden 

eller som bredare argumenterande resurser som är historiskt tillgängliga, utan 

att komma till explicit uttryck (Wetherell & Potter, 1992). Ideologianalysen i 

min studie har därför som utgångspunkt att själva utformningen av 

argumentationen är något som bör uppmärksammas, även om alltså en sådan 

utformning, kan vara både subtil och implicit. Dessutom kan berättelser, utifrån 

samma resonemang, betraktas som konstruerade i relation eller opposition till 

något ”potentiellt annat” eller i relation eller opposition till någon ”potentiell 

Annan” (Billig, 2005, Wetherell & Potter, 1992). Följande belysande utläggning 

av Billig (2005) förtydligar vad det konkret kan innebära:  

Attitude-statements will typically bear rhetorical meaning, which must be 

understood in terms of the contexts of the utterances. A statement in 

favour of capital punishment is not merely a report about the speaker‟s self-
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positioning on the issue. Nor is it merely a statement about what the 

speaker supports. It is also positioning against counter positions for 

instance against the abolitionists. More than this, it represents an 

intervention in the argument against the abolitionists. (s.214) 

Som avrundning går det att konstatera att ideologianalysen i föreliggande studie 

åberopar sig dels på Foucaults välkända abstrakta diskursbegrepp, dels på 

Laclau och Mouffes inkluderande diskursbegrepp, samt att retorisk 

argumentationsanalys med influenser av både konversationsanalys och 

etnometodologi (Billig, 2005) utgör ett väsentligt inslag i densamma. 

 

2.4 Skolutveckling tolkad mellan det moderna och det postmoderna 

2.4.1 Reflexivitet som vetenskapligt förhållningssätt 

På samma sätt som begreppen ‟den språkliga vändningen‟, poststrukturalism 

och konstruktionism har betydelse för studiens utgångspunkter, vilket påpekas 

redan i kapitlets inledning, har begreppet postmodernism en särskild betydelse 

för avhandlingen som helhet. Detta bland annat för att såväl tolkning som 

presentation av resultatet bär en tydligt postmodern prägel. Inom det i vid 

bemärkelse postmodernt orienterade diskursanalytiska fältet, där jag menar att 

min studie går att placera, betraktas sanning och verklighet som något relativt 

och som något avhängigt en för tillfället gällande diskurs (Wetherell, 2005). En 

del postmodernistiska och relativistiska idéströmningar ifrågasätter på samma 

sätt som poststrukturalism16 det moderna projektet liksom tilltron till rationella 

lösningar och förklaringar, ibland med motiveringen att denna okritiska tilltro i 

själva verket har lett till olika slag av irrationalitet. En relativistisk hållning får 

således implikationer även när det gäller synen på vad forskning är respektive 

vad den genererar och innebär såtillvida också ett ifrågasättande eller rentav ett 

upphävande av det forskande subjektet liksom av det utforskade objektet 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Inte minst kan Latour och Woolgars 

(1979/1986) legendariska studie betraktas som ett kraftfullt argument i det 

sammanhanget.  

Jag betraktar inte utgångspunkterna för min egen analys som nollställda och 

anser inte heller att jag som forskare skulle ha en privilegierad och på något vis 

                                                 
16

 Naturligtvis går det inte, lika lite som när det gäller postmodernism, att tala om poststrukturalism i 
singular. Dessutom hävdar flera uttolkare att begreppen inte går att särskilja från varandra (Alvesson 
& Sköldberg, 2008). 
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ideologiskt neutral utkikspunkt. Hur skulle något sådant ens vara möjligt och 

vore det ens önskvärt? Den ojäviga forskaren som kan distansera och ställa sig 

”utanför” politiska intressen och sanningsanspråk betraktar jag som ren illusion. 

Naturligtvis kommer varje perspektiv eller angreppssätt, även en 

konstruktionistisk ansats, liksom i det här fallet min analys, att konstruera 

respektive konstrueras diskursivt och därmed även ha ideologiska implikationer. 

Forskarens egen ansats och argumentation bör därför utgöra studieobjekt och 

analyseras på samma sätt som exempelvis den diskursiva praktik forskaren har 

valt att analysera (Latour & Woolgars, 1979/1986; Wetherell & Potter, 1992). 

Det kan dock vara svårt att granska sina egna argument kontinuerligt i en 

avhandlingstext och jag antar att det i längden skulle kunna bli en smula tjatigt 

för eventuella läsare att ta del av en sådan hyperreflexiv ”självgranskning”. 

Börjesson (2003) skriver angående detta: ”Att vid varje ord betona det 

konstruerade skulle resultera i en oläslig text – om en sådan ens går att tänka 

sig”(s. 58). Dock ser jag det som möjligt att inom ramen för en avhandling, ”en 

gång för alla”, argumentera för kritisk uppmärksamhet, skepticism, reflexivitet 

och dekonstruktion avseende vetenskapliga argument, vilket givetvis även gäller 

de argument jag själv formulerar. 

2.4.2 Söka öppningar istället för sanningar  

Forskning har, som jag ser det, också ett ansvar att i likhet med konstnärlig 

verksamhet, inte bara framhålla vedertagna och konventionella föreställningar 

inom olika områden, utan att tvärtom bidra till förskjutningar och 

perspektivskiften. Det har till och med ifrågasatts om forskare ska finansieras 

med allmänna medel för att befästa ”gamla sanningar” eller etablerade versioner 

av tillvaron när nya berättelser och nya innebörder, med andra sätt att se på 

tillvaron som följd, snarare borde erbjudas (Börjesson, 2003; Wetherell, 2005). 

Den poststrukturalistiska och postmoderna relativiseringen av och skepticismen 

mot vetenskaplig auktoritet och rationalitet, behöver alltså inte innebära att 

forskning som sådan förkastas. Den kan snarare utmynna i en uppfattning att 

den vetenskapliga diskursen utgör en diskurs bredvid andra och att den, precis 

som exempelvis konstnärlig verksamhet, bör ha sitt eget berättigande. Med ett 

sådant synsätt blir forskarens uppgift emellertid inte att servera ”sanningar”, 

utan att försöka finna någon intressant intrig att organisera och dramatisera sitt 

material kring (Börjesson, 2003; Wetherell, 2005). Ehn och Löfgren (1982) 

formulerar exempelvis följande uppmaning: ”Lek och experimentera med det 

empiriska materialet som om det vore rekvisita och pappersdockor”(s.113). 
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Som jag redan påpekat går min avhandling att beskriva som postmodernt 

orienterad i flera olika avseenden. Begreppet postmodernism är också tillskrivet 

många och delvis helt olika betydelser. För en reducerad presentation går det att 

dela upp begreppet i några olika riktningar. En går, som redan påpekats, ut på 

ett ifrågasättande av det moderna projektet. Det innebär således ett 

underkännande av de stora berättelser och stora sanningar, däribland den 

vetenskapsoptimistiska, som det moderna projektet förknippas med. Utifrån 

den beskrivningen görs postmodernism till en betoning av subjektiva och 

personliga sanningar på bekostnad av ”Sanningen”, och till en betoning av det 

kalejdoskopiska på bekostnad av ”Verkligheten”. Relativism, eklekticism och 

pluralism blir på så vis självklara postmoderna företeelser och begrepp 

(Alvesson & Sköldberg, 2008; Nordin, 2011). Lyotard (1984) som räknas till 

förgrundsgestalterna bland postmoderna tänkare formulerar sig belysande kring 

vad han kallar ‟postmodernt vetande‟:”Postmodern knowledge is not simply a 

tool of the authorities; it refines our sensivity to differences and reinforces our 

ability to tolerate the incommensurable. It´s principle is not the expert´s 

homology, but the inventor´s paralogy” (s.xxv): 

En poäng med min studie är att belysa ideologiska implikationer av 

skolutveckling som diskursiv praktik, men utan att hänvisa till vedertagna och 

konventionella föreställningar när det gäller skolutveckling. Istället för att göra 

framställningen tillslutande och definitiv, har jag strävat efter att analysera, tolka 

och presentera den på ett relativiserande sätt och den bär såtillvida en 

postmodern prägel. Bland annat har jag tagit fasta på vad Börjesson, Palmblad 

och Wahl (2005) hävdar angående att en text mycket väl kan läsas utanför sitt 

institutionella sammanhang. Det går, menar författarna, att plädera för en 

reflexiv hållning på den här punkten och för att det är forskarens ensak och i 

forskarens intresse att välja kontext, oavsett vilken ingång som kan anses 

befinna sig ‟närmast verkligheten‟. Även Wetherell (2005) tillhandahåller en för 

mina syften fruktbar formulering. Hon skriver: ”Indeed findings is the wrong 

word. The results are not found they are narrated into being. The analyst´s 

account is another story to be added to the participants´ accounts and stories” 

(s.396).  

Wetherells betraktelsesätt går visserligen stick i stäv med principerna för en 

konversationsanalys enligt Schegloff och skulle utifrån de principer som han 

förordar kunna kritiseras för att vara både ovetenskaplig och ett fall av 

‟teoretisk imperialism‟ (Schegloff, 1997; Wetherell, 1998, 2005). Vad som 

efterfrågas i en konversationsanalys är ju att ”faktiska” mönster blottläggs med 
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avseende på vad som antas vara deltagarnas orientering i en studerad social 

interaktion (Schegloff, 1997). Möjligtvis skulle mitt tillvägagångssätt också 

kunna kritiseras utifrån de utgångspunkter som Billigs (2005) retoriska 

argumentationsanalys uppges vila på. Ett syfte med en sådan analys sägs ju vara 

att kartlägga bredare ideologiska mönster.  

Utöver de tidigare anförda, postmodernt orienterade argumenten, såsom att en 

text kan läsas utanför sitt institutionella sammanhang (Börjesson, Palmblad, & 

Wahl, 2005), liksom förordandet av ”inventor‟s paralogy” (Lyotard, 1984, 

s.xxv), samt Wetherells (2005) beskrivning av resultat som något genererat, 

antar jag Baudrillards radikalt postmoderna hållning. Baudrillard anses ha 

introducerat en särskilt långtgående innebörd av postmodernism, genom att på 

olika sätt påstå att gränsdragningar, uppdelningar och dikotomier, såsom mellan 

sant och falskt, original och kopia, objekt och subjekt, skulle vara upphävda 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Baudrillard (1983) formulerar sig på bland annat 

följande sofistikerade sätt: 

Abstraction today is no longer that of the map, the double, the mirror, or 

the concept. Simulation is no longer that of the territory, a referential being 

or a substance. It is the generation by models of a real without origin or 

reality a hyperreal. The territory no longer precedes the map, nor survives it. 

Henceforth, it is the map that precedes the territory. (1983, ss. 342-343) 

I någon mån har jag ”lek[t] och experimentera[t] med det empiriska materialet” 

på just det sätt som Ehn och Löfgren (1982, s.113) uppmuntrar till.  Jag har 

nämligen låtit några utvalda texter av Bauman (1999) ”göra” något med det 

empiriska materialet och förse det med andra betydelser än det annars skulle ha 

haft. De utvalda texterna av Bauman (1999) erbjuder, som jag ser det, 

slagkraftiga metaforer med vars hjälp jag har kunnat artikulera en intrig och 

bygga en sorts berättelse, utifrån vad jag har kommit att tolka som ideologiska 

implikationer av skolutveckling som diskursiv praktik.   

I en rad framställningar sedan slutet av 1980-talet har Bauman på delvis etiska 

grunder avvisat båda projekten, det moderna såväl som det postmoderna. I sin 

kritik hänvisar Bauman (1994) till det moderna projektets gynnande av 

formalistisk förnuftstro, vilken ofta har förknippats med utveckling och 

förbättring, men som enligt honom bland annat möjliggjorde Förintelsen. Detta 

har han skrivit om i Auschwitz och det moderna (Bauman, 1994), enligt många 

bedömare hans mest inflytelserika bok (Beilharz, 2001; Johansson, 2010). 

Beilharz (2001) summerar en del av Baumans författarskap med följande 
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konstaterande: “He [Bauman] points to Durkheim and Freud as two main 

figures who support the notion of people as a priori amoral beings who 

therefore need institutions (Durkheim) or culture (Freud) to make them social 

(moral)” (Beilharz, 2001, s.19). 

Bauman riktar även in sig på det postmoderna projektets gynnande av frihet 

som enligt honom innebär minskad solidaritet människor emellan (Bauman, 

1995, 1999; Se även Beilharz, 2001; Johansson, 2011). Som en sorts utväg ur det 

här talar Bauman (1995) om en ‟postmodern visdom‟, vilken han låter förstå går 

ut på att vi måste lära oss manövrera ambivalensen och det oförutsägbara som 

ligger i att leva mellan det moderna och det postmoderna. Det innebär enligt 

Bauman (1995) att försona ”sig med idén att oredan i människornas tillvaro är 

här för att stanna” (s.301). Resultatet av studien går därför att i mer än en 

bemärkelse utläsa ‟skolutveckling tolkad mellan det moderna och det 

postmoderna‟. 

2.4.3 Sammanfattning 

Syftet med detta kapitel har varit att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning 

om studiens teoretiska kontur och dess i vid mening eklektiska ansats. I både 

generella termer och med avhandlingssyftet i fokus har jag redogjort för olika 

perspektiv på diskursbegreppet. Jag har redovisat olika överväganden 

associerade med en ideologianalys utifrån mitt sätt att tolka tillvägagångssättet. I 

det sammanhanget har jag även avhandlat några för studien betydelsefulla 

begrepp, samt introducerat de mer centrala analytiska verktygen tolknings-

repertoarer och ideologiska dilemman. Slutligen har jag försökt att ge en bild av 

avhandlingens postmoderna inriktning och i det sammanhanget redogjort för 

min strävan att bidra till öppningar istället för sanningar när det gäller 

skolutveckling. I det följande kapitlet gör jag ett försök att teckna en bild av 

skolutveckling som konsensusartad logik, och i det sammanhanget försöker jag 

även ge en viss uppfattning om hur den föreliggande studien förhåller sig till 

denna logik. 
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KAPITEL 3 – Konsensus ifråga om skolutveckling 

Ett övergripande syfte med denna avhandling är, som påpekats tidigare, att 

bidra till förskjutningar och perspektivskiften när det gäller skolutveckling. Det 

kräver någon sorts definition av hur skolutveckling framställs vanligtvis. I 

kapitel 1 noterade jag att begreppet skolutveckling har varit i omlopp och 

förekommit mer frekvent under de senaste omkring 15 åren och jag gav i 

samband med det också några belysande exempel. Med hänsyn till 

avhandlingens konstruktionistiska ansats och postmoderna dramaturgi bedömer 

jag det emellertid inte som särskilt meningsfullt att berätta en historia som 

många före mig redan har berättat. Detta kapitel är därför tänkt att kunna läsas 

som något annat än en systematisk genomgång av skolutveckling ifråga om 

eventuella ursprung, utvecklingslinjer, utbredning etcetera.  

Thornberg och Thelin (2011) påpekar med referens till Berg att 

”[s]kolutveckling är ett mångtydigt begrepp som kan ges lite olika innehåll och 

betraktas med hjälp av olika synsätt … eller perspektiv” (Thornberg & Thelin, 

2011, s.7). Möjligtvis går ”lite” i citatet att förstå mot bakgrund av att en 

betydande del av skolutvecklingsretoriken är konsensusbetonad. Holmström 

och Persson (2001) poängterar exempelvis att det i skolutvecklingslitteratur 

finns en common sense ifråga om hur skolutveckling framställs. De menar att 

samstämmigheten framför allt rör förhållandet mellan skolans utbildnings-

politiska mål och dess reella resultat.  

En viktig erfarenhet som jag har gjort under arbetet med min avhandling är 

emellertid att det också utöver vad Holmström och Persson (2001) poängterar, 

finns en hel rad samstämmigheter när det gäller hur skolutveckling framställs. 

Mot den bakgrunden har jag valt att i det föreliggande kapitlet uppmärksamma 

skolutveckling som konsensusartad logik. I det följande kommer jag därför att 

presentera och kommentera vad jag uppfattar som inslag i denna logik med 

fokus på några forskningsrelaterade sammanhang. Jag vill betona att 

framställningen är selektiv och inte görs med några som helst anspråk på att 

vara ”heltäckande” avseende sådana sammanhang. En etisk reflektion kan 

också vara på sin plats. I Vetenskapsrådets (2011) rapport God forskningssed finns 

uppräknat några allmänna regler. En lyder: ”Du ska vara rättvis i din 

bedömning av andras forskning”(s.12). Det förefaller vara ett rimligt budord. 

Om man, som jag i detta kapitel, väljer att dekonstruera en enligt min 

uppfattning konsensusartad logik beträffande skolutveckling kan det emellertid 

uppfattas som ett slags oförrätt mot denna logik. Det kan tyckas som om att jag 
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avsiktligt väljer att ”missförstå” betydelsen av den samma, något jag vill 

understryka inte är eller har varit mitt syfte. För att ytterligare tydliggöra 

avsikterna med detta kapitel och i någon mån med avhandlingen som helhet, 

hänvisar jag därför till vad Bartholdsson (2003) skriver angående ”detaljers 

betydelse”:  

Att bryta ur detaljer ur vardagens komplexitet innebär å ena sidan att de 

berövas en större kontext, ett sammanhang som kan vara mer nyanserat än 

vad detaljerna antyder. På så sätt kan beskrivningar upplevas som orättvisa. 

Å andra sidan kan detaljer tillsammans peka på andra större sammanhang 

som genom att de förs samman synliggör mönster och delade värden. 

Därför är det intressant att lyfta fram detaljer och göra dem synliga. (s.122) 

3.1 Några skolutvecklingslogiker 

Med fokus på skolutveckling som konsensusartad logik har jag, på ungefär det 

sätt som Bartholdsson (2003) beskriver i sitt ovanstående citat, valt att utifrån 

några forskningsrelaterade sammanhang presentera vad jag uppfattar som inslag 

i denna logik. Under följande rubriker ger jag därför några exempel på vad jag 

anser kan betraktas som konsensus och som delade värden i talet om 

skolutveckling. Det bör emellertid sägas att det är i den argumenterande 

praktiken som sådan, det vill säga i själva delandet, som värdena antas uppstå 

och utvecklas - inte på någon abstraktare nivå. 

Historiserad skolutveckling  

Decentralisering och skolutveckling 

Essentialiserande skolutvecklingsmetaforer 

Det gamla utmanövrerat av det nya och upplysta 

Strategier, modeller och perspektiv på skolutveckling 

Undanröja medvetandemässiga hinder och förädla tänkandet 

Potent och farofylld - skolutveckling med grandiosa anspråk 

Skolutveckling som icke-neutral och invecklad process 

Skolutveckling som skapat beroende  

Samverkansprojekt – två exempel 
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Under den sista rubriken omnämner och kommenterar jag i korthet två 

avhandlingar vars respektive utgångspunkter är samverkansprojekt liknande det 

jag själv medverkade i. I samband med den presentationen reflekterar jag även 

något över hur min egen studie går att placera i förhållande till dem.    

3.1.1 Historiserad skolutveckling  

Utifrån en konstruktionistisk ansats betraktas inte historik som en återgivning 

av något existerande som retrospektivt får sin uttolkning och förklaring. 

Historik betraktas snarare som en praktik vilken konstruerar det historiska 

objektet, genom att avgränsa och tilldela det mening, samt placerar in det i en 

viss historisk ordning. Hultqvist och Petersson (1995) betonar dock följande:  

Därmed är naturligtvis inte sagt, att det som beskrivs inte har inträffat eller 

att det skulle sakna verklighetsunderlag. Poängen är snarare den att ”det 

inträffade” inte automatiskt är ett sanningsvittne om sin egen mening eller 

betydelse, utan det är historikern eller snarare hennes praktik som 

ombesörjer att tingen och händelserna införs i den ”historiska ordningen”.  

(ss.23-24) 

Med historiserad skolutveckling avser jag en vetenskapsprosa i vilken det bland 

annat framhålls att skolutveckling skulle vara ett väl definierat och avgränsat 

objekt möjligt att skildra i termer av linjära, kausala, essentiella, ackumulativa 

och evidenta samband. I en del versioner gällande skolutveckling går det även 

att läsa in en form av evolutionär kunskapssyn, som exempelvis i följande rader:  

Användbar kunskap om skolors utveckling … börjar gestaltas för lite drygt 

ett sekel sedan. Det är då som man på olika håll i världen börjar lägga fram 

beskrivningar av hur enskilda skolor organiserats, utvecklats och förbättrats. 

(Ekholm, 2011, s.11) 

Många versioner gör också skolutveckling till något som ”är” och 

skolutvecklingsprocesser till essentiella fenomen. Bland annat underförstås en 

sådan essentialism i redogörelser om hur skolforskare på trettiotalet i framför 

allt USA gjorde skolutvecklingsprocesser till studieobjekt, genom att då börja 

intressera sig för och tolka dessa processer. Ekholm (2011) refererar på bland 

annat det viset till Mort och Cornell. 

Betoning på nydanande upptäckter och på betydelsefulla innovatörer utgör 

andra typiska inslag i den historiserande logiken. Exempelvis omtalas hur vissa 

forskarupptäckter har lett över i insikter om hur lång tid det tar för 

innovationer att på allvar implementeras i skolan i nationell bemärkelse samt 
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hur utveckling av skolor utifrån detta skulle kunna påskyndas (Ekholm 2011).  

Miles omnämns av Ekholm (2011) bland annat för att på 1960-talet ha visat att 

skolutveckling kan påskyndas och Lewin nämns på ett motsvarande sätt för att 

ha haft stort inflytande på andra forskare och på ”kunskapsutvecklingen” 

beträffande, som det formuleras, ”livet i lokala organisationer” 

(s.14). 

De historiserande versionerna gällande skolutveckling tar i flera fall sin början 

på 1960-talet och går ”framåt”.  Svedlin (2003) refererar till Fullan när hon 

presenterar 1960-talet som en period då skolutveckling blev ett tydligt 

forskningsobjekt från att först ha beskrivits som synonymt med idékläckning 

och med studier av hur innovationer togs emot i skolor. 1970-talet omtalas som 

en period då skolans resultat var i fokus. Det finns även ett flertal exempel på 

framställningar som gör gällande att en mer kritisk hållning till reformarbete ska 

ha infunnit sig under 1980-talet, en hållning som utifrån en sådan 

kausalitetslogik, beskrivs vara ett resultat av en serie mindre lyckosamma 

reformer under framförallt 1970-talet (Franke-Wikberg, 1992; Lundgren, 2005).  

En annan för samma framställningslogik typisk beskrivning är den som 

exempelvis Lundgren (2005) anför, med referens till Franke, om hur 

Skolöverstyrelsen, som från tidigt 1960-tal ansvarade för vidmakthållandet av 

kontinuerlig utvärdering och reformering av skolan, utsattes för stark och 

långvarig kritik vad gällde bristen på underlag och förmåga att utvärdera. När 

Myndigheten för skolutveckling förs in i den på så vis historiserade handlingen -

33 år senare - (Lundgren, 2005), underförstås det vara en rimlig konsekvens av 

sedan länge påtalade brister och av en, med hänsyn till sådana brister, befogad 

kritik. Såtillvida tycks en del av framställningsordningen bestå i just 

poängterandet av olika brister, vilka påstås ha visat sig vid bestämda historiska 

tidpunkter, varvid skolutveckling framhålls som en motiverad, nödvändig 

angelägenhet.  

3.1.2 Decentralisering och skolutveckling 

Även ”decentraliseringen av skolan” är något som betonas i vad som går att 

betrakta som historiserande versioner av skolutveckling. Decentralisering är då 

vanligtvis associerad med demokrati, förnyelse och inte minst skolutveckling. 

Decentraliseringen av skolan beskrivs som grundad i en uppfattning om att 

problem hanteras och löses lättare på lokal nivå, liksom i en uppfattning om att 

mål kan modifieras med hänsyn till lokala betingelser och ett föränderligt 
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arbetsliv (Lundgren, 2005). Intyganden om att decentralisering17 av skolan har 

inneburit att kravet om skolutveckling har förändrats, tycks underförstå att ett 

sådant krav alltid har funnits, men att skolutveckling i form av uppföljning och 

utvärdering i och med skolans decentralisering numera istället förväntas ske på 

alla nivåer (Berg, 2003a, 2003b, 2003c; Franke-Wikberg, 1992; Lundgren, 2005; 

Svedlin, 2003).  

Betoningen på ”den decentraliserade skolan” bidrar även till versioner, vilka gör 

gällande att skolutveckling numera, och underförstått på ett modernt, upplyst 

och demokratiskt vis, är något delegerat, fördelat och något ständigt närvarande 

i verksamheten. Det vill säga skolutveckling kommunicerad i alla led och 

ombesörjd till och med på ”kapillär” nivå. Framställningen nedan förefaller ha 

en sådan orientering:   

För att kunna tala om skolutveckling ska den dels vara väl förankrad i 

skolan och dels ha bäring på hela skolans verksamhet och vardagsarbete och 

alltså inte vara begränsad till en enskild aspekt av skolans vardag.(Thornberg 

& Thelin, 2011, s.6) 

Hameyer (2003) presenterar en jämförbar logik genom att åberopa Calhoun och 

Hopkins karaktärisering av skolutveckling som något synonymt med en skola 

stadd i oavbruten utveckling. Hameyer (2003) framhåller även Schaefers 

definition av ‟skola‟ som en kollektiv, ständig undersökning där förbättrings-

ambition utgör den självskrivna aspekten av allt vardagsarbete. 

Några av resonemangen tycks även underförstå att decentraliseringen av skolan, 

vilken enligt den anförda logiken, bland annat likställs med allas gemensamma 

ansvar för skolutveckling, bör tolkas som ett befogat och logiskt projekt baserat 

på ackumulerad klokhet hos förnuftsstyrda aktörer med god uppfattning om 

vad som har legat (politiskt) rätt i tiden.  Också i det fallet underförstår 

framställningsmönstret att något vid en viss tidpunkt utagerat ska ha ersatts av 

något mer passande och effektivt. Åtminstone går det att läsa in något av detta i 

nedanstående rader: 

Decentraliseringen kan dels förklaras och förstås som en väg att förnya den 

politiska styrningen och att klara att styra alltmer omfattande 

utbildningssystem (jfr Lindensjö och Lundgren, 1986), dels kan 

decentraliseringen förstås som ett politiskt mål i sig.(Lundgren, 2005, s.303) 
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Också Franke-Wikberg (1992) betonar decentralisering när hon beskriver hur 

den så kallade ”bottom up -strategin” i utvärderingssammanhang under 

framförallt 1980-talet kom att förespråkas parallellt med allt högljuddare krav på 

decentralisering av beslut och ansvar. Enligt det såtillvida historiserade scenariot 

ska en ökad decentralisering av beslut och ansvar ha medfört ökade behov av, 

eller efterfrågan på, utvärderingar med direkt bäring på berörda aktörer på lokal 

nivå. I enlighet med samma typ av framställningslogik poängterar Svedlin 

(2003) med referens till Papadopulos, att erfarenheter av och insikter om att 

reformarbete och förändring inte nödvändigtvis innebar förbättring, ledde till 

att lärares aktiva medverkan vid en viss tidpunkt i historien kom att omhuldas 

alltmer i debatten. Tillers (1999) version nedan verkar inte invända mot just ett 

sådant scenario: 

Det goda samhället präglas av att människor får och tar ansvar för sig själva 

och varandra. Ett sådant samhälle ger makt och inflytande till folket i gemen 

och förverkligar den demokratiska idén om allas deltagande. Du är inte bara 

hänvisad till lösningar som andra, som befinner sig långt bort, har skisserat 

eller bestämt. När människor har makt över sina egna liv kan de göra sina 

val själva.(s.161) 

3.1.3 Essentialiserande skolutvecklingsmetaforer  

Flera essentialiserande metaforer som ingår i texter om skolutveckling låter 

förstå att skolor har individuella särdrag, att skolor präglas av olika klimat eller 

att de består av olika ”kulturer”. Tiller (1999) påstår exempelvis att ”skolor är 

som personer och [gärna vill] visa fram sina bästa sidor” (s.78). Andra 

metaforer gör gällande att skolor har ett ”inre liv” och att forskningen ska ha 

bidragit till att ackumulera kunskap om just detta så kallade liv. Exempelvis 

hävdar Ekholm (2011) att ”[k]unskaperna om skolors inre liv – skolklimatet – 

och om skolors utveckling stadigt [har] växt under 1900-talets andra hälft”(s.14) 

och han hänvisar i det avseendet till en rad forskare, bland andra Gordon, 

Coleman, Miles och Sugarman.  

De essentialiserande anspråken anspelar också på att skolor skulle vara 

konstituerade av ett slags strukturer betecknade som norm- och värdesystem. 

Essentialiserande metaforer i en svensk kontext präglade av den sortens logik 

är, för att nämna några vanligt förekommande, ‟skolkoder (Arfwedson, 1983), 

‟frusna ideologier‟ (Gustavsson, 1991) samt ‟skolkulturer‟ (Berg, 2003a, 2003b, 

2003c). Ett välbekant retoriskt inslag i denna konsensusartade logik är att 

sådana strukturer respektive kulturer skulle vara så inrotade, att de försvårar 
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varje ”utifrån” eller ”uppifrån” kommande försök till förnyande av verksam-

heten. På så vis skapas det också en topografi uppbyggd kring olika 

rumslighetsmetaforer och etnografiskt färgade begrepp, såsom ”den inre lokala 

skolkulturen” (Stensmo, 2008, s.23). 

Också talet om styrning och ledning går att förstå som essentialiserande och 

som överensstämmande med skolutvecklingsretoriken (Sundgren, 2006). I ett 

sådant sammanhang nämner Ekholm (2011) Hargreaves, för att denne utöver 

sina, som de framställs, pionjärartade och inflytelserika insatser i sällskap med 

Hopkins, ska ha lanserat en version om skolors (inre) dynamik i relation till 

olika styrningsanspråk. Ett resonemang vilket kan betraktas som typiskt för just 

en sådan retorik återfinns i Alexandersson (1999) under den för logiken så 

signifikativa rubriken ”Ett strukturellt spänningsförhållande”:  

Hur skolan möter intentioner uppifrån styrs av interaktionen mellan 

människor och grupper som på olika sätt strävar efter att förverkliga sina 

intressen. Således präglas varje skola av sin kultur, vilket ger olika 

förutsättningar att realisera samhällets intentioner för skolan. Om till 

exempel staten förutsätter att lärare i olika ämnen samverkar för att vissa 

mål skall kunna uppnås kan detta knappast ske om den lokala skolkulturen 

motverkar samverkan.  (ss.17-18) 

Ovanstående resonemang av Alexandersson (1999), i vilket han i en fotnot även 

hänvisar till Lindblad respektive Nytell, kan man förmoda syftar på svenska 

skolförhållanden. Det identiftierade ”problemet”, som utifrån Alexanderssons 

(1999) version tycks bestå i att något strukturellt och inrotat hindrar 

policyimplementering i skolor, verkar emellertid förekomma också som mer 

universella tappningar. Bland annat framgår det av följande formulering, vilken  

tycks underförstå någon sorts bristfällighet i skolan, ”Sometimes, existing 

structures and norms in schools are inadequate to support innovative thinking 

and policies” (Collinson, m.fl., 2009, s.7). 

3.1.4 Det gamla utmanövrerat av det nya och upplysta 

Om en del av den logik som presenterats i det föregående antyder att det skulle 

föreligga en strukturell spänning som försvårar skolutvecklingsintentioner, gör 

andra versioner gällande att det pågår en kamp och finns ett motstånd 

respektive ett asymmetriskt maktförhållande när det kommer till skolutveckling. 

Skolutveckling går enligt sådana mer eller mindre vedertagna versioner ut på att 

något gammalt, traditionsbundet måste utmanas av något nytt, samt att själva 

kampen i den meningen är essentiell och ovedersäglig. Att genomgripande 
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omvälvningar på utbildningsområdet i flera versioner kopplas samman med 

‟globaliseringen‟ på just det viset, kommenterade jag för övrigt i denna 

avhandlings inledande kapitel. Bland annat underförstås ett essentiellt samband 

mellan ”new thinking”, ”global change” och  ”innovation in education” i 

följande påstående:”Pioneering attempts in various countries around the globe 

provide insights into how new thinking and global change have prompted 

innovation in education” (Collinson, m.fl., 2009, s.7). Typisk för den på så vis 

konstruerade logiken är också en formulering som: ”Skolutveckling tydliggör i 

många fall kampen mellan gamla och nya undervisnings-mönster”(Hameyer, 

2003, s.235). 

Förväntningar om ett forskningsobjekt respektive -subjekt som ska påverkas, 

alternativt förmås att påverka och förnya sig självt i något eller flera avseenden, 

är ett återkommande inslag som även det kan hänföras till den konsensusartade 

”förnyelselogiken”. I sådana sammanhang presenteras exempelvis 

aktionsforskning som alternativ, radikal, socialt och politiskt medveten, 

befriande, demokratisk, polyfon, bottom-up, och sist men inte minst, 

nydanande. Aktionsforskning omnämns bland annat som ”det tredje 

paradigmet” och Tiller (1999) framhåller att sådan forskning ofta kan vara 

grundad ”i forskarens brinnande sociala engagemang” (s.53). Ainscow (2003) är 

en forskare som i likhet med Tiller betonar hur viktigt det är att praktiker ägnar 

sig åt aktionslärande, vilket enligt Ainscow (2003) antas vara detsamma som att 

forska i sin egen yrkesvardag för att utröna vad som verkligen fungerar. Tiller 

(1999) gör emellertid även en poäng av att aktionsforskaren – åtminstone en 

”god” sådan – förfogar över ett annat slags vetande och seende. I versionen 

nedan presenteras hur denna särskilda kompetens bland annat bör ta sig ut. 

Under den frapperande rubriken ”Första vägvisaren: Alla måste utveckla sig 

själva” skriver Tiller (1999) att: 

En god aktionsforskare ska förstå två saker: Han eller hon ska förstå det 

som aktörerna förstår och samtidigt det som aktörerna inte förstår. Man 

måste ha en kunnig blick för situationen och kunna navigera med klokskap i 

en komplicerad mänsklig terräng.(s.70) 

Förutom aktionsforskning lanseras och lovordas i flera versioner även så kallat 

forskande partnerskap, lokal självutvärdering och handledning av pedagogiskt 

yrkesverksamma som en form av förnyande skolutveckling. När det gäller 

exempelvis forskande partnerskap hävdar Tiller (1999)  att det brådskar ”att få 

in skolan på den nya gyllene vägen av lärande, där det forskande partnerskapet 

har en central plats” (s.185). En logik liknande den som Tiller gör sig till tolk 
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för i det ovanstående, anförs av Pirinen (1999), i det att hon framhåller 

välsignelsen av ett nytt så kallat helhetstänkande i lokal självutvärdering i 

kontrast till något, enligt hennes version, inrotat och överspelat: 

Befintliga traditioner och motsättningar som egentligen inte har ett uns av 

samröre med lokal utvärdering, men som trots allt lever kvar, borde 

uppenbarligen kunna gå i graven för att ersättas med ett nytt och 

annorlunda helhetstänkande om utveckling, uppföljning och utvärdering 

som är mer anpassat till de nya läroplanernas intentioner. Detta torde 

innebära stora möjligheter för skolorna att ta avstånd från gamla invanda 

mönster och tillåta sig att använda all personals – inklusive elevernas – 

fantasi och kreativitet till att forma en egen strategi för skolan. Detta för att 

förhindra att andra kommer att ge föreskrifter, eller rent av ta över rodret. 

(Pirinen, 1999, s.173) 

3.1.5 Strategier, modeller och perspektiv på skolutveckling 

Enligt Ball (2003) har det i många utbildningsvetenskapliga sammanhang blivit 

en generellt sett allt tydligare fokus på hur det egentligen är, liksom på vad som 

har förutsättningar att fungera, ”what works”(s.222), vilket går att beskriva som 

en sorts framgångsteknologi. Det följande utlåtandet tycks bland annat 

underförstå en sådan rationalitet: ”If evaluation „of‟ school improvement is 

done well, this leads inevitably to evaluation „for‟ school improvement, which in 

turn provides the substance for evaluation „as‟ school improvement”(Hopkins, 

1989, s.28).  

Skolutveckling framställd som framgångsstrategiskt handlande går även att läsa 

in i konstruktioner som KUSK18, CHS19 liksom i Myndigheten för skol-

utveckling, samt i produktionen av olika perspektiv på, samt modeller och 

strategier för, skolutveckling. Framställningsordningen går i flera fall att knyta 

till specifika forskare, vilka på olika sätt tycks ha gjort skolutvecklingsmodeller, 

skolutvecklingsstrategier och skolutvecklingsperspektiv till sin huvudsakliga 

forskningsfokus och till en, som det förefaller, betydelsefull del av karriären. I 

exempelvis antologin Skolutvecklingens många ansikten (Berg & Scherp, 2003) 

presenterar fem skolforskare var sitt så kallat perspektiv på skolutveckling. Ett 

av perspektiven formuleras ”skolutveckling som frirumserövrande” (Berg, 

2003c). 20 

                                                 
18

 Kunskapscentrum för skolutveckling. Karlstads universitet och Högskolan Dalarna 

19
 Centrum för hållbar skolutveckling. Mälardalens högskola 

20
 Baksidestext 
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Frirumsmodellen/Frirumsstrategin  

Som tidigare nämnts, poängterar Holmström och Persson (2001) att det i 

skolutvecklingslitteratur finns en common sense ifråga om hur skolutveckling 

framställs och att denna samstämmighet framför allt rör förhållandet mellan 

skolans utbildningspolitiska mål och dess reella resultat. Begrepp som 

‟formuleringsarena‟ respektive ‟realiseringsarena‟ (Lindensjö & Lundgren, 2000) 

lanseras  bland annat som en representation av ett sådant förhållande. 

Detsamma går att säga om begreppet ‟frirum‟. Med ‟frirumsmodellen‟ säger sig 

Berg (2003a, 2003b, 2003c) ha tagit fasta på att den decentraliserade skolan på 

organisationsnivå är tilldelad ett, i jämförelse med den regelstyrda skolan, ökat 

ansvar och inflytande. Berg menar också att det är rimligt att föreställa sig att 

ökat ansvar och inflytande innefattar att driva just skolutveckling.  

Den så kallade ‟frirumsstrategin‟21 går att beskriva som en tillämpning av 

frirumsmodellen. Den lanseras som en form av ‟bottom up‟ strategi, vilken går 

ut på att bemyndiga skolans personal så att den med visst stöd själv kan 

utveckla den lokala verksamheten. 22 I Bergs (2003a, 2003b, 2003c) beskrivning 

av frirumsmodellen respektive frirumsstrategin går det att läsa in en 

kombination av lokal självutvärdering, processutvärdering samt en variant av 

forskande partnerskap. Berg (2003b) är däremot noga med att framhålla att 

detta perspektiv på skolutveckling inte är synonymt med aktionsforskning. Berg 

(2003a) beskriver dock strategin som ”en ansats där forskaren och 

utvecklingsarbetaren innehar och bibehåller sina respektive roller 

(”kunskapssökaren” respektive ”praktikutvecklaren”) men att de trots detta kan 

bedriva forskningsarbete och utvecklingsarbete i gemensamma projekt” (s.59). 

Betoningen i frirumsstrategin är lagd på att utveckla skolor som organisationer 

från vad dessa organisationer (med avseende på kultur) är till vad dessa 

organisationer (med avseende på kultur) bör vara givet principerna ”samarbete, 

framförhållning och flexibilitet” (2003a, s.189) . Enligt Berg är det nämligen de 

tre principerna som i enlighet med efterkrigstidens statliga utbildningspolitiska 

intentioner bör känneteckna varje enskild skolas så kallade kultur. En sådan 

                                                 
21

  I boken Att förstå skolan. En teori om skolan som institution och skolor som institutioner använder 
Berg (2003a) företrädesvis beteckningen ’skolutvecklingsstrategin’, och åsyftar därmed en 
tillämpning av den så kallade ’frirumsmodellen’. Inom ramen för denna avhandling har jag för 
enkelhetens och tydlighetens skull emellertid valt att ändå använda beteckningen ’frirumsstrategin’ 
eftersom ’skolutvecklingsstrategin’ skulle kunna bli otydligt i sammanhanget. 

22
 Frirumsmodellen liksom frirumsstrategin omnämns mer och mindre explicit på flera ställen i denna 

avhandlings resultatkapitel. 
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kultur innebär enligt Bergs resonemang, att varje skola så effektivt som möjligt 

kommer att kunna förverkliga verksamhetsuppdragen (Berg, 2003a).  

I nämnda strategi verkar den retoriska tyngdpunkten alltså ofta hamna på ”hur 

det egentligen är” och på ”vad som fungerar”, för att parafrasera Ball (2003, 

s.222, min översättning) samt på förhållandet mellan skolans utbildnings-

politiska mål och dess reella resultat. I flera texter skrivna i och för 

internationella sammanhang betonas på liknande sätt som i exempelvis Bergs 

beskrivning av frirumsstrategin, anpassningsförmåga och förutseende i 

association till organisationsutveckling. Det gäller bland annat följande rader av 

Collinson m.fl. (2009) där hänvisning även görs till Preskill och Torres samt till 

Kikoski och Kikoski. Tilläggas bör att ”organisationsutveckling” i denna text 

går att utläsa som en synonym till skolutveckling: ”Organisations have to 

innovate in order to respond to and survive rapid and unpredictable changes in 

their environments”(Collinson, m.fl., 2009, s.4). Citatet tycks innefatta en 

diagnos om ett tillstånd som motiverar någon form av strategisk 

självhabiliterande verksamhet hos organisationer i förhållande till en omgivning 

vilken, som det verkar, bara finns där och måste hanteras. 

3.1.6 Undanröja medvetandemässiga hinder och förädla tänkandet 

En del av den konsensusartade logik som ackompanjerar talet om skol-

utveckling formulerar ett behov av åtgärder med fokus på medvetandemässiga 

förändringar. Bland annat har Bergs sätt att beskriva skolan tolkats som en 

redogörelse för ”ett upplysningsprojekt” (Karlsen & Persson, 2004), vilket går 

ut på att skolans personal inte till fullo förstår innebörden av frirummet.  Berg 

tycks nämligen mena att det är mentala hinder som skymmer och står i vägen 

för styrningen i det avseendet (Karlsen & Persson, 2004). Hans resonemang 

angående frirum, skolutveckling, samt skolan mer generellt tycks gå ut på att det 

skulle vara ”besvärligt att styra skolan” (Karlsen & Persson, 2004, s.209) och 

mödosamt att göra verklighet av de mål som är satta för den samma. Explicit 

framgår det av en rubrik som ”Den svårstyrda skolan” (Berg, 2004, s.45). Enligt 

den logik som på så vis formuleras av Berg förefaller skolutveckling, åtminstone 

om man följer Karlsen och Persson (2004) i deras tolkning, handla först och 

främst om att undanröja medvetandemässiga hinder.  

I likhet med Berg har Tiller (1999) förordat ‟forskande partnerskap‟ i samband 

med skolutveckling och även ägnat sig åt det. Han ger i följande version prov 

på en logik som liknar den man kan finna bland annat i Bergs författarskap: 
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Den svagaste länken kan … vara förhållandet mellan entusiasterna, de som 

bryter ny mark, och de medarbetare som envist håller fast vid det gamla och 

inte låter sig rubbas. Kanske stoppas utvecklingen av en eller flera 

sabotörer. En sund organisationskultur är beroende av flera starka och 

stabila kodbärare. (Tiller, 1999, s.203) 

Cardini (2006) hävdar att partnerskapsbegreppet (som i exempelvis forskande 

partnerskap) gör långtgående anspråk på effektivitet, utjämning och involvering, 

samt bidrar med föreställningar om något som alla kan ha fördel av. Cardini 

menar emellertid att talet om partnerskap snarast utgör ett essentiellt inslag i 

den politiska retorik och praktik som kan benämnas ‟post-welfare‟, vilken 

betonar lokal medverkan men snarast skymmer att centralisering fortfarande 

dominerar samhälleligt beslutsfattande. Lakoniskt beskriver hon partnerskap 

som ett förhållande mellan “partners that transform others and partners who 

are transformed”(Cardini, 2006, s.402). Tillers (1999) resonemang strax här 

ovan beträffande vad ”sabotörerna” kan lastas för, torde kunna läsas som ett 

typexempel på vad Cardini (2006) med referenser till forskare som Ball 

respektive Whitty m.fl., samt Klees, tar upp i nedanstående rader: 

The discourse of local participation does not only legitimate centralized 

policy decision-making. At the same time, this discourse is very effective in 

shifting the blame from central government to local authorities, schools or 

even individual social actors. (Cardini, 2006, s.411) 

I viss analogi med vad Cardini (2006) beskriver, argumenterar Søreide (2007) 

för att lärares yrkesidentitet formas, inte så mycket genom administrativ 

styrning, utan framför allt genom så kallad ‟narrativ kontroll‟ formulerad i och 

som olika policytexter. Denna kontroll tycks verka som en ”governing 

function” utöver och bortom den administrativa styrningen. En på så vis 

narrativt konstruerad läraridentitet ger utrymme för vissa önskvärda egenskaper, 

medan andra sätt att vara definieras ut, något som enligt Søreide (2007), får 

konsekvenser för lärares upplevelse av sitt arbete. Søreides resonemang ligger, 

som jag ser det, också väl i linje med nedanstående konstaterande av Lauder 

m.fl. (2006): 

This is not just a matter of changing policies or creating new agencies and 

forms of regulation, although these are all part of the process. Rather it is 

fundamental ways, about regulation and changing individuals, their values, 

and their outlook on life. (s.49)  
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Också i internationella skolutvecklingssammanhang går det att finna maximer 

om att det inte räcker med förändring av exempelvis handlandet hos en 

organisations (exempelvis en skolas) medlemmar. Förmodat nya förhållanden 

och en ny omgivning, bland annat med referens till  ‟globaliseringen‟ medför, 

enligt den på så vis anförda logiken, också helt nya och tydligen alldeles 

ofrånkomliga krav på bland annat kontinuerlig så kallad ‟självförnyelse‟. Denna 

självförnyelse måste, som det framhålls få effekter på tänkandet och på 

värderingarna hos var och en av organisationens medlemmar - det vill säga 

precis den retorik som Lauder m.fl. (2006) har uppmärksammat - först då kan 

en grundlig och effektiv förändring ske. Exempelvis nedanstående axiomatiska 

framställning, där Collinson m.fl. (2009) refererar till Argyris och Schön, tycks 

vara formulerad utifrån en sådan orientering. 

Self-renewal can no longer rely on single-loop learning; namely, tinkering 

around the edges by changing member´s behaviours (practices) but not 

their thinking. Rather, individuals in organisations have to aim for double-

loop learning; that is, changes in thinking (beliefs and norms) as well as 

behaviours.(Collinson, m.fl., 2009, s.4)   

I en stor del av den vetenskapsprosa som behandlar skolutveckling, förs 

resonemang liknande det ovanstående. Vad som görs gällande är bland annat 

att man inom utbildningssektorn successivt måste införliva vad som beskrivs 

som  ‟den nya tidens tänkande‟. Bland annat påstås globaliseringen ha fått till 

följd att organisationer numera måste tillhandahålla kontinuerlig 

kompetensutveckling åt sina medlemmar/anställda.  Det vill underförstått säga, 

göra alla till kompetenta,  förbättrings- och utvecklingsinriktade, ständigt 

kommunicerande subjekt. Med stöd av Collinson och Cook förklarar Collinson 

m.fl. (2009) att:   

Individual adult members (e.g. teachers, principals, support staff) and 

groups within the organisation (e.g., a school, a department) require 

advanced continuous learning as well as opportunities to engage in dialogue 

and inquiry to create new knowledge. They need opportunities to work 

collaboratively, disseminate their learning, and contribute to their own, their 

colleagues´, and the organisation‟s continuous improvement.( s. 4)  

En särskild uppmärksamhet har i den typen av sammanhang riktats mot 

förhållandet ”mellan kompetensutveckling och skolutveckling” (Lendahls 

Rosendahl & Rönnerman, 2002, s.27) vilket bland annat har beskrivits som ”en 

dimension av handledning av pedagogiskt yrkesverksamma” (Lendahls 

Rosendahl & Rönnerman, 2002, s.27). Exempelvis sägs handledning vara ett 



 

 
62 

möte mellan olika kunskapsfält där handledarens bidrag uppges vara att 

medvetandegöra deltagarna i olika avseenden. Handledning av pedagogiskt 

yrkesverksamma går, utifrån det på så vis presenterade synsättet, att dela in i 

olika traditioner. En av dessa traditioner benämns som ”problematiserande” 

och hänförs som sådan till en kritisk ansats, vilken bland annat syftar till 

samhällsförändring. Traditionen beskrivs gå ut på att ”praktikern” görs 

medveten om motiven för sitt eget agerande, vilket antas möjliggöra 

reformering av det egna agerandet (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2002). 

Det tycks emellertid i någon mening även innebära manipulation. Börjessons 

(2003) beskrivning om att i ‟den decentraliserade skolan‟ förutsätts ‟den 

moderna människan ”bearbeta sig själv för att uppnå en civiliserad form” 

(s.140) verkar vara en lämplig kommentar till den problematiserande 

traditionen. Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) är emellertid noga med 

att framhålla att det är den pedagogiska verksamheten och inte deltagarna som 

är handledningens fokus. Följande citat ger ändå en något svårtolkad definition 

av vad i så fall denna fokus innebär. Hur som helst tycks någon form av mental 

påverkan i form av kalibrering av tänkandet stå på agendan: ”I handledning av 

pedagogiskt yrkesverksamma är målet att verksamheten ska förbättras. 

Handledningen fokuserar således handlingar och tänkandet om handlingar i 

första hand” (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2002, s.48). 

3.1.7 Potent och farofylld - skolutveckling med grandiosa anspråk 

Skolutveckling associeras också i flera fall med grandiosa anspråk likt dem som 

går att finna i talet om det livslånga lärandet. Fejes (2006, s.711) hävdar ju, som 

tidigare sagts, angående livslångt lärande att det ”has been inscribed in Sweden 

as a „truth‟ and a remedy to Sweden as a welfare state in the forefront of the 

world.” I en del sammanhang tycks också skolutveckling framställas som en 

sådan angelägen ödesfråga, och att man bör ägna den särskilt mycket 

uppmärksamhet. Om inte annat formulerar sig Isaksson (2003) så här: 

Skolforskningen och skolutvecklingen borde dominera debatten om skolan. 

Den borde till och med dominera tillväxt- och samhällsdebatten! Att den 

inte gör det har förmodligen att göra med en modern svensk ovilja och 

oförmåga att diskutera framåtsiktande och ideologiskt. (s.213) 

Andra inslag går ut på att skolutveckling rör sig om en långsiktig och komplex 

process som kräver lång tid för att lyckas. ”Hållbar skolutveckling”23 är vad 
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 t.ex. Centrum för hållbar skolutveckling (CHS) vid Mälardalens högskola 
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man skulle kunna beskriva som en ‟övertygande metafor‟ lanserad i specifika 

akademiska sammanhang i association med den sortens resonemang. Som en 

del av det sistnämnda resonemanget formuleras även olika axiom vilka gör 

gällande att ”skolutvecklingsprocessen” måste stödjas respektive studeras 

tillräckligt länge och grundligt för att avgörande omständigheter beträffande 

densamma verkligen och varaktigt ska läggas i dagen. Härigenom konstrueras 

samtidigt, om än underförstått, behov av en viss närvarande expertis, inte minst 

av en vetenskaplig sådan.  Logiken tycks också gå ut på att verksamheten måste 

få hjälp med att förstå sig på sig själv och allt det förmodat svårbegripliga som 

konstituerar dess så märkvärdiga kultur och miljö. I Berg (2003b, s.11) kan man 

exempelvis läsa att: ”Skolan är en komplex inrättning vilket medför att 

skolutveckling är en komplicerad verksamhet”. Vidare kan en typisk rubrik i 

dessa sammanhang vara ”Skolutvecklingsprocessens komplexitet” (Scherp, 

2003, s.274) och ytterligare ett resonemang med utgångspunkt i denna sorts 

logik kan vara formulerat: ”Sådana tidsintervall [ett eller ett par års tid] är att 

betrakta som korta när man vill förstå och förklara skolors utveckling” 

(Ekholm, 2011, s.15). En annan men närbesläktad typ av argumentation bär 

prägel av att skolutveckling skulle vara jämförbar med en äventyrlig resa, vilken 

kräver mod och betydande uppoffringar, samt hög personlig insats, från var 

och en som anträder den. I en del framställningar går det också att läsa in 

närmast profetiska anspråk. 

Utvecklingsarbete kräver att vi lämnar traditionens trygga hamn och sätter 

ny kurs, ibland mot fjärran horisonter. Vi vet att när vi gör detta kan möta 

många överraskningar. Vi kommer att möta skiftningar i havet vi inte sett. 

(Tiller 1999, s.205)  

Och så här ornamenterat och metaforiskt formulerar sig återigen Tiller (1999) 

om vad han betecknar som ”det nya lärande- och utvecklingsparadigmet” vilket 

han för övrigt hävdar skulle vara förknippat med ”starka brytningar och många 

motkrafter”: 

Finns det då någon som orkar gå den nya vägen? Nå, har vi egentligen 

något val? Dessutom, det är många ljuspunkter i sikte. På samma sätt som 

när vi kämpar i vårt anletes svett backe upp och backe ner över stock och 

sten, får vi belöning på vägen. Glädjen över friheten, den friska luften, de 

vackra färgerna och utsikten över skog och sjö. Fröjden över att ha klarat av 

det, över att ha överskridit en gräns. Vi forcerar uppförsbacken därför att vi 

ser fram emot att åka i nerförsbacken efteråt. Vi klättrar i berg för att bli 

starkare och klara nya påfrestningar. Vi strävar uppåt för att kunna se och 



 

 
64 

bättre förstå det vi ser. Vi vill upp på bergets topp för att hitta nya och 

bättre vägar framöver mot målet. (s.25) 

En framställningslogik som till viss del påminner om den i ovanstående stycke, 

anförs av Blossing (2004).  Han framhåller, med referens till Pettigrew, att 

avsaknaden av processanalys kan främja en ”positivistisk resultatbeskrivning”, 

men för att kunna, ”fånga, förstå och kunna nyttja kunskap om komplexa 

förlopp som organisationsförändring … [vore] det kanske bättre att återskapa 

berättelsen om organisationens förändringsarbete med dess höjdpunkter och 

vändpunkter”(Blossing, 2004, s.8). 

Innovativa strävanden i skolan presenteras på en rad olika sätt som något svårt 

och riskfyllt, samt som något som kan väcka rädslor. Hur och varför 

förändringar inom exempelvis det obligatoriska skolväsendet skulle vara att 

betrakta som så särskilt utmanande eller kunna uppfattas som något riskabelt, 

får en uttolkning i nedanstående text. Den gör det dessutom till en maxim att all 

banbrytande verksamhet måste handla om tro snarare än om vetande och att 

det skulle utgöra innovationens väsen: 

The risk for members of the education profession is particularly strong 

because compulsory public education and continuing professional 

development for adults have a relatively short history that for the most part, 

is thoroughly imbued with modernist concepts and language. Also risky is 

the thought that pioneering practices are premised on new concepts and 

therefore grounded mostly on faith that they should work (Doll, 1993). 

Such is the nature of innovation. (Collinson, m.fl., 2009, s.5) 

3.1.8 Skolutveckling som skapat beroende  

Ytterligare ett inslag i den konsensusartade logik beträffande skolutveckling 

som behandlas i detta kapitel utgörs av tillkännagivanden beträffande hur svårt 

det kan vara med samverkan mellan högskola och skola när det gäller framför 

allt skolutveckling. Vad som bland annat anförs är att det skulle föreligga någon 

form av diskrepans mellan olika verksamheter, just i det här sammanhanget 

definierade akademi och skola, en diskrepans som kan vara framställd 

exempelvis så här: 

Skolforskningen kritiseras ofta för sin avskildhet från den skolvardag som 

den säger sig beforska.… Lärare och andra aktörer i skolans vardag 

kritiseras i sin tur av forskare för sitt ointresse för kunskap och vetenskap 

genom att inte ta del av forskningsresultat som skulle bidra till skolans 

utveckling. (Scherp, 2003, s. 292)  
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I viss analogi med Scherps (2003) redogörelse ovan beskriver Lendahls 

Rosendahl och Rönnerman (2002, s.68) att ”handledning som syftar till 

kompetensutveckling och skolutveckling … där samverkan mellan högskola 

och skola är central inte är … oproblematisk.” De hävdar att:  

Det finns … anledning att ta på allvar såväl maktanspråk som andra 

områden av etisk natur i samband med den fortsatta utvecklingen av 

samverkan högskola – skola och akademiker – praktiker. Ett område som 

hittills närmast saknat belysning anser vi. (Lendahls Rosendahl & 

Rönnerman, 2002, s.67) 

Andra versioner gällande samverkan mellan ”högskola – skola” tycks dock vara 

påtagligt optimistiskt hållna. Exempelvis kan det gälla beskrivningar av så kallat 

forskande partnerskap, aktionsforskning, handledning av pedagogiskt 

yrkesverksamma, forskningscirklar, samt kombinerade skol- 

utvecklings- och skolforskningsprojekt. Sådan samverkan lanseras tämligen ofta 

som gällde det en beprövad framgångsteknologi med vidhängande 

vinstprognos. Ökad insikt, fördjupad kunskap, utmanande och berikande 

möten, ömsesidigt lärande, minskad maktasymmetri, emancipation och 

empowerment anges i flera fall som självklara incitament och som en sorts 

förmodad utdelning. Den såtillvida saluförande retoriken tar sig bland annat 

sådana här uttryck: 

Ett närmande mellan forskning och utvecklingsarbete öppnar för att 

makten över problemformuleringen kan delas mellan forskare och 

praktiker, till ömsesidigt gagn för såväl generell kunskapsutveckling som för 

strävanden att förbättra organisationers vardagspraktik – ett närmande som 

också kan innebära samordningsvinster. (Scherp, 2003, s.292) 

En rad forskare understryker betydelsen av att olika kunskapsfält möts och 

berikar varandra och i en del fall hävdas emfatiskt att ”skola och högskola 

behöver varandra”(Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2002, s.68). Möjligtvis 

konstrueras också pekuniära drag till exempel i förordandet av longitudinella 

forsknings- och utvecklingsprojekt. Ekholm (2011) påpekar att den forskning 

som har genererats när det gäller skolors utveckling är av empirisk art och 

utformad som fallstudier över några års tid, vilket antas vara alltför kortvarigt, 

om syftet är att ”förstå och förklara skolors utveckling”(Ekholm, 2001, s.15). 

En liknande invändning gällande skolförbättring gör Björkman (2010), när han i 

linje med Ekholm hävdar att sådana satsningar ofta handlar om isolerade 

projekt som räcker så länge finansieringen kvarstår. Ur ett mer långsiktigt 

perspektiv har sådana projekt ingen större betydelse, enligt Björkman (2011) 
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och han hänvisar i det avseendet till både Hargreaves och Fullan. Svensk 

skolutvecklingsforskning sägs emellertid skilja sig från internationell forskning, 

på så vis att longitudinella studier vid en internationell jämförelse har varit 

möjligare i Sverige tack vare långsiktigare forskningsanslag. Kunskaper som 

genererats i svenska sammanhang har enligt Ekholm (2011) därigenom haft 

”mer naturalistisk prägel” i jämförelse med internationella exempel och han 

tillägger, ”några av de involverade forskarna … kunnat fortsätta forska också 

när de haft andra befattningar än rena forskartjänster” (s.16).      

Också nedanstående rader av Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) 

bidrar till att framställa skolutveckling som ett slags ömsesidigt beroende-

skapande med ekonomiska incitament, på bland annat akademikers initiativ. 

Möjligtvis går det också att tolka in en retorisk strävan att få samarbetet mellan 

så kallade akademiker och så kallade praktiker att framstå som nödvändigt:   

Det mest angelägna i dagsläget är att allt fler projekt initieras där samverkan 

mellan akademiker och praktiker prövas. I vårt land är erfarenheterna hittills 

få. Ömsesidig öppenhet inför olika möjligheter samt allt fler exempel på vad 

samverkan kan bidra med till respektive part genererar såväl kunskap som 

inspiration. (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2002, s.71)   

Med Cardinis (2006) uttryck skulle formuleringen ovan kunna tolkas som ett 

‟akademiskt narrativ‟ under inflytande av samtidens utbildningspolitiska diskurs. 

Skolutveckling kopplades under 1990-talet till krav på samverkan mellan skolor 

och högskola för att parterna skulle kunna få del av pengarna24 (Rönnerman, 

2004). Även den så kallade tredje uppgiften, vilken innebär krav på högskolan 

att samverka ”med det omgivande samhället” (Rönnerman, 2004, s.28) spelar 

sannolikt in här. Att ”skola och högskola behöver varandra” (Lendahls 

Rosendahl & Rönnerman, 2002, s.68) framstår alltså som något av ett 

understatement, i åtminstone ekonomiskt hänseende. Men även om man 

bortser från sådana mer drastiskt ekonomiska innebörder av skolutvecklingens 

konsensusartade logik, går det att med Säfström (2001) tala om det 

vetenskapliga ‟språkspelet‟ respektive det utbildningspolitiska ‟språkspelet‟ som 

integrerade i varandra (Säfström, 2001). Integrerade på det viset har, enligt 

Säfström, utbildningsforskning producerat föreställningar, vilka har bidragit till 

konstruerandet av en viss skola. 

                                                 
24

 Avser de så kallade ”Ylva-pengarna” uppkallade efter den dåvarande socialdemokratiska 
skolministern Ylva Johansson  
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3.1.9 Skolutveckling som icke-neutral och invecklad process 

Svedlin (2003) hävdar, bland annat med stöd av Vedung, och som en sorts 

parallell till Säfströms (2001) resonemang, att longitudinella, skolutvecklings- 

och forskningsprojekt utformade som processuellt inriktade modeller 

genomförda på skolans premisser med inslag av aktionsforskning inte är 

neutrala. Svedlin (2003) menar att man därför också borde analysera hur själva 

genomförandet utvecklar sig, samt hur aspekter som exkluderas i samband med 

till exempel en utvärdering hanteras eller vilken insikt det finns om sådana 

aspekter. En delvis likartad reflektion gör Ekholm (2011) i och med 

konstaterandet: ”Kunskapsbildning kring skolors utveckling innefattar ett 

kunskapsteoretiskt problem. Då mycket av den forskning som skett har 

uppstått i symbios med berättigade ansträngningar att förbättra skolor har ofta 

kunskaperna fått en normativ prägel”(s.15). 

Man kan uppfatta det Perryman (2009) skriver angående så kallad 

självinspektion och självutvärdering som ytterligare en parallell till det 

ovanstående. Perryman hävdar att lärare visserligen mer än tidigare har tilldelats 

rollen att inspektera sin egen verksamhet och sig själva, men i praktiken bara i 

egenskap av ”the warder, not the director of the prison with the power to 

liberate or punish”(s.628). 

Som tidigare poängterats, har också mycket forskarintresse i retorisk bemärkelse 

riktats mot hur förhållandet mellan de politiskt satta målen och skolprestationer 

(i vid bemärkelse) ska tolkas respektive utvecklas (Holmström & Persson, 

2001). Det har även påpekats att forskarna många gånger har haft en tendens 

att ta just den frågan för given och att forskningsproblemet därmed har 

upprättats i överensstämmelse med det utbildningspolitiska problemet 

(Sundgren, 2006). Mot exempelvis en sådan bakgrund brukar betydelsen av så 

kallad situerad kunskap om och erfarenheter av skolreformer och därmed 

sammanhängande dilemman framhållas. I, som jag tolkar det, viss överens-

stämmelse med bland annat Svedlins (2003) beskrivning av utvärderingar som 

komplexa icke-neutrala företeelser och Ekholms (2011) poängterande om det 

kunskapsteoretiska problemet i samband med skolutvecklingsforskning, 

uppehåller sig Sundberg (2005) vid vad han kallar ”skolans reformdiskurser.” 

Bland annat menar Sundberg att så kallad läroplansteoretisk forskning har en 

viktig uppgift att fylla när det gäller att uppmärksamma förhållanden på 

makronivå och samtidigt gestalta de sociala aktörernas egna erfarenheter över 

tid i det enskilda fallet. Det vill säga, en sorts situerad kunskap och erfarenhet 
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om skolreformer (Sundberg, 2005). Sundberg poängterar att han vill 

problematisera vad han beskriver som både liberalistiskt grundade upp-

fattningar om att reformer är neutrala verktyg för ”resultatmaximering” och 

mer postmodernt orienterade skeptiska inställningar till statligt initierade 

interventioner. I samband med detta säger sig Sundberg (2005) vilja rikta 

sökarljuset – inte mot utfallet av olika reformintentioner – utan vad han 

beskriver som ”bakom och bortom den officiella reformscenen” (s.24) och de 

omständigheter som skapar och upprätthåller olika reformdiskurser. Sundbergs 

version underförstår således att de av honom åsyftade omständigheterna skulle 

gå att finna på en annan nivå än den där själva diskursen äger rum, alltså i någon 

form av yttre nödvändighet eller dold agenda. 

3.2 Samverkansprojekt – två avhandlingsexempel  

Som avslutning på detta kapitel kommenterar och reflekterar jag kring två 

avhandlingar, vars respektive utgångspunkter är den typ av samverkansprojekt 

som bland annat Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2002) efterlyser, och 

som även har flera likheter med det projekt som jag själv medverkade i, det vill 

säga ”projekt … där samverkan mellan akademiker och praktiker prövas”(s.71). 

Det första exemplet med denna utgångspunkt rör ett skolutvecklingsprojekt 

som Schantz Lundgren (2008) medverkade i som handledare och samtidigt 

studerade, samt hänvisar till i sin avhandling med titeln Det är enklare i teorin… 

Om skolutveckling i praktiken. Skolutvecklingsprojektet som pågick under flera år 

vid en gymnasieskola, hade den så kallade frirumsmodellen i viss fokus.25 

Projektet liksom Schantz Lundgrens uppgift inom det samma torde kunna 

definieras som: ”Handledning som syftar till kompetensutveckling och 

skolutveckling … där samverkan mellan högskola och skola är central” 

(Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2002, s.64). Det går således att betrakta 

projektet liksom Schantz Lundgrens (2008) placering i förhållande till detta som 

ett tämligen typiskt inslag i den konsensusartade logik som jag har försökt 

teckna en bild av i detta kapitel. Schantz Lundgren (2008) skriver inledningsvis i 

sin avhandling: ”Den uppläggning som avhandlingen fått utgör både en kritisk 

granskning av Frirumsmodellen och en självkritisk granskning av mitt eget 

agerande i samband med att skolutvecklingsprojektet genomfördes, samt att 

förändringsproblematik inom skolan mer generellt också behandlas” (s.19).  

                                                 
25

 Även det projekt som jag redogör för i föreliggande avhandlings inledning och som jag själv 
medverkade i hade den så kallade ’frirumsmodellen’ i viss fokus. 
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Schantz Lundgren proklamerar alltså en kritisk hållning visavi Frirumsmodellen 

och sitt eget agerande, samtidigt som hennes text förutsätter en 

”förändringsproblematik inom skolan” (s.19).  Möjligtvis går det att uppfatta 

den sistnämnda formuleringen som ett inslag i en mer utbredd 

framställningsordning och att det vetenskapliga ‟språkspelet‟ i just det avseendet 

har lierat sig något med det utbildningspolitiska ‟språkspelet‟ (Säfström, 2001). 

”Förändringsproblematik inom skolan” (Schantz Lundgren, 2008, s.19) antas ju 

som vore det fråga om något givet. Eventuellt pekar formuleringen mot att 

projektarrangemanget som sådant, det vill säga den version av forskande 

partnerskap26 under parollen skolutveckling som det handlar om, har sina 

ideologiska implikationer. I någon mening är det ju upprättat i enlighet med det 

utbildningspolitiska problemet (Sundgren, 2006). Som jag uppfattar Schantz 

Lundgren (2008) reflekterar hon också över bland annat detta i sin avhandling.  

Det andra exemplet på samverkansprojekt och på en avhandling med ett sådant 

projekt som utgångspunkt, gäller ett till dels likartat arrangemang27 som det 

Schantz Lundgren (2008) skildrar. I avhandlingen med titeln När PBS kom till 

byn. Berättelser om erfarenheter av Problem Baserad Skolutveckling utgår Åstrand (2009) 

från ett skolutvecklingsprojekt med den så kallade PBS-modellen (Scherp, 2003) 

i viss fokus. Åstrand (2009) medverkade i, studerade och hänvisar i sin 

avhandling till detta projekt och hon formulerar sig så här angående syftet: ”Det 

övergripande syftet med avhandlingen är att fördjupa förståelsen av det 

problembaserade perspektivet på skolutveckling, men även vissa aspekter av 

skol- och organisationsutveckling i allmänhet” (s.27). 

Åstrand (2009) beskriver det alltså som ett syfte ”att fördjupa förståelsen av 

[PBS]”(s.27), vilket hon bland annat säger sig infria genom att lyssna till olika 

skolaktörers berättelser om sina erfarenheter av PBS inom ramen för det 

specifika projektet. Enligt PBS innebär erfarenheter något essentiellt och ges där 

företräde (Scherp, 2008), medan Åstrand (2009) i sin avhandling tycks göra 

berättelser om erfarenheter av PBS till det signifikativa. Visserligen antar Åstrand 

(2009) ”skol- och organisationsutveckling”(s.27) för att vara något givet - att 

jämföra med Schantz Lundgrens (2008, s.19) skrivning angående 

”förändringsproblematik inom skolan”. Åstrand (2009) uppehåller sig dock vid 

berättelserna som sådana, till skillnad från exempelvis Sundberg (2005), som 

istället utgår från en föreställning om ett ”bakom och bortom den officiella 

                                                 
26

 Alternativt ’praxisnära’ eller ’vardagsnära skolforskning’ 

27
 Samma projekt som jag själv medverkade i och som jag redogör för i kapitel 1 och 4. 
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reformscenen”( s.25). Åstrand (2009) bidrar på så vis med sin avhandling till 

en perspektivförskjutning i förhållande inte bara till PBS utan också till vad jag 

menar går att betrakta som en del av skolutvecklingens konsensusartade logik. I 

det avseendet men också med avseende på forskningsdesignen, vilken i 

Åstrands (2009) fall är postmodernt orienterad, skulle man kunna tala om ett 

visst släktskap mellan hennes studie och min egen ansats. 

3.2.1 Sammanfattning 

I detta kapitel har jag gjort en selektiv exposé över vad jag uppfattar som inslag 

i en konsensusartad logik beträffande skolutveckling. Tanken med exposén har 

varit att bilda jämförelsepunkt åt min egen studie, eftersom ett övergripande 

syfte med avhandlingen är att bidra till förskjutningar och perspektivskiften när 

det gäller skolutveckling. I kapitlet har jag belyst och i viss mån även 

kommenterat vad jag menar går att uppfatta som inslag i den konsensusartade 

logiken och jag har gjort det med speciell hänsyn till några forskningsrelaterade 

sammanhang. Slutligen har jag också gjort ett försök att placera in min egen 

studie i förhållande till några andra studier med delvis liknande utgångspunkter. 
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KAPITEL 4 – Genomförande av studien  

I detta kapitel ger jag en presentation av studiens empiriska underlag och av 

själva analysgenomförandet. Översiktligt redogör jag för den stora mängd data 

som inledningsvis ingick men som successivt reducerades och jag ger en 

beskrivning av de texter som slutligen kom att ingå i en mer textnära analys.  Jag 

beskriver analysarbetet och vad som har varit vägledande i samband med det 

och med konkreta exempel illustrerar jag hur analysbegreppen 

tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman har tillämpats på det empiriska 

textunderlaget. Jag beskriver också hur analys och tolkning har inspirerats av ett 

urval av Baumans (1999) texter samt hur resultatet även har organiserats utifrån 

det. Slutligen behandlas och diskuteras i kapitlet ett antal etiska aspekter 

associerade med studien. 

 

4.1 Den diskursiva praktiken och mitt tillträde till den 

Studien är genomförd utifrån en speciell kännedom från min sida om den 

diskursiva praktiken. Denna kännedom går bland annat att associera till mitt 

arbete inom grundskolan under många år, först som lärare, senare 

specialpedagog, och under senare år även som doktorand i det skolutvecklings- 

och forskningsprojekt med inriktning på skolutveckling28 vilket formellt pågick 

mellan år 2003 och 2008. Med fokus på två kommuner29 i vars förskolor och 

grundskolor30 den så kallade ‟frirumsstrategin‟ (Berg, 2003a, 2003b, 2003c) 

officiellt tillämpades (Se kapitel 1 och 3), hade jag till uppgift att dokumentera, 

studera och rapportera om förloppet till Myndigheten för skolutveckling31  

och de respektive kommunerna. Rapporteringen var utformad ungefär som en 

fallstudie med de två kommunerna som var sitt case och i underlaget  

till den föreliggande studien ingår bland annat data vilka låg till grund för  

den rapporteringen.   

                                                 
28

 Myndigheten för skolutveckling, Karlstads universitet och Högskolan Dalarna samt 13 kommuner 
deltog i projektet. 

29
 Fortsättningsvis benämnda Kommun 1 och Kommun 2 

30
 I båda kommunerna innefattades förutom förskola och skola, även fritidshem och dagbarnvård i 

projektet, samt i en av kommunerna även särskolan. I den ena kommunen omfattades endast ett av 
flera så kallade skolområden av det aktuella projektet. 

31
 Formellt ingick bara den ena av de två kommunerna i det officiella samarbetet med Myndigheten 

för skolutveckling men min rapportering var utformad på ungefär samma sätt i båda fallen. 
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För att det alls ska vara möjligt att förstå och beskriva en viss diskursiv praktik 

på något sånär nyanserat sätt, krävs enligt Wetherell och Potter (1992) ett slags 

”medlemskap” och tillträde till den diskursiva praktiken. Startpunkten måste 

alltså vara den egna förståelsen av det som ska undersökas och åtminstone vissa 

kriterier bör enligt Wetherell och Potter (1992) vara uppfyllda: ”We could not 

have got the analysis started without familiarity with basic words like ‟and‟ and 

‟the‟. We also need to have some conception of what a world is like with streets 

and aircraft” (s.103).  

Jag vill påstå att jag äger ett sådant ”medlemskap” som Wetherell och Potter 

förordar. Min speciella kännedom, vilken jag redogjort för inledningsvis, 

innebär att jag har kunnat närma mig skolutveckling som diskursiv praktik 

utifrån en specifik erfarenhet och kunskap beträffande den samma. I anslutning 

till rapportskrivandet genererades även åtskilliga mängder textdata, bland annat i 

form av fältanteckningar, samtals- och intervjuanteckningar, observations-

anteckningar, samt egna reflektionsanteckningar. Den typen av material har 

inom ramen för den här studien haft en väsentlig innebörd för inriktningen på 

analysarbetet. 

Edley (2001) framhåller att det kan vara en fördel att den som har stått för 

själva datainsamlingen32 också utför analysen. Som intervjuare, direkt 

deltagande observatör eller vid genomläsning av enkätsvar slogs jag många 

gånger av att det här har jag hört eller läst förut, och på motsvarande vis kändes 

det när jag sedan ägnade mig åt att transkribera materialet. Känslan för den 

”diskursiva terrängen” som på så sätt infann sig hos mig redan under 

datakonstruktionen, tolkas så här av Edley (2001): 

Gradually, one comes to recognize patterns across different people‟s talk, 

particular images, metaphors or figures of speech. This is a sure sign, as an 

analyst, that one is getting a feel for the „discursive terrain‟ that makes up a 

particular topic or issue. In a very real sense, it is an indication that one has 

captured or encountered most of what there is to say about a particular 

object or event. (s.199) 

 

                                                 
32

 Själv föredrar jag termen datakonstruktion, eftersom jag anser att den bättre beskriver vad det 
handlar om. 
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4.2 Kännedom och texter 

Den kännedom som jag har om skolutveckling som diskursiv praktik och 

känslan för den diskursiva terrängen som jag tar med mig in i föreliggande 

studie har, enligt mitt sätt att se, bidragit till att jag med större lätthet har kunnat 

söka upp relevanta avsnitt i ett omfångsrikt och heterogent textmaterial.  I ett 

nästa steg har jag kunnat ägna sådana avsnitt en mer textnära analys. Samtidigt 

kan det vara svårt att identifiera diskursiva yttringar i en praktik som man själv 

är en del av. Den speciella kännedomen, närheten till och känslan av materialet 

som ett slags ”helt” kan också göra det svårt att på något detaljerat sätt beskriva 

analysprocessen och bevekelsegrunderna för den samma, vilket jag återkommer 

till längre fram.33  

För studien och resultatsammanställningens vidkommande bestämde jag mig, 

inte minst för att få en rimlig avgränsning av ett digert material, att ur 

rapporteringsunderlaget till Myndigheten för skolutveckling och kommunerna 

(se ovan) enbart använda inspelat och/eller ordagrant transkriberat material. 

Det innebär texter som jag inte själv är författare till, utan istället ordagranna 

återgivningar av vad någon annan har sagt eller skrivit, närmare bestämt 

inspelade och därefter av mig ordagrant transkriberade intervjuer/samtal, 

enkätsvar, e-brev och loggboksanteckningar. En ytterligare anledning till att jag 

valde att inte låta mina egna anteckningar ingå i den mer textnära analysen var 

att jag upplevde det problematiskt att utföra en textnära analys på text som jag 

själv hade formulerat. Det är ett i och för sig beaktansvärt konstaterande, 

eftersom det reser frågor om räckvidden för idén om den konstruktionistiska 

ansatsen.34 Även om det inte ”syns” i det slutgiltiga resultatet, har fältstudierna 

och de deltagande observationerna, samt skrivandet i samband med dem varit 

till stor hjälp i den fortsatta analysen, bland annat för att göra den mer 

nyanserad.  

För att läsaren ska få en uppfattning om relationen och i någon mån 

proportionen mellan det ursprungliga rapporteringsunderlaget35 och det 

empiriska textunderlaget till föreliggande studies mer textnära analysdel, ger jag 

i tabell 1 en översikt beträffande denna relation. 

                                                 
33

 Detta konstaterande ska emellertid inte tolkas som om att jag menar att det skulle finnas en ”sann” 
version av den diskursiva praktiken eller att den skulle vara åtkomlig i någon essentiell mening. 

34
 Kanske går det att associera till vad Börjesson (2003) skriver angående reflexivitet: ”Att vid varje 

ord betona det konstruerade skulle resultera i en oläslig text – om en sådan ens går att tänka 
sig”(Börjesson, 2003, s.58). I min diskussion återkommer jag till detta som en reflektion. 

35
 Avser underlaget till delrapporter respektive den slutrapport som lämnades till Myndigheten för 

skolutveckling och till projektkommunerna under perioden 2004-2008. 
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Tabell 1. Översikt över datakonstruktion till fallstudien samt urval ur dessa data 

till den textnära analysen i föreliggande studie (skuggade partier) 

T
y
p

 a
v 

d
a
ta

k
o

n
st

ru
k

ti
o

n
 

    
VT 2003  HT 2003  VT 2004 HT 2004 

  Deltagande 
observation  

 Fältstudier 

 E-post  

 Dokumentstudier 

 Egen skriftlig 
dokumentation  

 Deltagande 
observation  

 Fältstudier 

 E-post  

 Dokumentstudier 

 Videoupptagning 
- videokonferens 

 Egen skriftlig 
dokumentation 

 

 Deltagande 
observation  

 Fältstudier 

 E-post  

 Dokumentstudier 

 Intervjuer 

 Egen skriftlig 
dokumentation 

 T
y
p

 a
v 

d
a
ta

k
o

n
st

ru
k

ti
o

n
  

 

VT 2005 HT 2005 VT 2006 HT 2006 

 Deltagande 
observation  

 Fältstudier 

 E-post  

 Dokumentstudier    

 Intervjuer -
ljudupptagning  

 Samtal  

 Loggbok 

 Egen skriftlig 
dokumentation 

 

 Deltagande 
observation  

 Fältstudier 

 E-post  

 Dokumentstudier    

 Intervjuer 

 Samtal  

 Loggbok 

 Egen skriftlig 
dokumentation 

 

 

 Deltagande 
observation  

 Fältstudier 

 E-post  

 Dokumentstudier    

 Intervjuer 

 Samtal  

 Loggbok 

 Enkät 

 Egen skriftlig 
dokumentation 

 Deltagande 
observation  

 Fältstudier 

 E-post  

 Dokumentstudier    

 Intervjuer 

 Samtal  

 Egen skriftlig 
dokumentation 

 

 

4.2.1 Texternas relevans och koppling till den diskursiva praktiken 

Som framgått av det ovan sagda har alltså en del av underlaget till studien direkt 

bäring på det specifika projektet.36 En annan del utgörs av texter i vilka 

skolutveckling behandlas och förhandlas i mer generella termer, mestadels utan 

hänvisning till projektet. Jag menar emellertid att även de texterna går att 

                                                 
36

 Det vill säga den del av samverkansprojektet mellan Myndigheten för skolutveckling, Karlstads 
universitet, Högskolan Dalarna och två kommuner av sammanlagt tretton. 
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associera till skolutveckling som diskursiv praktik, och indirekt till projektet. Ett 

skäl till denna bedömning är att de sistnämnda texterna på olika sätt erbjuder så 

kallade perspektiv på och strategier för skolutveckling och även i flera fall 

uppmanar till skolutveckling som kombinerade utvecklings- och forsknings-

projekt i partsamverkan. Det rör sig om texter ur en forskningsöversikt från 

Myndigheten för skolutveckling (2003) liksom texter som mer explicit 

behandlar den så kallade frirumsmodellen respektive frirumsstrategin (Berg, 

2003a, 2003b, 2003c, 2004). Att just sistnämnda perspektiv på skolutveckling är 

så väl representerat i mitt material har, som tidigare nämnts, att göra med att det 

var det som officiellt tillämpades i de två kommuner vars utvecklingsarbete jag 

hade till uppgift att rapportera om till bland annat Myndigheten för 

skolutveckling.  

Ett minimikrav för en analys av det här slaget är att texten som studeras har 

relevans för den diskursiva praktik som står i fokus. Det duger med andra ord 

inte med texter om exempelvis ”väder och vind”, för att parafrasera Wetherell 

och Potter (1992). Med tanke på att skolutveckling som diskursiv praktik är 

analysens fokus, anser jag kravet vara väl tillgodosett i föreliggande studie.  

4.2.2 Texterna som jämbördiga inslag i en argumenterande väv  

För att inte behandla materialet hierarkiskt (Börjesson, 2003; Laclau & Mouffe, 

1985/2001), har jag lagt mig vinn om att hantera all ingående text så jämbördigt 

som möjligt. All ingående textdata betraktas således som inslag i eller uttryck för 

skolutveckling som diskursiv praktik. När det gäller de empiriska texterna har 

jag därför (inte heller i resultatkapitlet) funnit det angeläget att knyta vissa 

yttranden till enskilda individer.37 Syftet med studien är ju att belysa ideologiska 

implikationer av skolutveckling som diskursiv praktik, inte att belysa i vilken 

utsträckning den ena eller den andra individuella ”aktören” bidrar till det. Detta 

har jag också motiverat relativt grundligt i kapitel 2. I analyshänseende bedöms 

därför all sådan empiri som lika intressant, oavsett vem eller vilken aktör som 

eventuellt kan anses ha ”stått för” eller som kan anses ”ligga bakom” 

formuleringen, eller ”hur nära” eller ”långt ifrån” verkligheten det sagda eller 

skrivna därmed kan anses vara. 

                                                 
37

 Även om olika uttalanden formulerade av en och samma person förekommer, redovisas endast 
yrkeskategorin, dvs. rektor eller lärare (lärare innefattar lärare, barnskötare, förskollärare, 
fritidspedagog och specialpedagog). I dialogiska sekvenser med exempelvis flera ”lärare” 
involverade skiljs emellertid de respektive talande individernas yttranden åt med varsin bokstav 
(Lärare A, Lärare B, Lärare C alt. Rektor A, Rektor B.), en beteckning som alltså bara gäller inom 
ramen för en viss sekvens.  
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Med hänvisning till vad jag tar upp i kapitel 2, vill jag också betona att all 

ingående textdata betraktas som interaktion, oavsett om det rör sig om 

intervjutranskriptioner, skriftliga enkätsvar, avtalsformuleringar eller artiklar 

som förhandlar skolutveckling mer generellt (Börjesson, Palmblad & Wahl, 

2005). Påpekandet är viktigt, eftersom det får betydelse för hur texterna 

kommer att beaktas i själva analysen, det vill säga som fragment av en diskursiv 

(argumenterande) praktik och som strategiska handlingar utifrån olika tillfälliga, 

diskursivt satta subjektspositioner i en sådan praktik.    

Min kännedom om den diskursiva praktiken utgör tillsammans med samtliga 

data (se tabell 1) studiens empiriska underlag. De textdata som ingår i 

föreliggande studies mer textnära analysdel är: en transkription av en 

videokonferens, intervjutranskriptioner, enkätsvar, medverkandes loggboks-

anteckningar, E-brev, dokument, samt olika publicerade texter beträffande 

skolutveckling. De ingående texterna, oavsett genre, kan med något undantag38 

dateras till perioden 2003 – 2006. 39, vilket ligger inom den tidsrymd som 

skolutvecklings- och forskningsprojektet officiellt pågick40. I det följande ges en 

översikt och beskrivning av samtliga texter. Vad gäller de textdata som härrör 

direkt från fallstudien, ger jag även en beskrivning av själva tillkomsten.  

 

4.3 Översikt över analyserade texter 

4.3.1 Videokonferens och intervjuer 

Videokonferens 

En videokonferens ägde rum vårterminen 2004 och var utformad som en 

videoöverförd nätverksträff kommunerna emellan41. Den hade arrangerats av 

kommunföreträdarna själva som ett tillfälle att från två olika platser i landet 

diskutera och utbyta erfarenheter kring det vid den tidpunkten pågående 

skolutvecklings- och forskningsprojektet. Deltagare var lärare42 ur respektive 

                                                 
38

 Överenskommelsen om projektet upprättades i december 2002. 

39
 I de fall det rör sig om publikationer utgår jag från utgivningsår och ingenting annat. 

40
 Officiellt pågick projektet fram till mars 2008 då en slutrapport lämnades till Myndigheten för 

skolutveckling. I praktiken hade samarbetet vad gällde ”mina” två kommuner vid det laget redan 
upphört. I sammanhanget kan även nämnas att Myndigheten för skolutveckling upphörde att existera 
som självständig myndighet 2008 samt att KUSK-samarbetet mellan Karlstads universitet och 
Högskolan Dalarna redan dessförinnan hade upphört. 

41
 Egentligen skulle fyra kommuner delta i nätverksträffen, men pga. tekniska problem blev det bara 

”mina” två kommuner som slutligen deltog.  

42
 Lärare används alltså här om både förskollärare, lärare och specialpedagog. 
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kommuns ”utvecklingsgrupp” samt ett par rektorer. Själv deltog jag i denna 

sammankomst som doktorand och med deltagarnas tillåtelse har jag kunnat 

använda mig av den videoupptagning av sammankomsten som gjordes och som 

jag med deltagarnas tillåtelse i efterhand transkriberade ordagrant. 

Intervjuer 

I slutet av vårterminen 2005 tillfrågades rektorer respektive personal ur de 

utvecklingsgrupper vilka var kopplade till projektet om de ville låta sig 

intervjuas av mig. Det var helt frivilligt att delta och deltagarna hade 

informerats om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Intervjuerna 

var i båda kommunerna utformade som halvstrukturerade samtalsintervjuer och 

frågorna förhållandevis öppet hållna. Det förekom både enskilda intervjuer och 

intervjuer i grupp med två, fem eller åtta deltagare. Rektorer intervjuades för sig 

och övrig personal för sig. Intervjuerna genomfördes på några olika platser 

respektive i några olika lokaler. 

De tillfrågade i kommun 1 hade några veckor före de inplanerade respektive 

intervjutillfällena via e-post fått ett antal öppet formulerade och onumrerade 

frågor från mig. Vid själva intervjutillfällena lade jag ut frågorna i något 

modifierad form på bordet framför intervjupersonerna. Jag förde anteckningar 

under varje intervju/samtal och försökte styra så lite som möjligt med undantag 

för att jag då och då ställde någon uppföljande, fördjupande eller förtydligande 

fråga. Intervjuerna i kommun 1 skedde vid några olika tidpunkter under en 

treveckorsperiod. I kommun 2 var upplägget något annorlunda jämfört med det 

i kommun 1. Exempelvis föregicks intervjuerna i kommun 2 inte av några 

särskilda förberedelser och intervjuerna genomfördes inom loppet av två dagar. 

Alla intervjupersoner i båda kommunerna gav sitt godkännande till att 

intervjuerna spelades in på kassettband och i efterhand transkriberades av mig.  

Med hjälp av mina simultant förda anteckningar kunde dessa transkriptioner 

kompletteras i efterhand i de fall något inte gick att uppfatta på bandet. Delvis 

etiska, delvis praktiska hänsyn gjorde att jag i vissa fall valde att sammanfatta 

mina ordagranna transkriptioner innan jag skickade ut dem till var och en som 

hade deltagit. En sådan hänsyn var exempelvis, att i händelse av gruppintervju, 

hade annars alla intervjupersoner i en viss intervjugrupp tagit del av allas svar, 

och dessutom kunde varje sådan intervjutranskription uppgå till som mest 22 

sidor. Enligt överenskommelse med intervjupersonerna skickade jag med e-post 

därför en sammanfattning av varje intervju för eventuella tillrättalägganden eller 
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för kommentarer av annat slag. De relativt sett få svar som inkom var alla av 

bekräftande karaktär och innehöll vare sig korrigeringar eller tillägg.43 

I andra fall var upplägget annorlunda i det avseendet, på så vis att jag lät var och 

en av de intervjuade i efterhand få ta del av hela sin intervju i transkriberad 

form på papper varvid de intervjuade även kunde lämna synpunkter eller 

tillrättalägganden. En person påpekade i det sammanhanget att det kunde 

upplevas märkligt att se sina egna ord och formuleringar i skrift och att de egna 

orden kunde förefalla ”hårdare” i skriftlig form, men ville fördenskull inte ändra 

något. En annan person kommenterade sina intervjusvar med att de kunde 

verka röriga och rent av förvirrade när man såg dem i skrift, men inte heller 

denna person sade sig vilja ändra något.   

Mina intervjufrågor var formulerade för att överensstämma med hur jag vid 

tidpunkten för intervjuernas genomförande tolkade mitt uppdrag som 

doktorand i projektet. Bland annat såg jag det som angeläget att ta reda på och 

dokumentera hur deltagarna så långt värderade betydelsen av utvecklings-

arbetet. Syftet var bland annat att kunna använda dessa uppgifter i min 

rapportering till Myndigheten för skolutveckling. Även om jag anpassade 

intervjuunderlaget utifrån den enskilda intervjusituationen, var frågorna som jag 

utgick ifrån i stora drag följande: 

1. Vad har, enligt dig, skolutvecklingsarbetet via kulturanalys/frirumsmodellen 

hittills haft för betydelse? 

2. Vad förväntar du dig att skolutvecklingsarbetet via 

kulturanalys/frirumsmodellen skall betyda eller leda till under de kommande  

tre åren? 

3. Är det något som har överraskat/förvånat dig? 

Eventuellt kan det uppfattas som ”metodologiskt” problematiskt att jag i 

efterhand använder samma intervjudata som då, och denna gång utifrån en 

konstruktionistisk ansats. Med hänvisning till den föreliggande studiens 

teoretiska utgångspunkter är det dock av underordnad betydelse. Alla texter 

inklusive mitt eget sätt att ställa frågor kan betraktas som inslag i skolutveckling 

som diskursiv praktik och det är just denna praktik och de ideologiska 

implikationerna av den som står i fokus här.44 

                                                 
43

 I den här studien har jag emellertid genomfört analys på de ordagranna intervjutranskriptionerna.  

44
 Beträffande etiska aspekter i samband härmed återkommer jag till dem i slutet av kapitlet.  
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Åtta personer medverkade i videokonferensen och intervjuer gjordes med 22 

olika personer.45 Av dem som medverkade i videokonferensen intervjuades alla 

utom två vid något av de angivna intervjutillfällena. Sammanlagt har 23 

personer46 bidragit på olika sätt till dessa textdata. Personerna ifråga 

representerar yrkeskategorierna rektor, lärare, fritidspedagog, förskollärare, 

barnskötare och specialpedagog.47 Översiktligt redovisar jag i tabell 2 hur 

många och ungefär hur långa intervjuer48 mina data innefattar, huruvida 

intervjuerna genomfördes enskilt eller i grupp, när intervjuerna skedde och i 

vilken miljö, samt vilka yrkeskategorier som fanns representerade vid respektive 

intervjutillfälle.  

Videokonferensen liksom varje intervju transkriberade jag i hela dess respektive 

längd genom att lyssna igenom inspelningarna bit för bit och med hjälp av 

skrivprogrammet Word nedteckna varje inspelning ordagrant.  Videokonferens 

och intervjuer motsvarar totalt ca 13 timmars inspelning och 115 sidor 

transkriberad text.49 I transkriptionerna är talpauser markerade med: … . När 

något inte går att uppfatta på bandet är det angivet som: (ohörbart). Vidare 

markeras skratt eller fniss med kursiverad stil inom parentes. Starkt betonade 

ord är understrukna. Nedanstående exempel enligt ovan: 

Lärare A: Nej, och det är som sagt den tanken den processen vi har känt. 

Det måste ligga och mogna lite hos en själv också innan man kan … få fram 

det så att säga. Som sagt, vi har ju ändrat det ibland under resans gång. Det 

är bara så. Man känner först att man … nähä, så (skratt) var det inte alls.   

Lärare B: Sedan var det inte bra (skratt) så får man ändra alltihopa (skratt)  

Lärare A: Fast jag vet att vi har gått framåt, för jag tror den här gången 

kände vi att (ohörbart i mun på varandra)… 

 

 

 

                                                 
45

 Ytterligare en person i kommun 2 intervjuades men den intervjun blev av olika orsaker aldrig 
transkriberad varför jag har låtit den utgå. 

46
 Sjutton personer i Kommun 1, och sex personer i Kommun 2 

47
 Fyra intervjuer genomfördes i Kommun 1 och sex intervjuer i Kommun 2. Av dessa intervjuer 

genomfördes sju individuellt och tre i grupp (2, 5 och 8 personer). 

48
 I de två kolumnerna längst till höger i tabell 2 redovisar jag dels den ungefärliga längden på de 

respektive intervjuerna, dels hur många sidor varje intervjutranskription omfattar.
48

 

49
 Med Times New Roman 12 pt, enkelt radavstånd. 
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Tabell 2: Översikt över transkriberad textdata från videokonferens- respektive 

intervjuer 

Deltagare/ 
Intervjuperson/ 
Kommun 

Plats Datum Ant Tid Sid 

Rektorer, lärare, 

förskollärare, 

specialpedagog  

Videoöverföring VT 2004 8 1,5 13 

Rektorer Konferensrum VT 2005 8 2,0 22 

Lärare, fritidspedagog, 

specialpedagog 

Konferensrum VT 2005 5 2,0 17 

Förskollärare Omklädningsrum VT 2005 1 1,5 11 

Lärare/förskollärare Konferensrum VT 2005 2 1,5 16 

Rektor Trädgård  VT 2005 1 1,0 8 

Lärare Klassrum VT 2005 1 1,0 8 

Barnskötare Fritidshem  VT 2005 1 1,0 6 

Lärare Sidorum VT 2005 1 0,5 3 

Lärare Sidorum VT 2005 1 0,5 6 

Lärare Sidorum VT 2005 1 0,5 5 

 

4.3.2 Enkäter 

Under vårterminen 2006 genomförde jag enkäter i båda kommunerna. Syftet 

var att nå ut till all personal50 som var berörda av projektet och att skaffa mig en 

bild av hur utvecklingsarbetet så långt värderades av personalen.  

Enkätformulär skickades ut brevledes och besvarades skriftligt. Deltagandet var 

frivilligt och det fanns möjlighet att besvara enkäten anonymt. Varje besvarad 

enkät kunde återsändas till mig direkt av den svarande i ett adresserat, frankerat 

och förslutbart kuvert, vilket hade bifogats enkäten. Frågorna var relativt 

”öppna” och syftet med undersökningen var i detta skede att kartlägga 

                                                 
50

 I vissa fall avgjorde rektor på respektive enhet vilka yrkeskategorier som kunde anses vara 
berörda av projektet och ombesörjde också att samtliga personer ur dessa yrkeskategorier fick  ett 
frågeformulär. Anledningen till detta förfaringssätt var att det var svårt för mig att överblicka vilka 
yrkeskategorier/personer i en kommun eller inom ett visst skolområde som var berörda av projektet. 
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kvaliteter av erfaren-heter respektive upplevelser av utvecklingsarbetets 

innebörd i vardagsarbetet på de respektive enheterna och de olika 

verksamheterna, något jag då uppfattade var i enlighet med mitt uppdrag inom 

projektet att ta reda på. Frågorna som ställdes i enkäten var följande: 

1. På vilken eller vilka enheter arbetar Du?  
2. Vilka är Dina erfarenheter av utvecklingsarbetet via kulturanalys och 

dokumentanalys i [kommunens namn/skolområdets namn]? 
3. Vad upplever Du att utvecklingsarbetet via kulturanalys och dokumentanalys 

hittills har inneburit i och för vardagsarbetet på Din enhet? 
4. Har Du något övrigt att tillägga? 51 

 

I kommun 1 gavs möjlighet att besvara enkäten under perioden januari – mars 

och där var den ställd till all berörd personal på elva enheter, vilka tillsammans 

representerade verksamheterna förskola, F-5 skola med fritidshem, 6-9 skola 

samt särskola och vars respektive rektorer hade svarat ja till att låta enheten eller 

enheterna delta. Av 290 utskickade frågeformulär till sammanlagt elva enheter i 

kommun 1 återsändes 144 stycken, varav ett blankt. Antalet utskickade 

formulär med kuvert översteg antalet anställda/berörda på två av enheterna, 

vilket kom sig av att rektorerna på de enheterna hade efterfrågat ett par 

formulär/kuvert extra. I Kommun 2, där endast ett skolområde52 ingick i 

projektet, fanns möjlighet att besvara enkäten under perioden april – maj. I 

kommun 2 var enkäten ställd till all personal som där ansågs vara berörd av 

projektet. I kommun 2 inkom 52 svar på 156 utskickade formulär. Påminnelser 

skickades ut till båda kommunerna. Eftersom föreliggande studie inte görs med 

några som helst statistiska anspråk är samtliga dessa enkätsvar och texter att 

betrakta som relevant data utifrån syftet med studien. Sammanlagt har svar ur 

20653 individuella enkäter genererat textdata till denna del av studie. 

4.3.3 Loggböcker/E-korrespondens och dokument 

Loggböcker/ E-korrespondens 

Som doktorand i projektet lät jag i kommun 2 placera ut så kallade loggböcker 

runt om i verksamheten under perioden april 2005 till maj 2006. I loggböckerna 

kunde personal skriva ner reflektioner kring det pågående utvecklingsarbetet 

med ledning av ”frågorna” hänt, tänkt, känt. Av sammanlagt 15 utlagda 

                                                 
51

 Kulturanalys och dokumentanalys utgör metodinslag i frirumsstrategin (Berg, 2003a). 

52
 bestående av tre förskolor, fyra fritidshem, en byskola åk 1-6 samt en skola åk 1-9   

53
 Totalt inkom 207 svar varav ett blankt 
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loggböcker (april 2005) hade det ett år senare (maj 2006) skrivits i fem och av 

dem endast i två vid mer än ett tillfälle. Sammanlagt fanns anteckningar från tio 

olika tillfällen. Sex av bidragen var undertecknade och sex var daterade.  

Även i kommun 1 lät jag introducera en typ av loggboksskrivande. Vid en 

sammankomst med rektorer och personer i utvecklingsgruppen föreslog jag där 

en på frivillighet baserad kontakt i form av loggboksskrivande med personal i 

den dåvarande ”utvecklingsgruppen” och med rektorer. Sammanlagt sex 

rektorer, var och en med ansvar för antingen förskola eller skola eller både 

förskola och skola, samt sex lärare från såväl förskole- som 

grundskoleverksamhet ”nappade” på idén. Efterhand stod det emellertid klart 

för mig att endast några av de lärare och rektorer som i maj-juni 2005 hade 

anmält sitt intresse för att skriva loggbok faktiskt förde någon mer formell 

sådan över det fortsatta utvecklingsarbetet. Via e-post fick jag dock några 

sådana loggboksnoteringar sända till mig och de utgör en del av empirin.  

Under projektperioden pågick en tidvis intensiv e-korrespondens olika 

medverkande emellan. Även denna e-korrespondens betraktas inom ramen för 

studien som forskningsdata. Redan i början av projektet hade jag också förhört 

mig bland de medverkande om de tyckte det var i sin ordning att jag använde 

och sparade e-korrespondens som data.54 Ingen sade sig ha något att invända 

mot det. Emellertid kan det vara svårt att dra gränsen mellan vilka som faktiskt 

har samtyckt och vilka som bara ”råkar” befinna sig i en sådan korrespondens, 

vilket innebär något av ett forskningsetiskt dilemma. Dessutom genererade e-

korrespondensen, ibland med bilagor och ofta kommunicerad och distribuerad i 

flera led, en nästan ohanterlig mängd textdata som till slut blev svår att 

överblicka. Av både etiska och praktiska skäl har jag därför valt att använda 

dessa data sparsamt och med försiktighet och de förekommer också ytterst 

måttligt i resultatsammanställningen. Av konfidentialitetsskäl har jag däremot 

valt beteckningen ”e-post” oavsett om det rör sig om loggboksmaterial eller om 

det rör sig om någon annan typ av e-korrespondens.55 

Dokument  

Min analys baserar sig också på diverse olika dokument från de kommuner som 

jag följde inom ramen för projektet. Det handlar främst om skolplaner och 

kvalitetsredovisningar . I resultatkapitlets empiriska textexempel hade jag önskat 

                                                 
54

 I båda kommunerna fanns mitt namn/e-postadress med på en s.k. sändlista med koppling till 
projektet ifråga. 

55
 E-korrespondens utgjorde ett inslag av utvecklingsarbetet i båda kommunerna. 
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ha med utdrag ur exempelvis sådana kvalitetsredovisningar, men eftersom 

dokument av det slaget är tämligen enkla att spåra till kommuners hemsidor 

och kommunernas identitet i så fall hade röjts, har jag gjort bedömningen att 

det är bättre att avstå från att ha med just dem. Emellertid utgör de, på ett 

motsvarande sätt som exempelvis e-korrespondensen, en del av mina 

analyserade textdata och har således betydelse för resultatet. 

4.3.4 Publicerade texter 

Den del av materialet som utgörs av texter i vilka skolutveckling förhandlas i 

mer generella termer utan direkt hänvisning till det specifika projektet framgår 

av tabell 5, vilken är en översikt över just sådana textdata. Det rör sig om texter 

ur en forskningsöversikt från Myndigheten för skolutveckling (2003) liksom 

texter explicit orienterade kring den så kallade frirumsmodellen och frirums-

strategin (Berg, 2003a, 2003 b, 2003 c, 2004). Överenskommelsen (Skolverket, 

2002) gällande samverkansprojektet ifråga ingår också i empirin och finns 

således med i uppställningen. 

Tabell 3: Översikt över ”publicerad” text som ingår i studien 

Författare Publikationstyp Utgivningsår Sid 

Skolverket  Överenskommelse 2002 3 

Myndigheten för 

skolutveckling  

Forskningsöversikt  2003 144 

Berg,G. & Scherp, H-Å. 

(Red.) 

Antologi 2003 295 

Berg, G.  Lärobok 2003 160 

Berg, G. Bok/Avhandling 2003 352 

Berg, G. Tidskriftsartikel 2004 12 

4.4 Analysförfarandet steg för steg 

4.4.1 Kodning av materialet   

Till att börja med och för att få det heterogena materialet mer hanterbart 

kodades det. Rent konkret innebar denna kodning en avsökning och 

grovgallring ifråga om möjliga uppslag till bland annat tolkningsrepertoarer 

respektive ideologiska dilemman, varvid jag drog fördel av min särskilda 
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kännedom om den diskursiva praktiken och av dess ”terräng”. Man skulle 

kunna beskriva det som om att jag redan befann mig ”i materialet”, det vill säga 

i den diskursiva praktik, vilken jag med min analys hade för avsikt att närmare 

belysa och att min kännedom vägledde mig under det här momentet. 

Som påpekades i början av detta kapitel menar Wetherell och Potter (1992) att 

det krävs ett slags medlemskap och tillträde till den diskursiva praktiken för att 

det alls ska vara möjligt att förstå och beskriva en sådan praktik på något sånär 

nyanserat sätt. Några uppslag ”fanns” tack vare min kännedom redan från 

början och förhållandevis enkelt kunde jag identifiera avsnitt där dessa uppslag 

skulle kunnas göras ”åtkomliga” också för andra. Andra sådana uppslag 

genererades genom en kombination av textnära analys och influenser från annat 

håll, exempelvis den samtidiga läsningen av ett urval av Baumans (1999) texter 

(Se kapitel 2). Analysarbetet har alltså inte varit metodiskt i positivistisk mening, 

utan går snarare att beskriva som, ” a craft skill, something like bicycle riding or 

chicken sexing that is not easy to render or describe in an explicit or codified 

manner” (Wetherell & Potter, 1992, s.101). 

Kodningsprocessen var utformad för att underlätta det textnära analysarbetet 

genom att ge det en relevant inriktning (Wetherell & Potter, 1992). Potentiellt 

sett intressanta utdrag ur textmaterialet, exempelvis längre avsnitt ur en viss 

intervju eller vetenskaplig artikel, kopierades och lades/klistrades in i en tabell 

varvid ett första textnära analysarbete påbörjades. Inte minst i det här skedet 

fick jag användning för Baumans (1999) texter eftersom de, som jag såg det, 

erbjöd slagkraftiga metaforer. Metaforerna ifråga uppfattar jag som förtätade 

ideologiska implikationer av den studerade diskursiva praktiken, och det visade 

sig att de gick att knyta an alternativt formulera om till tentativa 

tolkningsrepertoarer respektive ideologiska dilemman. 

Momentet ifråga kan beskrivas som relativiserande, vilket i det här fallet innebär 

att textmaterialet successivt organiserades och dramatiserades samt försågs med 

andra betydelser än vad det annars skulle ha haft. Urvalsprincipen i det  

här skedet var inkluderande. Det innebar att jag i tveksamma fall hellre lät 

utdrag ingå tills vidare än att ta risken att missa relevant material (Wetherell & 

Potter, 1992). Konkret såg just denna del av analysen ut så här: 
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Empirisk text:  

videokonferens, april 2004 

Tentativa 

tolkningsrepertoarer 

Tentativa 

ideologiska 

dilemman 

Stiliserade 
tolknings-
repertoarer/ 
ideologiska 
dilemman56 

Jag ser olika bilder där men 

på nåt sätt att, att (ohörbart), 

att man ser på 

skolutveckling som en 

gemensam vision. Och den 

håller man sig till. Man 

stoppar inte ner en massa 

andra projekt i det här 

arbetet utan man har en 

vision och det är den man 

väger allting emot; nu 

kommer det en 

jättespännande föreläsning. 

Ja, men stämmer det med 

vårt där vi är? Ska vi ta in 

det här? 

 

Visionen görs till en 

altarbild, som man ska 

hålla sig till/vara trogen. 

Inga sammanblandningar 

eller irrläror får släppas 

innanför…  

 

 

 

Äkta eller oäkta 

skolutveckling. 

 

Skolutveckling som 

tro och tvivel 

 

Skolutveckling som 

sanningsanspråk.  

 

Skolutveckling 

härifrån till 

evigheten 

 

4.4.2 Att följa upp sina infall   

I de fortsatta läsningarna av dessa utdrag och efterhand som bilden av mitt 

textmaterial fördjupades och utvecklades, blev det möjligt att urskilja mer 

distinkta och fler nyanser hos ett visst uppslag eller, vid det laget, hos en viss 

tolkningsrepertoar eller ett visst ideologiskt dilemma. Denna del av studien kan 

beskrivas som en cyklisk rörelse mellan de efterhand utvecklade 

tolkningsrepertoarerna och ideologiska dilemmana, liksom textmaterialet i sin 

”helhet”, vilket alltså rör sig lika mycket om ett genererande som ett sökande 

arbete. Så här, enligt min mening, träffsäkert beskriver Wetherell och Potter 

(1992) detta arbete. 

The practical analysis of ideology can never be a tidy procedure. We prefer 

to see it as a case of multiple resources, where a range of accounts and 

versions of events are used to make sense of other accounts and versions in 

order to develop an argument and to make a case about some body of 

material. (s.105) 

                                                 
56

 Motsvarar resultatkapitlets tablåer. Rubrikerna är delvis formulerade med inspiration av Baumans 
texter. 
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Det innebar förnyade läsningar av materialet, eftersom många exempel först i 

detta skede kunde uppfattas ha någon relevans. Ibland togs avsnitt tillbaka som 

jag tidigare hade ”refuserat”. I vissa fall uppgick exempelvis 

tolkningsrepertoarer i varandra, i andra fall kunde de utgå om de framstod som 

alltför självmotsägande eller bättre platsade inom ramen för en annan 

tolkningsrepertoar (Wetherell & Potter, 1992). 

Som analytiker måste man under det här momentet hela tiden vara beredd på 

att överge eller ompröva sina egna förslag. ‟Hantverksskickligheten‟, som 

Wetherell och Potter (1992) beskriver det, är något som utvecklas i det 

praktiska analysarbetet. Identifiering av tolkningsrepertoarer och ideologiska 

dilemman innebär alltså en iterativ, tolkande och prövande aktivitet, och är 

alltså annat än en neutral process. Det innebär också att analytikerns infall får 

stor betydelse, eftersom analysen går ut på att successivt utveckla tentativa 

meningsskapande mönster. Utan tvekan räknar jag inspirationen från Baumans 

(1999) texter som det mest avgörande bland mina sådana infall, eftersom det 

gjorde att analysprocessen ”lossnade” och att den, som jag ser det, fick en 

meningsfull riktning. 

Det är dock svårt att redogöra för analysarbetet och de många olika 

överväganden som det mer i detalj har inneburit. En av poängerna med 

undersökningen är att demonstrera hur en utpräglad uppsättning av 

tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman finns tillgänglig samt visa hur 

den gör sig gällande inom ramen för skolutveckling som diskursiv praktik. Det 

innebär också att utveckla förslag på hur vissa argumenterande resurser och 

versioner av tillvaron åberopas och fungerar som grundantaganden utan att 

komma till explicit uttryck samt vilka de ideologiska implikationerna av detta 

eventuellt kan vara.  

Av lätt förståeliga skäl är det inte alldeles enkelt att förstå sig på eller att 

redogöra för hur man i en analys ska kunna upptäcka och kartlägga vilka 

tolkningsrepertoarer som tillämpas, hur ideologiska dilemman hanteras 

respektive bestämma hur allt det här avgränsar sig mot vartannat, samt de 

eventuella ideologiska implikationerna härav (Edley, 2001). Mot bakgrund av 

textmaterialets heterogena karaktär och med hänsyn till studiens syfte är det 

svårt och kanske omöjligt att åskådliggöra, åtminstone genom att bara redovisa 

enstaka textavsnitt. Det anses dock vara en fördel med långa och fylliga avsnitt, 

om det retoriska arbetet ska kunna framstå som tydligt och meningsfullt för 

någon annan än analytikern (Wetherell & Potter, 1992). Detta är något som jag i 
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stor utsträckning också har tagit fasta på. Jag har emellertid även låtit 

förhållandet korta texter, såsom enstaka enkätsvar eller utdrag ur vetenskapliga 

artiklar, ingå. Detta har jag gjort med hänvisning till Billigs (2005) uppfattning i 

‟Bachtinsk anda‟ om att även enstaka yttranden går att förstå som fragment av 

interaktion och därmed som inslag i eller uttryck för en diskursiv praktik.  Det 

går också att ta fasta på vad Bartholdsson (2003) hävdar beträffande ”detaljers 

betydelse” det vill säga att de ”tillsammans [kan] peka på andra större 

sammanhang som genom att de förs samman synliggör mönster och delade 

värden” (s.122). Emellertid bör det betonas att det är själva delandet, det vill 

säga argumentationen och den diskursiva praktiken som sådan, som här står i 

fokus. Inte mönstren eller värdena i sig. 

Textexemplen i kombination med Baumans texter och mina tolkningar i 

resultatkapitlet är således ämnade att belysa vad jag uppfattar som ideologiska 

implikationer av skolutveckling som diskursiv praktik. De tablåer som utgör 

resultatkapitlet bildar på så vis en sorts stiliserad version av skolutveckling som 

diskursiv praktik och dess ideologiska implikationer. En diskursiv praktik och 

vad den eventuellt kan visa sig ha för sådana implikationer går utifrån det här 

synsättet inte att förbinda med vissa personer. En sådan framställningsordning 

skulle dessutom gå stick i stäv med studiens själva ansats.  Människor betraktas 

utifrån den ansatsen inte som bärare av konsistenta åsiktsuppsättningar. Med 

hänsyn till det och med hänsyn till löften om konfidentiell behandling, redovisar 

jag i resultatkapitlet endast huruvida ett visst textutdrag är hämtat ur ett 

enkätsvar, en enskild intervju eller en intervju i grupp57, ett e-brev/(en 

loggbok)58 eller av en videokonferens. Där så är möjligt59 redovisar jag däremot 

huruvida det är högskoleföreträdare, rektor eller någon ur personalen60 som har 

yttrat eller skrivit det som återges. Sådana åtskillnader anser jag nämligen vara 

nödvändiga för att resultatet ska bli begripligt samt möjligt att bedöma för 

läsaren. När det gäller publicerade texter har jag däremot av upphovsrättsliga 

skäl bedömt det som självklart att uppge författare eller utgivare, eftersom dessa 

texter ju redan är publika.       

                                                 
57

 Av samma skäl som jag har angivit ovan betecknar jag alla intervjuer där fler än en intervjuperson 
deltar som gruppintervju.  

58
 Skälet till den reducerade beteckningen ’e-brev’ är att jag har velat undvika att texten ska kunna 

koppla till den ena eller den andra kommunen. 

59
 När det gäller enkäterna är det naturligtvis inte möjligt. Enkäter delades ut till all personal som 

kunde anses vara berörd av projektet, vilket i vissa fall överläts åt respektive rektor att avgöra och 
bedöma. Beroende på dessa avgöranden kunde i några fall samtliga personalkategorier på en viss 
skola eller förskola omfattas av enkäten. Det innebär att det förutom lärare, kan finnas lokalvårdare, 
vaktmästare, skolmåltidspersonal, administrativ personal etc. bland de svarande. 

60
 Av konfidentialitets-skäl används beteckningen lärare, oavsett om det rör sig om en barnskötare, 

förskollärare, fritidspedagog, specialpedagog eller lärare. 
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Trots svårigheterna som poängterats i det föregående med att redogöra för 

bevekelsegrunderna i arbetet med en analys av det slag som jag här har 

företagit, gör jag i det följande ändå ett försök. Bland annat demonstrerar jag 

hur analysbegreppen tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman har 

tillämpats på de undan för undan utvalda empiriska texterna i studien. Text A är 

ett utdrag ur Berg (2003b), text B är en del av ett enkätsvar och text C slutligen, 

är hämtad ur Isaksson (2003). Det finns argumenterande retoriska 

samstämmigheter men också inkongruenser inom och mellan texterna vilka 

förtjänar att belysas, eftersom de enligt studiens utgångspunkter och teoretiska 

ansats konstituerar och konstitueras av skolutveckling som diskursiv praktik. 

När utvalda texter - empiriska fragment - ur en och samma diskursiva praktik 

undan för undan kompileras61 på det här viset kan det visa sig ha något 

väsentligt att säga om vilka versioner av tillvaron som åberopas, hur de 

åberopas och vad som därmed kan vinna trovärdighet. Det sistnämnda kan 

förstås som ideologiska implikationer av den diskursiva praktiken. 

Radnumren inom parentes i de föregripande kommentarerna till varje empiriskt 

textfragment är att betrakta som en praktisk åtgärd för att läsaren ska kunna 

lokalisera de kursiverade sekvenserna/utdragen. Vidare har vissa partier i de 

empiriska texterna/ blocktexterna fått en grå skuggning, vilket är mitt sätt att 

visa på åtminstone något i varje enskilt textfragment som har haft betydelse för 

min analys och tolkning. 62 

I text A åberopas ett tänkt aprioriskt skeende utformat till logisk planmässighet. 

Skolutveckling förklaras gå ut på ett maximalt resursutnyttjande, det vill säga att 

optimera den enskilda skolans mänskliga materiella resurser [1-2]. Det bidrar till en bild 

av skolans mänskliga materiella resurser [1-2] som ett maskineri, vilket går att 

förbättra så att det kan fungera så välordnat och så effektivt som möjligt, med 

elevernas bästa [3] som behjärtansvärt och oantastligt mål. 

Text A 

1 Skolutveckling handlar om att inom gällande institutionella ramar optimera den 

2 enskilda skolans mänskliga materiella resurser i syfte att utveckla vardagsarbetet 

3 till elevernas bästa.63 

                                                 
61

 Kom,pil,era v.-de hoparbeta av delar ur flera skrifter (SAOL, 1998) 

62
 I resultatkapitlet har jag använt mig av i princip samma tillvägagångssätt. 

63
Berg, 2003c, s. 65  
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I text B förutsätts på ett liknande sätt som i text A att utvecklingsarbete är 

något som med självklarhet bör drivas och att det därmed finns skäl att beklaga 

hur svårt det är att göra det. Vidare förutsätter text B att pedagoger behöver 

förändras och att pedagoger helst också bör hysa en vilja (vilken pedagoger 

underförstås sakna) att göra just det, Varför är pedagoger så ovilliga [1-2]. Texten 

låter även förstå att pedagoger i nuvarande status är otillräckliga och att det för 

denna kategori skulle finnas uppenbara skäl till både individuell och kollektiv 

självhabilitering. En revidering av mänskliga materiella resurser, såsom antyds i 

text A, underförstås alltså även i text B. Så länge en sådan omdaning inte äger 

rum kommer elever att få dras med en undermålig skoldag lyder resonemanget. 

Text B 

1 Det är synd att det är så svårt att driva utvecklingsarbete. Varför är pedagoger  

2 så ovilliga att förändra sig och därmed förbättra sig och elevernas skoldag?64  

I text C görs skolutveckling till något som självklart borde ges monumentalt 

företräde. Således formulerar även denna text, fastän implicit, en optimerande 

ambition avseende skola. Där exempelvis skolans mänskliga materiella resurser i text 

A och pedagoger i text B framställs vara det självklara förbättrings- och 

utvecklingsobjektet/subjektet, förläggs i text C skulden till en modern svensk ovilja 

och oförmåga [3] för att skolutveckling inte dominerar tillväxt- och 

samhällsdebatten. Något i princip undermåligt och otillräckligt, vilket borde te 

sig annorlunda, utgör alltså en del av argumentationen också i Text C men 

kritiken begränsas däremot inte, såsom i text B till ovilliga pedagoger, utan till 

vad som föreställs vara en undermålig nationalkaraktär.  

Text C 

1  Skolforskningen och skolutvecklingen borde dominera debatten om skolan. 

2  Den borde till och med dominera tillväxt- och samhällsdebatten! Att den inte 

3  gör det har förmodligen att göra med en modern svensk ovilja och oförmåga 

4  att diskutera framåtsiktande och ideologiskt.65 

Texterna bidrar till att konstruera en version av något ofullgånget, något ännu 

inte optimerat, något som kan och som bör bli bättre. Text A låter förstå 

skolutveckling som maximalt resursutnyttjande i skolors vardag. På så sätt parar 

framställningen en form av tillväxtretorik med ett behjärtansvärt och liksom 

                                                 
64

 transkription av enkätsvar ur enkät ställd till all personal inom förskola och skola i en av 
projektkommunerna 

65
 Isaksson, 2003, s.213 
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oantastligt slutmål, det vill säga elevernas bästa. Text B och C låter förstå en 

sorts oart hos vissa utpekade kategorier, pedagoger och en svensk 

nationalkaraktär, som stående i vägen för den optimerande ambitionen. 

Alla tre framställningarna äger rum som en diskursiv praktik – ”ett ögonblick i 

tiden” (Laclau & Mouffe, 1985/2008, s.42) - vars officiella paroll är 

skolutveckling. Det går även att läsa texterna som en hantering av ett 

ideologiskt dilemma, vilken tycks innebära behjärtansvärda ståndpunkter - 

elevernas bästa – i kombination med krasst kalkylerande. Vad är implikationen 

av detta? Hur kan det förstås? Ett möjligt svar är, att när det passar den 

diskursiva praktiken, framhålls vissa humanistiskt liberala principer, vilka får 

utföra arbetet medan, som i det här fallet krasst tillväxtekonomiska 

överväganden mycket väl kan bli de slutgiltigt avgörande i såväl en enskild som 

i en samlad argumentation (Wetherell & Potter, 1992).  

4.5 Etiska överväganden  

I ett arbete som det föreliggande, liksom i all forskning, är det givetvis väsentligt 

att ta de etiska frågorna tas på allvar. I Vetenskapsrådets (2011) God forskningssed 

sägs att ”många forskningsetiska problem … kan beskrivas som vägningar 

mellan” (Vetenskapsrådet, 2011, s.18) värnandet av individers integritet och 

praktiserandet av en forskning som kan generera väsentlig kunskap åt samhället. 

För att underlätta sådana vägningar har så kallade kodexar tillkommit, det vill 

säga uppsättningar av etiska regler, vilka man som forskare har att förhålla sig 

till. Helsingforsdeklarationen66 har kommit att få en särställning i den typen av 

sammanhang, också inom samhällsvetenskaplig forskning. När det gäller så 

kallad ”etikprövning av forskning som avser människor” (SFS 2003:460) finns 

numera en lag som har varit i kraft sedan 200467. Även om inte all forskning 

hamnar under den så kallade etikprövningslagen bör man enligt Vetenskapsrådet 

(2011) ändå som forskare göra olika överväganden kring etiska aspekter som 

kan vara förenade med ett visst forskningsprojekt eller med en enstaka studie. I 

möjligaste mån bör informationskravet, samtyckeskravet, frivillighetskravet och 

konfidentialitetskravet alltid vara tillgodosedda (Vetenskapsrådet, 2011). 68 

                                                 
66

 Antagen av World Medical Association och reviderad 2008 

67
 Etikprövningslagen trädde i kraft 2004-01-01 och omfattar inte forskning som dessförinnan 

genomgått etisk granskning eller påbörjats. Lagen reviderades 2008. 

68 Eftersom min studie påbörjades 2003, hänvisar jag, när jag åberopar Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer i detta avsnitt, både till Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer för humanistisk- 

och samhällsvetenskaplig forskning och till Vetenskapsrådet (2011) God forskningssed.  
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Forskningsetiska överväganden är viktiga bland annat för att forskare och 

deltagare knappast möts som jämlikar i forskningssammanhang. Forskaren 

befinner sig, eller är snarare inskriven, i en annan position än den eller de som 

deltar i forskningen, vilket ställer särskilt stora krav på forskaren att inte utnyttja 

sin särskilda position (Wetherell, 2001). Exempelvis gäller det den information 

som lämnas till deltagarna om att det är frivilligt att delta exempelvis i en 

intervju, enkät med mera och att det alltid finns möjlighet att avbryta sin 

medverkan utan närmare motivering och utan negativa följder för den som 

eventuellt gör det.  Informationskravet skall inkludera alla inslag i en viss 

undersökning som deltagare rimligtvis kan ha synpunkter på (Vetenskapsrådet, 

2002). Vetenskapsrådet (2011) skriver: ”Idealet är alltid att den som forskningen 

gäller ska vara informerad om att han eller hon är föremål för forskning och i 

normalfallet också skriftligen ha samtyckt i förväg” (s. 42). 

Jag bedömer att kravet på informerat samtycke har tillgodosetts så långt det har 

varit möjligt från min sida inom ramen för projektet, med undantag för det 

informerade skriftliga samtyckeskravet. Dock formulerar sig Vetenskapsrådet 

(2002) även på följande vis:  

I vissa fall, då undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etiskt 

känslig natur, kan samtycke inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare 

och undersökningsdeltagare (t.ex. skolledning, lärare, arbetsgivare, 

fackförening eller motsvarande) och eventuellt berörd tredje part. En 

förutsättning är då också att undersökningen i förekommande fall sker inom 

ramen för ordinarie arbetsuppgifter och på vanlig arbetstid. (s.9) 

Vetenskapsrådet (2011) betonar att man som prövningsinstans utgår från att 

forskningshuvudmän själva bevakar så att de forskningsetiska krav och lagar 

som gäller verkligen efterlevs. Vidare påpekar man att det åvilar varje 

vetenskaplig ledare ett särskilt ansvar att se till att nödvändiga åtgärder har 

vidtagits i förväg. I ett samverkansprojekt av det slag som jag själv medverkade i 

är det således brukligt att forskningshuvudmän och forskningsansvariga ser till 

att nödvändig information kommuniceras i förväg, att samtycke upprättas 

mellan företrädarna för de olika inblandade parterna, samt att medverkan sker 

inom ramen för ordinarie arbetstid.  

Här finns dock, som jag ser det ett dilemma, sett till både informationskravet, 

samtyckeskravet och kravet på frivillighet. Om skolpersonal på något vis ändå 

motsätter sig att medverka i en dylik satsning, kan det, enligt vad jag i några fall 

har erfarit, nämligen stämplas som problem, snarare än respekteras som en 
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skälig konsekvens av samtyckes- respektive frivillighetskravet. En annan 

invändning bör också göras i det här sammanhanget. De flesta personer som 

befinner sig i ett skolforsknings- och utvecklingsprojekt, likt det jag som 

doktorand ingick i, gör det inte för att de aktivt har valt det. Snarare befinner sig 

det stora flertalet i en sådan specifik inramning just på grund av sin anställning 

inom skolan. Kanske känner de sig av den anledningen mer eller mindre 

pressade att exempelvis ställa upp på en intervju eller att svara på en enkät. 

Detta är emellertid, enligt min uppfattning, ett generellt etiskt dilemma för den 

här sortens samfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt.  

En ytterligare invändning är att det trots att nödvändig information har lämnats, 

kan vara svårt för deltagarna att förutse konsekvenserna av ett eget deltagande, 

exempelvis hur det kan påverka en att i efterhand finna sig själv citerad i ett 

akademiskt sammanhang (Wetherell, 2001). Det vilar därför, med hänsyn till 

konfidentialitetskravet, ett särskilt ansvar på forskaren att försöka skydda 

deltagarna från sådana negativa konsekvenser. Vetenskapsrådet (2011) åberopar 

bland annat Helsingforsdeklarationen i det här sammanhanget, där det 

poängteras att det är forskarens ansvar att värna deltagarnas integritet. 

Deltagarna måste först och främst försäkras konfidentiell behandling genom att 

man lovar att ändra deras namn, samt att man också utesluter uppgifter i 

textutdrag och utsagor som på något vis kan identifiera personerna 

(Vetenskapsrådet, 2002; Wetherell, 2001).  

Jag har gjort detta så långt det har varit möjligt. Ibland kan det dock vara svårt 

att tillmötesgå kravet om att ta bort information som kan identifiera deltagarna 

fullt ut. Inte minst kan det vara svårt i ett omfattande samfinansierat projekt 

som det åsyftade med många aktörer inblandade. För alla dem som har ingått i, 

eller som har haft information om projektet, och det rör sig om ganska många 

personer, kan det vara tämligen lätt att härleda olika omständigheter till 

antingen specifika kommuner, myndigheter eller personer i projektet, det vill 

säga till någon av de involverade aktörerna. Emellertid bör det betonas att 

studiens syfte är att uppmärksamma skolutveckling som diskursiv praktik och 

att belysa de ideologiska implikationerna av den diskursiva praktiken. Syftet är 

inte att kartlägga i vilken utsträckning enskilda ”aktörer” bidrar till detta eller att 

på något negativt sätt peka ut den ena eller andra.  

För att återanknyta till den etiska diskussionen, kan det också finnas en hel del 

information om studien som inte kan lämnas i förväg. Exempelvis kan det vara 

svårt att förutse konsekvenserna av en viss interaktion, exempelvis en intervju 
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medan den pågår (Wetherell & Potter, 1992). Eftersom en ideologianalys av det 

slag som jag har tillämpat är en generativ process kan inte heller sättet att förstå 

forskningsdata på överblickas från början. Också om det vore möjligt, är det 

inte nödvändigtvis relevant att i detalj och fortlöpande informera deltagarna om 

undersökningens teoretiska kontur och syftena med den, skriver Wetherell 

(2001). Enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska rekommendationer bör 

emellertid värdet ”av det förväntade kunskapstillskottet vägas mot de negativa 

konsekvenserna för de berörda av en eventuell publicering” (s.15). Och i 

Vetenskapsrådet (2011) kan man bland annat läsa: ”I snäv mening är kraven på 

god vetenskaplig kvalitet uppfyllda av forskning som ger nya kunskaper, 

uppenbarar aldrig tidigare kända förhållanden eller kastar nytt ljus över tidigare 

kända företeelser och relationer” (s.24). Vad som är god kvalitet kan emellertid 

bara avgöras utifrån en helhetsbedömning och i en sådan ingår också etiska 

överväganden, tillägger man (Vetenskapsrådet, 2011).  

Som jag ser det, har man som forskare både frihet och skyldighet att göra sina 

val på den här punkten, men man ska naturligtvis kunna motivera dem. Det 

empiriska materialet baserar sig på data konstruerad utifrån en kvalitativ ansats 

men har analyserats utifrån en konstruktionistisk ansats och i en 

poststrukturalistisk/postmodern inramning. Möjligtvis kan det uppfattas som 

provocerande att ha medverkat i en undersökning och exempelvis ha upplåtit 

tid och energi åt att besvara en enkät för att sedan finna sitt svar i en ny 

inramning, försett med andra betydelser än den ”avsedda”. Vetenskapsrådet 

(2011) framhåller det som forskningsetiskt viktigt att beakta att ”[m]änniskors 

tid inte har använts i onödan”(s.24).  

Måhända kommer deltagarna vars texter ingår i den här delen av studien inte att 

känna igen sina eventuella ”avsikter” med ett visst svar när jag med hjälp av 

eller genom att begagna dessa utsagor framställer skolutveckling som en 

diskursiv praktik med ideologiska implikationer. Å andra sidan framhåller 

Vetenskapsrådet (2011) i ett annat resonemang gällande allmänna kvalitets- och 

tillförlitlighetsprinciper, vikten av ”vetenskaplig fantasi och originalitet”(s.40) 

och man lägger också en särskild betoning på att ”utrymme för explorativa 

studier utan tydliga mål” (s. 40) måste få finnas. 

Wetherell och Potter (1992) framhåller vikten av att följa sina infall i en studie 

som den här, det vill säga i en ideologianalys.  Ett infall (som alltså inte kunde 

förutses) var, som jag tidigare nämnt, när jag under arbetet med analysen kom i 

kontakt med en samling föreläsningar av Bauman (1999) i Vi vantrivs i det 
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postmoderna och i dem fann en relevant intrig att organisera och dramatisera mitt 

material omkring. Dessa texter har alltså i hög grad ackompanjerat analys- och 

tolkningsarbetet, vilket har resulterat i fyra tablåer och med utgångspunkt i 

dessa har alltså resultatkapitlet utformats och organiserats. Baumans (1999) 

texter bildar vinjett för varje sådan tablå i syfte att illustrera vad jag bedömer 

som förtätade ideologiska implikationer av den diskursiva praktiken. Tablåerna 

kan såtillvida också läsas som illuminationer av den ambivalens mellan det 

moderna och det postmoderna som Bauman (1995, 1999) menar att vi i vår tid 

har att förhålla oss till samt manövrera. Naturligtvis kan en sådan 

perspektivförskjutning och relativisering av skolutveckling som diskursiv 

praktik uppfattas som ren fiktion. Utifrån en konstruktionistisk ansats och 

preferens för postmodern dramaturgi ser jag det emellertid som både möjligt 

och inspirerande att försöka bemöta den typen av eventuella invändningar.  

4.5.1 Sammanfattning  

Detta kapitel har jag ägnat åt att beskriva genomförandet av studien i sin helhet 

och de många överväganden som har varit förknippade med den. Bland annat 

har jag tagit upp urvalsfrågor av olika slag jämte en del etiska komplikationer 

samt även i någon mån beskrivit hur jag har kommit att betrakta och hantera 

dessa. I samband med det har jag försökt att ge en bild av vilken typ av empiri 

som ligger till grund för respektive som ingår i undersökningen samt hur den är 

konstruerad. Vidare har jag redogjort för själva analys- och 

tolkningsförfarandet, samt i någon mån med konkreta exempel även försökt 

visa hur jag har hanterat vissa moment. Det relativiserande inslaget innebär att 

de empiriska texterna har analyserats, tolkats, och dramatiserats, samt slutligen 

även organiserats utifrån en intrig inspirerad av ett urval av Baumans (1999) 

texter, vilket innebär att jag har försett materialet med andra betydelser än vad 

det annars skulle ha haft.  
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KAPITEL 5 – Resultat   

5.1 Läsanvisningar för resultatkapitlet 

Analysresultatet presenteras som fyra tablåer. Tablåerna är att betrakta som 

scener på vilka jag låter en sorts berättelse äga rum, en stiliserad version av 

skolutveckling som diskursiv praktik och dess ideologiska implikationer. Varje 

tablå inleds med en vinjett bestående av en inramad text av Bauman (1999). 

Dessa vinjetter tjänar som illustration åt de ideologiska implikationer, vilka jag 

mot bakgrund av analys och tolkning menar att skolutveckling som diskursiv 

praktik kan ha. Tablåerna presenteras under följande rubriker och i följande 

ordning:  

Skolutveckling som social ingenjörskonst  

Skolutveckling som etablerande och misskrediterande av den Andre 

Skolutveckling som sanningsanspråk 

Skolutveckling härifrån till evigheten 

Varje tablå introduceras först med en kort utläggning i vilken jag gör en 

koppling till Baumans text i vinjetten. Därefter följer tre eller fyra så kallade 

kombinationer av tolkningsrepertoarer/ideologiska dilemman. Varje sådan 

kombination presenteras under en egen rubrik exempelvis aktivitet mot passivitet, 

tro eller tvivel, nydanare mot reaktionärer. På det viset har jag på ett stiliserat sätt 

försökt att åskådliggöra hur skolutveckling som diskursiv praktik dels 

konstituerar, dels konstitueras av retoriska samstämmigheter och 

inkongruenser, argument och motargument, samt hur i den diskursiva praktiken 

olika versioner av tillvaron åberopas och vinner trovärdighet.  

Kombinationerna av tolkningsrepertoarer/ideologiska dilemman avhandlas och 

illustreras med hjälp av kompilerade uppsättningar empiriska textfragment i 

form av blocktexter (vilka har försetts med radnummer) samt en tillhörande 

kortfattad kommentar inför varje enskilt sådant textfragment. Där jag har funnit 

det motiverat har jag låtit ordagranna empiriska sekvenser interfoliera själva 

kommentartexten till det enskilda textfragmentet. Sekvenserna åtskiljs från sin 

omgivande kommentartext genom kursiv markering samt radnummer inom 

hakparentes69 för att det enkelt ska gå att lokalisera sekvensen enligt följande: 

                                                 
69

 Samma tillvägagångssätt som jag gav exempel på i kapitel 4. 
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Det bidrar till en bild av skolans mänskliga materiella resurser [1-2] som ett maskineri, vilket 

går att förbättra så att det kan fungera så välordnat och så effektivt som möjligt med 

elevernas bästa [3] som behjärtansvärt och oantastligt mål. 

Varje kombination av tolkningsrepertoarer/ideologiskt dilemma med dess 

kompilerade uppsättning illustrerande textfragment föregås av en tolkande 

utläggning. Efter varje såtillvida presenterad kombination följer ett kort 

sammandrag av densamma under följande typ av rubrik: ”Sammandrag/ 

aktivitet mot passivitet” och i slutet av varje tablå dessutom en summerande 

tolkning av samtliga kombinationer inom respektive tablå under rubriken 

”Sammanfattning”. Resultatkapitlet som helhet avslutas med en komprimerad 

analys och tolkning under rubriken ”Några ideologiska implikationer” där jag 

knyter ihop huvuddragen i min argumentation. 

Sammantaget kan det vara svårt att motivera eller redogöra för 

analysförfarandet och bevekelsegrunderna steg för steg, det vill säga varför ett 

visst empiriskt textfragment har prioriterats framför ett annat. Som 

poängterades i föregående kapitel är analysen inte metodisk i någon sorts 

positivistisk mening. För att läsaren något så när enkelt ändå ska kunna bilda sig 

en översiktlig uppfattning om vad som har varit av särskild betydelse för mig i 

min analys och tolkning vad gäller de empiriska texterna har jag i varje sådant 

textavsnitt låtit skugga somliga partier med grått. Det innebär inte på något vis 

att jag skulle betrakta den övriga texten som mindre intressant. Skuggningen 

accentuerar ändå i någon mån vad som, utöver de ackompanjerande texterna av 

Bauman, har varit en del av analysmotivet. I de fall jag har utelämnat enstaka 

ord ur exempelvis en intervjutranskription, har jag markerat det med […] samt 

med [---] om en mening eller mer är utelämnad. Det kan tilläggas att jag i 

föreliggande kapitel tillämpar ett annat referenshanteringssystem än i 

avhandlingen i övrigt. 

Jag vill poängtera att de empiriska textinslagen i varje tablå endast utgör en liten 

del av det sammantaget analyserade materialet (se kapitel 4). Självklart kunde 

fler texter och även andra kombinationer av denna sorts texter ha lyfts fram 

som ett resultat av min analys och tolkning, men av rimlighetsskäl måste vissa 

begränsningar göras. Varje tablå är att betrakta som ett analytiskt genererat 

förslag och ska alltså inte uppfattas som någon form av representation av reella 

regelbundenheter i den studerade diskursiva praktiken. Resultatet handlar med 

andra ord inte om fynd i någon som helst positivistisk mening, snarare om 

något som med Wetherells (2005) formulering har blivit ”narrated into being” 

(s.396).  
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5.2 Skolutveckling som social ingenjörskonst 

 

Man måste göra något med en gång, utan dröjsmål – och man måste hålla 

på hela tiden inte för ett ögonblick kan man släppa efter för vaksamheten. 

Handling, en samlad och målmedveten handling, är den enda vågbrytare 

som skyddar människor mot kaos. Endast genom ”civiliserande handling” 

kan man tämja odjuret i människan, göra människor annorlunda än de är i 

sitt nuvarande underlägsna tillstånd, och vad de skulle ha blivit om de inte 

hade instruerats eller tränats i att bete sig annorlunda än vad de gör. 

(Bauman, 1999, s.176-177)  

 

Med olika retoriska medel utvecklas i den diskursiva praktiken anspråk på 

skolutveckling som angelägen och berättigad manipulation och revision. 

Anspråken formulerar och riktar sig både till ett anonymt men förmodat och 

som det framställs otillfredsställande mentalt inre hos skolans anställda och en 

likaledes förmodad social konstitution eller ”kultur” som skolans anställda antas 

utgöra eller vara behäftade med. I några fall handlar det om radikalt och explicit 

artikulerade anspråk, i andra fall är anspråken diffusa och även motstridigt 

formulerade. Utifrån min läsning av empirin och i relation till den ideologiska 

implikation som Baumans text ovan illustrerar, har jag funnit det relevant att 

rubricera denna tablå skolutveckling som social ingenjörskonst. Kombinationerna av 

tolkningsrepertoarer/ideologiska dilemman i avsnittet är: 

 De som gör och dem som ”det görs med”  

 Betingad eller obetingad frihet 

 Aktivitet mot passivitet/lättja 

5.2.1 De som gör och dem som ”det görs med”  

En rad samstämmiga uttryck gör gällande att det skulle vara motiverat med 

några som gör och några som det görs med i skolutvecklingshänseende. På 

olika mer och mindre explicita sätt framställs den lokala verksamheten, enskilda 

skolor eller skolområden inklusive dess anställda, som något icke tillfyllest och 

som något som oavbrutet och metodiskt behöver kartläggas, ändras och rättas 

till. Flera framställningar bidrar till att naturalisera bilden av den lokala 
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verksamheten som något på förhand problematiskt, genom att utmåla den som 

otillräckligt bearbetad och i behov av stimulans och tillförd kompetens, samt 

ingripanden och fostrande åtgärder från annat håll. Denna samstämmiga 

orientering låter förstå att påverkan och förändring måste införlivas i den lokala 

verksamheten och slutligen uppfattas av den anställde som en integrerad och 

självklar plikt och samtidigt som en förmån.  

Med en militaristiskt, rationalistiskt och medicinskt hållen retorik görs 

skolutveckling till en från mer upplysta premisser berättigad intervention, 

revision och bearbetning av verksamheten och dess anställda. Av detta följer 

just förhållandet av några som gör respektive några som ”det görs med”, vilket 

även inkluderar självdisciplinerande inslag, det vill säga en frivillig strävan att 

vilja göra något med sig själv, mentalt. Det lokala, skolor och skolors anställda, 

görs på så vis till objekt under lupp alternativt till självgranskande subjekt, vilka 

det antas vara legitimt att hysa oro för, problematisera kring och på olika sätt 

manipulera. Frågor som kontinuerligt ställs och som underbygger den på så sätt 

diskursivt konstruerade praktiken är: Hur visas motstånd i verksamheten? Hur 

fördelas makt? Vad händer när…? Frågorna underförstår att det är opportunt 

och angeläget att experimentera och dra olika reducerande slutsatser kring 

verksamheten. Både en myndighet för skolutveckling och personal i skolorna 

formulerar sig relativt samstämmigt om det lokala - i termer av lokala 

verksamheter och dess anställda - som den självklara skådeplatsen för ett 

frivilligt långtgående vetenskapligt experiment och en social ingenjörskonst 

betecknad skolutveckling. Om experimentet avstannar eller hamnar i träda, som 

det metaforiskt uttrycks i en text, underförstås det som legitimt att sträcka fram 

en injektion för att få igång processen igen. 

Text 1 utgår från antaganden om att lokal granskning och förbättring är något 

som med självklarhet ska införlivas i det som benämns vardaglig skolverksamhet 

[9]. Texten ifråga framställer det som relevant att laborera med hur det lokala [8] 

ska kunna göras åtkomligt för integrerad och oupphörlig självrevision. Med 

tydligt rationalistiska anspråk formuleras en rad frågor i ett intervenerande 

tonläge och en militaristiskt hållen vokabulär kring bland annat detta. En 

reduktionistisk orsak–verkan-logik underbygger framställningen och medverkar 

till bilden av ett socialt experiment under uppsikt. 

Text 1 

1 Överenskommelsen omfattar genomförande av projektet ”Skolutveckling som  

2 förändring av lokala organisationer” med syfte att bidra till kunskapsbildningen  
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3 om hur lokala gransknings- och förbättringssystem utvecklas, aktiveras och  

4 fungerar i ett långsiktigt förbättrings- och kvalitetsarbete.  

5 Projektet skall svara på följande frågor:  

6 Vilka inslag i skolutvecklingsprocessen visar sig mest angelägna för att arbetet  

7 ska leda till önskade effekter? 

8 Hur kan det lokala gransknings- och förbättringssystemet utformas för att bli en  

9 naturlig del i vardaglig skolverksamhet? 

10 Vilka effekter ger mindre vanliga strategier för skolutveckling såsom 

11 forskningscirklar, aktionslärande samt lärande samtal utifrån vardagsarbetet? 

12 Vilken dynamik uppstår i mötet mellan skolors lokala förbättringsstrategier och 

13 mer forskningsbaserad kunskap? 

14 Vilka konsekvenser får olika utvecklingsstrategier för personalen och 

15 verksamhetens maktfördelning, normer, roller, gränser samt motstånd mot 

16 förändring?70 

I Text 2 framställs viss personal som dugligare och mer betrodd än annan 

personal. Texten låter explicit förstå den ena kategorin i förhållande till några 

andra som ett ideal och en måttstock för andra i verksamheten att rätta sig efter. 

De senare ska mer eller mindre tvingas att hänga på [14]. Utifrån vad som 

framställs vara en korrekt utförd verksamhet, ett föredöme och en norm satt a 

priori med referens till skolutveckling, underförstås det som legitimt med en 

totalrevision och hårdför sanering med eliminerande och oskadliggörande inslag 

riktade mot hela verksamheten inklusive mot en del av dess anställda.  

Text 2 

1 Rektor: Eftersom jag som chef vill den här utvecklingen och kommer se till att 

2 de arbetslag som jobbar efter de här skolutvecklingstankarna och idéerna, 

3 avskaffande av USK:en, omstrukturering av arbetstiden, att vi går in i fyrtio 

4 timmars arbetsvecka på prov, att vi använder frirummet ordentligt kommer att 

5 göra att de som vill jobba som de alltid har gjort, de kommer att försvinna. De 

6 kommer inte att vilja vara med på det. Och det accepterar jag.  

7 Gudrun: Men nu talar du om en framtid, och jag tänker vilken betydelse har 

8 det [utvecklingsarbetet] haft hittills?  

9 Rektor: Ja, nu är vi precis i annalkande, vi är i början av den konflikten. Att vi 

10 har ett arbetslag som arbetar på det här sättet, Å-laget, och sedan 

11 har vi Z-laget och Ä-laget, som inte överhuvudtaget har tänkt de här 

12 tankarna. Lillskolan och Å -laget drar åt samma håll. Så egentligen så är det då 

13 Å-laget och Lillskolan som kommer att vara de som… Det är det lokomotivet 

14 jag har, och de andra ska hänga på.[…] Och sedan kommer vi ju då att börja 

15 bygga en ny skola och i samband med det så kommer jag att ta tillfället i akt att 
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 Skolverket (2002)  
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16 ta livet utav den gamla bondeskolan. Så att det kommer bli skarpt läge läsåret 

17 2006-2007. Då har du det som jag skisserade, men sådan är jag.71 

I Text 3 görs skolutvecklingsarbetet [1] till ett avstannat objekt och projekt, som 

antas vara i behov av undsättning från auktoritativare och förträffligare håll. I 

texten erbjuds och tillråds exempelvis en injektion [12] från som det framställs en 

ypperligt lärd instans inkarnerad i en specifik person. Kort sagt en snillrik, 

storartad nådegåva i form av upplyst vetande och högre kompetens utsträckt 

genom cyberspace till en nödställd, urartad verksamhet i förmodat behov av 

reaktiverande åtgärder utifrån. 

Text 3 

1 Jag förstod av Gudrun att skolutvecklingsarbetet ligger i träda och mitt förslag 

2 är att vi efter bästa förmåga nu gör gemensamma ansträngningar för att 

3 reaktivera det hela, och här har jag ett konkret förslag. [Handledaren] har fått 

4 nytt fint jobb på [namn på högskola] och kommer därmed att lämna samtliga 

5 sina handledaruppdrag. Vad gäller er har jag prel tillfrågat en av mina tidigare 

6 medarbetare - som nu gör come back i vår forskargrupp - om han till äventyrs 

7 skulle vilja gå in hos er som handledare. Han heter NN och han disputerade 

8 [årtal] på en fin avhandling om [avhandlingsämne]. (---) NN är utan tvekan en 

9 toppkraft inom detta område - lyhörd, kunnig och dessutom mycket sympatisk 

10 som person. Att han nu under några år även fått erfarenheter av 

11 organisationsutveckling inom andra organisationer gör inte saken sämre. Jag 

12 bedömer att han mycket väl kan bli just den injektion som jag - på grundval av 

13 vad Gudrun berättade -tror att ni behöver för att reaktivera 

14 utvecklingsprocessen.72 

I Text 4 formuleras en version av skolutveckling som en angelägen, brådskande 

och självklart berättigad handling för vilken rätt verktyg [5] krävs, om en som det 

framställs förstockad och otillfredsställande verksamhet ska kunna ändras och 

manipuleras till att bli något annat bättre. Häri underförstås en maning om 

ingripanden utifrån mer upplysta premisser och ett legitimare seende. 

Text 4 

1 Lärare: Min inställning var väl att det ska bli spännande men att jag vill veta  

2 varför det inte går så snabbt som man skulle önska och nu har man ju verkligen  

3 fått på sig glasögon så man förstår precis vad som ligger under, men det gör det  

4 inte lättare med skolutveckling tyvärr utan snarare att man känner att oj, vad det  
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 transkription av individuell samtalsintervju med en rektor 

72
 transkription av e-brev från högskolerepresentant till en rektor 
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5 sitter fast i dessa mönster och svår … och nästa steg vore att hitta verktyg vad  

6 gör man åt det nu när man har förstått det.73 

Sammandrag: De som gör och dem som ”det görs med” 

I den diskursiva praktiken förekommer flera versioner av några som gör och 

några som det görs med, samt beskrivningar av ‟det lokala‟ som något som 

oavvisligen måste ändras och rättas till. Skolor och skolors personal beskrivs 

som något per definition bristfälligt, motsträvigt och retarderat. Ett objekt för 

vilket behandling eller manipulation antas vara nödvändig. Häri ligger 

förväntningar på ett slags införlivad självrevision, vilken helst ska uppfattas som 

en självklar plikt och samtidigt som en förmån. Retoriskt upprättas också ett 

idealt subjekt att rätta sig efter. Det förutsätts också finnas behov av 

undsättning i form av ingripanden från auktoritativare och förträffligare håll 

som ett sätt att reaktivera och att hålla igång olika skolutvecklingsåtgärder. 

Vidare framställs det lokala, i betydelsen skolor och skolors personal, som ett 

objekt under lupp, vilket det är både möjligt och legitimt att experimentera med 

samt att dra olika reducerande slutsatser kring.  

5.2.2 Betingad eller obetingad frihet 

En samstämmig orientering i flera texter vad gäller skolutveckling som betingad 

eller obetingad frihet. Samstämmigheten ifråga ger rättmätighet åt ett visst tvång 

gentemot personal liksom åt uteslutning av opassande åsikter och motstridigt 

tyckande, så länge syftet med tvånget och åsiktsuteslutningen går att motivera 

som ett led i skolutveckling. En del resonemang antar det vara berättigat och 

helt oproblematiskt att personal manipuleras att mot sin vilja skriva personliga 

brev som ett led i en kulturanalys74 eller tvingas acceptera en officiellt antagen 

version av tillvaron i den enskilda skolan (i form av ett kulturanalysresultat75) så 

länge någon instans vill något med detta. Motivet för sådant tvång formuleras 

ungefär, att det vore alltför naivt att tro skolors personal/anställda om kapacitet 

eller pliktkänsla nog att frivilligt kunna göra lämpliga val för verksamheten och 

det gemensammas bästa. Eget tyckande från lärares sida utmålas också generellt 

som en riskfaktor. Exempelvis antas i en del texter resultatet av en 

kulturanalys76 vara något oeftergivligt, medan eget och då speciellt motstridigt 
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 transkription av samtalsintervju i grupp med lärare 

74
 Ett centralt metodinslag i frirumsstrategin/ ’skolutvecklingsstrategin’ (Berg, 2003a, 2003b, 2003c) 

75
 Resultatet av en så kallad kulturanalys presenteras vanligtvis i en rapport som går ut på remiss 

bland personal innan den officiella versionen spikas. 

76
 Metodinslag i frirumsstrategin 
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tyckande hos personal i förhållande till ett dylikt resultat utmålas som en form 

av olägenhet. Vad som kan utläsas är återigen; hade det bara funnits tillräcklig 

vilja och förmåga hos exempelvis lärare att göra verkligt rationella och skickliga 

val skulle egentligen inte tvång behövas. Men så länge lärare är som de är, 

benägna att hemfalla åt sitt eget tyckande istället för att underordna och anpassa 

sig till officiellt antagna, underförstått korrekta versioner av skolan finns starka 

skäl att tillämpa ett visst mått av tvång. Risken är annars, underförstår samma 

texter, att förbättring eller förändring av verksamheten och av verksamhetens 

anställda aldrig kommer till stånd och att en förbättring eller förändring är 

brådskande, låter dessa versioner förstå som så självklart att det inte behöver 

uttalas.    

Text 1a, 1b och 1c77 låter förstå att påbudet om bearbetning och påverkan av 

skolors personal står och faller med [6] om det företas ur ett organisations-

hierarkiskt inifrån och underifrån. Personal måste övertygas om att frivilligt vilja 

delta i skolutveckling [D]et [är] nödvändigt att skolans personal känner entusiasm och 

engagemang för att författa sådana brev [1-2]. Samtidigt implicerar texten att skolans 

personal måste granska sig själv, förstå sig själv och bearbeta sig själv, om 

framåtskridande alls ska kunna ske. Här underförstås alltså en personal hotad av 

toppstyrning och en inskränkt frihetsgrad, som i frivillighetens namn därför 

måste utsätta sig för självrannsakan i syfte att motverka den inskränkta 

autonomin. Sammantaget går detta att tolka som hanteringen av ett ideologiskt 

dilemma och som ett tvetydigt korrektiv om att utvecklingsarbete måste ske 

frivilligt och komma, så att säga, inifrån och att man måste vilja vara med på 

det. Då kan även lockbeten och manipulation komma ifråga. Det handlar kort sagt 

om att vinna personalens förtroende för projektet [4-5]. 

Text 1a 

1 [D]et [är] nödvändigt att skolans personal känner entusiasm och engagemang för 

2 att författa sådana brev.78 En förutsättning för ett sådant engagemang är att 

3 personalen upplever att de har någonting att vinna på projektet och på 

4 kulturanalysen. Det handlar kort sagt om att vinna personalens förtroende för 

5 projektet.79 
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 Texterna kommer från en och samma källa. Därav den avvikande numreringen 

78
 Ett inslag i kulturanalysen (vilken i sin tur är ett inslag i frirumsstrategin), är att skolans personal 

författar ett brev utifrån en öppen påståendefråga: ”Så här är det att arbeta på X-skolan…” Även 
kallat brevmetoden. (Berg, 2003a)   
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Text 1b  

6 Skolutveckling på nivån skolor som organisationer står och faller med att  

7 skolors aktörer kan upptäcka sina frirum, vilket är liktydigt med att bilda sig  

8 uppfattningar om var dessa gränser i praktiken går inom enskilda skolor.80  

Text 1c 

9 Alla försök att skapa generella framgångsfaktorer för skolans del är i praktiken 

10 liktydiga med försök att toppstyra och därmed inskränka frihetsgraderna i 

11 lärares professionella autonomi. 81 

Text 2 låter förstå att en satsning på skolutveckling är en fullgod förevändning 

för att utesluta motstridiga åsikter bland personal i verksamheten. Såvida någon 

vill något med en viss metod, exempelvis en kulturanalys, är tvång helt i sin 

ordning.  Det vill underförstått säga, att även om denna någon är en anonym 

instans, är det legitimt att tvinga skolpersonal att exempelvis skriva personliga 

brev. det måste ju initieras, komma någonstans ifrån för att man vill någonting med den då 

[5-6]. Om skolans personal själv skulle få bestämma över detta, kommer inte 

det ske som måste ske, tycks resonemanget lyda. 

Text 2 

1 Lärare: Det här med att förändring måste komma nerifrån från 

2 gräsrötterna för att det ska bli en förändring. Det är ju liksom kulturanalysens 

3 kärna på nåt sätt. Men det är ju inte samma sak som att personalen ska 

4 efterfråga en kulturanalys och det är först då som man ska genomföra den. 

5 Utan det måste ju initieras, komma någonstans ifrån för att man vill någonting 

6 med den då. Och då kan det ju bli så att man skriver sina brev emot sin vilja 

7 som personal, men att man då utifrån kultur … vad som kommer fram där 

8 bestämmer utvecklingsområden och vad som behöver förbättras och så. Men, 

9 men det där har inte riktigt gått hem. För det är ganska många gånger man får 

10 höra att: ”det här ska ju va helt frivilligt och då får väl folk fråga efter det 

11 själva.” För mig är det detsamma som att … då låter man det rinna ut i sanden. 

12 För det är väl klart att ingen kommer fråga efter: ”Kan vi få göra en 

13 kulturanalys?” Speciellt inte i skolan, ska jag säga.82 
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 Berg (2003a, s.50) 

81
 Berg (2003a, s.54) 
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I Text 3 underförstås och lovordas den här metoden [5] för att kunna fungera som 

ett utstuderat påtryckningsmedel i och med formuleringen: det skulle liksom inte 

gå att säga emot [6-7]. Vidare framställs pedagogiskt arbete [2] och utvecklingsarbete 

rent allmänt som en form av legitim indoktrinering för att få människor/ 

skolpersonal att underkasta sig andras direktiv och officiellt accepterade 

versioner av tillvaron. 

Text 3 

1 Lärare: För det är ju i allt pedagogiskt arbete så måste ju – och det här är ju 

2 också pedagogiskt arbete, hur gör vi det? – och då måste man ju ha någon sorts 

3 föreställning av att; presenterar vi det så här så tas det emot så och då kan 

4 utfallet möjligen hamna här. Gör vi så här istället, njae, då blir det skepsis där. 

5 (skratt) För jag kände ju att hela den här metoden tilltalade mig just för att den 

6 skulle hjälpa till och göra saker så tydliga så att det inte skulle gå att … det  

7 skulle liksom inte gå att säga emot. Utan, så här är det, det står där och det står 

8 där och det står där?  Okej, hur gör vi då? 83 

Text 4 låter förstå att när personal hamna[r] i sitt eget tyckande [15] eller frångår 

kulturanalysens resultat som rättesnöre, är det att betrakta som en riskfaktor, 

svaghet eller ett misslyckande i skolutvecklingshänseende. Det underförstås mot 

den bakgrunden som vällovligt att försöka dra personalens uppmärksamhet 

från sådant eget tyckande i riktning mot officiella och, som det antyds, riktiga 

versioner av tillvaron i skolan, som i detta fall analysen [9] förmodas 

representera.     

Text 4 

1 Vi hade diskussion om vår egen analys på skolan. Vi delades in i grupper och  

2 skulle vaska fram utvecklingsområden. I den grupp jag satt i märkte jag hur lätt  

3 det är att det som står i analysen kan försvinna i diskussionen. I den analys som 

4 gjorts framkom att man tycker att arbetslagsarbetet håller på att gå i stå, att  

5 man önskar mer styrning om hur arbetet i lagen ska läggas upp. 

6 Eftersom det här handlar om arbetslagen i skolan satt jag, som ingår i fritids  

7 arbetslag, mest och lyssnade och upptäckte att i vår grupp diskuterade man mer  

8 att man ville styra själva över arbetslagsarbetet. Jag försökte flera gånger peka 

9 på att så står det inte i analysen. Antagligen hade lärarna som satt i vår grupp 

10 en annan åsikt, de ville bestämma innehållet själva medan i analysen stod det 

11 att man önskar mer styrning av arbetslaget. 

12 Jag reflekterade över att man ganska lätt hamnar i vad man själv tycker och  

13 tappar det som står i analysen.[---] 
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14 risken kan vara att i en grupp där ingen har förkunskaper om kulturanalys kan 

15 man hamna i sitt eget tyckande.84 

Sammandrag/Betingad eller obetingad frihet 

Såvida det handlar om skolutveckling kan lockbeten komma ifråga eller ett visst 

mått av tvång vara motiverat, inte minst om tvånget syftar till att stävja eget 

tyckande hos skolans personal och framför allt hos lärare. Sådant tyckande 

antas nämligen vara något av en riskfaktor i en del skolutvecklingssammanhang. 

Som ett dekret görs gällande att alla bör hålla sig till de officiellt antagna 

beskrivningarna av verksamheten och att man för allt i världen inte bör hamna i 

eget tyckande. 

5.2.3 Aktivitet mot passivitet/lättja 

Denna kombination kännetecknas av en konsensus angående skolutveckling 

som aktivitet gentemot en förmodad och hotfull passivitet eller lättja. I en del 

texter åberopas nödvändigheten av ett offensivt, rituellt och förmyndaraktigt 

ordnande för att, som det framställs, känslor av kaos, desillusion och glömska 

inte ska ta överhand i verksamheten eller bland personalen. Samstämmigt 

underförstås att arbetsmoral och engagemang i samband med ett 

utvecklingsarbete så lätt kan urarta och att utifrån ett sådant scenario de mest 

förfärliga saker antas kunna inträffa. Motivet till själva ordnandet skulle alltså 

vara ett självändamål, nämligen att vidmakthålla uppmärksamhet på 

skolutvecklingsarbetet som sådant och därigenom motverka stiltje och glömska.  

Framställt som ett dylikt självändamål underförstås aktiviteten vara ett 

skyddsvärn mot passivitet, distraktion och desorientering, varav de i 

sammanhanget sistnämnda tillstånden utges för att vara självklart negativa. 

Personal görs i det här sammanhanget till en nästintill infantil kategori med ett 

förmodat behov av alternativt ett krav på sig att känna delaktighet, ständigt bli 

påminda och vägledda för att inte riskera att hamna i vad som antas som icke-

önskvärda tillstånd. På det viset åberopas en moralisk gräns mellan å ena sidan 

ett obskyrt, oordnat och oförnuftigt ”före utvecklingsarbetet” och å andra sidan 

ett välordnat, planerat, harmoniserat och upplyst ”efter utvecklingsarbetet”. 

Många texter framställer det också som nödvändigt med uppfostran, pådrivning 

och självbehärskning, utifrån antaganden om att utvecklingsambitionen annars 

allvarligt skulle kunna utmanas och hotas av, vad som utmålas vara en otyglad, 

glupsk, distraherande och vanemässig vardag. Den på så vis klandrade och 
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fördärvliga vardagen, fylld av sina många futila omsorger, förekommer i en rad 

versioner i delvis olika textsammanhang.  

Text 1 framställer delaktighet, aktivitet och kontinuitet som särskilt prioriterade 

inslag i utvecklingsarbetet, närmare bestämt: att det hela tiden händer nånting och 

fortsätter [2,3]. 

Text 1 

1 Lärare: Men vi försöker alltså hitta hur förankrar vi och hur  

2 engagerar vi och hur, hur gör vi planer och planeringar så att det hela tiden  

3 händer nånting och fortsätter och eftersom det här är andra varvet vi kör det  

4 här nu, så kan vi väl säga att vi har blivit bättre den här gången, men vi har ju 

5 inte sett slutresultatet än.85 

Text 2 låter förstå mer aktivt … arbetet [14-15] som en effekt av delaktighet[12] 

och underförstår att känslor av delaktighet och maximering av aktivitet skulle 

vara något självklart eftersträvansvärt. En förmyndaraktig retorik medverkar  

till att skolpersonal inklusive rektor framställs som osäkra, lättdistraherade 

aktörer, i behov av minutiös vägledning för att de inte ska hamna i ett till- 

stånd av overksamhet, glömska, känslor av alienation och distans  

visavi utvecklingsarbetet. 

Text 2 

1 Rektor: Men jag känner också att det är bättre att de är delaktiga för annars blir 

2 det ett dokument som någon annan har gjort och så känner jag ändå inte att det 

3 angår mig på nåt vis och jag har den inte med mig på samma vis. Och för att 

4 inte tappa den här kontakten att det ska bli ett jobb som någon annan gör som 

5 inte ändå utgår från oss så är det ju viktigt att hela tiden prata om ”det var så 

6 här vi kom fram till att det såg ut utifrån breven och sen vaskade vi 

7 tillsammans fram de här områdena och så gjorde vi den här analysen. Så måste 

8 man hela tiden ta upp det igen och visa på det här ägget och den här modellen 

9 så att folk på nåt vis känner att ”ja just det, jag var delaktig. Det var det här vi 

10 gjorde. För det är väldigt lätt att det bara på nåt vis bara försvinner vid sidan 

11 om och så känner man ändå inte att det var vi som gjorde det utan det ligger 

12 där borta. Och det tycker jag är jättepåtagligt. För ju mer delaktighet och ju 

13 mer jag som rektor så att säga lyfter upp det och förklarar och repeterar, vad 

14 har vi gjort, var är vi nu. Hur ska vi gå vidare? Desto mer aktivt blir det hela 

15 arbetet.86 
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I Text 3 framhålls behov av det yttre trycket [7-8] för att vardagen, som det 

framställs, inte ska kunna sluka utvecklingsarbetet [7]. Betoningen på ständigt 

återkommande avstämningspunkter och vikten av en yttre … pådrivande kraft [7-9] 

innebär krav om manipulation, samt en form av social ingenjörskonst och 

disciplineringsteknik gentemot ett otillräckligt och tydligen lättdistraherat 

objekt.   

Text 3 

1 Utveckling tar tid [rubrik i originaltext]  

2 Att utveckling tar tid är forskare och praktiker överens om. Man är också 

3 överens om nödvändigheten av att en öppen dialog mellan olika nivåer och 

4 intressenter kontinuerligt hålls vid liv. Därför har de ständigt återkommande 

5 avstämningspunkterna under utbildningens gång varit viktiga. Utbyte av 

6 redovisningar och material samt genomförda besök har fungerat som en 

7 drivkraft i strävan att inte låta vardagen sluka utvecklingsarbetet. Det yttre 

8 trycket från nätverket och DidaktikCentrum har fungerat som en pådrivande 

9 kraft.87 

I Text 4 utmålas den vanliga, dagliga verksamheten [3] som en form av hotande, 

omättligt fenomen, vilket när som helst kan ät[a]er upp kulturanalysarbetet.[3-4].  

Text 4 

1 Lärare: Och det kan vi väl säga att det tycker vi att vi har märkt nu… nu sitter 

2 vi ju två stycken här idag av ursprungligen nio medlemmar. Och det är väl 

3 också ett tecken då på att den vanliga, dagliga verksamheten så att säga äter 

4 upp kulturanalysarbetet. 88 

Sammandrag/Aktivitet mot passivitet/lättja 

En viss aktivitetsnivå och styrfart måste hållas, för att stävja en vardag som med 

sin vanemässighet lurande hotar att skada eller till och med ödelägga 

utvecklingsarbetet. För att betvinga denna så hotfulla vardag måste man hålla 

färdriktning och fokus och ständigt bör man bli påmind och påminna varandra 

om att inte släppa taget, utvecklingsarbetet måste ju göras. Vad som 

underförstås är att om kulturanalysen faller i glömska eller utvecklingsarbetet 

går om intet, ja, då återstår endast alienation slentrian och mörker.   
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 Myndigheten för skolutveckling (2003, s.43) 
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5.2.4  Sammanfattning 

I detta avsnitt har jag försökt att redogöra för och illustrera tre kombinationer 

av tolkningsrepertoarer/ideologiska dilemman som alla på något vis pekar 

tillbaka på ”skolutveckling som social ingenjörskonst” liksom på den 

ideologiska implikation som illustreras med hjälp av Baumans text i avsnittets 

inledning.  Den först avhandlade kombinationen – de som gör och dem som ”det görs 

med” - motiveras av en samstämmig version om att skolor och skolors personal 

behöver studeras och studera sig själva och revideras och revidera sig själva, 

samt behandlas eller behandla sig själva; kort sagt oavbrutet göra något med sig 

själva. Den lokala verksamheten, som innefattar exempelvis skolor med 

personal, betecknas som något självklart bristfälligt, motsträvigt och avstannat 

och som något kvar i gamla mönster. Denna version bidrar till bilden av något 

opålitligt och dåligt. Ett förstockat objekt i behov av manipulation och 

behandling. Den andra kombinationen som avhandlats – betingad eller obetingad 

frihet – avser att belysa en retorisk konsensus som gör gällande att när det 

handlar om skolutveckling helgar ändamålen alltid medlen. Denna retoriska 

konsensus låter förstå att lockbeten eller ett visst mått av tvång kan vara 

motiverat så länge skolutveckling är för handen. Dessutom underförstås eget 

tyckande hos lärare vara något av en riskfaktor i skolutvecklingssammanhang, 

samt att inga medel, inte ens tvång, bör avstås när det gäller att vända fokus 

från sådana enskilda versioner och privat tyckande till mer officiella versioner.  

Den tredje och sista kombinationen som avhandlades är aktivitet mot 

passivitet/lättja. Den motiveras av versioner vilka framställer vardagen som ett 

fenomen, vilket lurande och opålitligt är redo att när som helst kasta sig över 

och skada varje försök till skolutveckling. Enligt denna version gäller det därför 

att i verksamheten oavlåtligen tillrättavisa och påminna varandra om den 

avgörande, brådskande planen och att för allt i världen inte låta sig luras tillbaka 

ner i vardagens förrädiska lockelser, in i vanemässighetens mörker, lättjan, 

distraktionen. På flera sätt åberopas versioner om ett vagt men ständigt 

närvarande hot från en sådan stereotypt framställd vardag liksom ett hot från så 

kallat vanligt arbete, bestående av triviala sysslor, konkreta göromål och futila 

omsorger.  
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5.3 Skolutveckling som etablerande och misskrediterande av den Andre 

 

Att sopa golvet och brännmärka förrädare eller bannlysa främlingar tycks 

härstamma från samma motiv av att hålla ordning, av att göra och bevara 

miljön begriplig och mottaglig för förnuftig handling. […] bland de talrika 

manifestationerna av undergrävande av ”smuts” finns ett, sociologiskt sett, 

mycket speciellt, ja unikt fall, nämligen det fall där andra människor uppfattas 

som hinder för en riktig ‟organisering av miljön‟ – där det alltså är andra 

människor eller, mer specifikt, en viss kategori av andra människor som blir 

‟smuts‟ och behandlas som sådan.( Bauman 1999, s.17)  

Den Andre visar sig vara mångfaldig, möjlig att lokalisera till vilken plats som 

helst och föränderlig alltefter omständigheterna.( Bauman, 1999, s.27) 

 

En samstämmighet i den analyserade diskursiva praktiken bidrar till en retoriskt 

sett långtgående uppdelning av skolans personal med hänsyn till förmodade 

egenskaper, attityder, förmågor och beteenden i anslutning till skolutveckling. I 

vissa fall formuleras tämligen reservationslösa påståenden, vilka tangerar 

brännmärkning och demonisering av den Andre, medan tillskrivandet i andra 

fall kan vara modest och motstridigt formulerat men ändå bidra till graverande 

stereotypier. Utifrån min läsning av de empiriska texterna i relation till Baumans 

text ovan har jag funnit det relevant att benämna en av de sammanlagt fyra 

tablåerna skolutveckling som etablerande och misskrediterande av den Andre. 

Kombinationerna av tolkningsrepertoarer/ideologiska dilemman i avsnittet är: 

 Goda respektive dåliga karaktärsdrag 

 Gott respektive dåligt uppförande 

 Nydanare mot reaktionärer 

Kombinationerna i följande tablå är möjligtvis inte lika distinkta i förhållande 

till varandra som de som presenteras i de tre övriga tablåerna. Kombinationerna 

här tenderar i vissa avseenden att överlappa varandra, men enligt mitt sätt att se 

finns det fortfarande tydliga skillnader dem emellan. Den första kombinationen, 

goda respektive dåliga karaktärsdrag, syftar på en sorts essentialiserande 

framställning om att det i skolutvecklingshänseende skulle finnas lämpliga 

respektive olämpliga egenskaper inom människor. Den andra kombinationen, 
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gott respektive dåligt uppförande, syftar på versioner av att vissa i 

skolutvecklingshänseende förutbestämda attityder och uppförandekoder skulle 

vara de absolut korrekta. Den tredje och i denna tablå sista kombinationen, 

nydanare mot reaktionärer, syftar på en sorts rigid uppdelning mellan ett hyllat 

avantgarde och ett anhang förhatliga bakåtsträvare. 

5.3.1 Goda respektive dåliga karaktärsdrag 

Denna kombination motiveras av en retorisk konsensus angående goda 

respektive dåliga karaktärsdrag hos skolans anställda i samband med 

skolutveckling. I flera texter likställs och kategoriseras nämligen skolpersonal i 

hög utsträckning utifrån vad som underförstås tjänliga respektive otjänliga 

karaktärsdrag i skolutvecklingshänseende. Skolans anställda förtingligas genom 

att i första hand tas för en verksamhetskvalitet rekommenderad för att garantera 

verkställandet av en viss skola. Tjänliga karaktärsdrag sammankopplade med en 

förmodat god kvalitet på verksamheten i skolan underförstås, och bidrar 

såtillvida till att frammana bilden av en önskvärd människotyp funtad på 

godtagbart sätt. 

Exempelvis framhålls handlingsorientering liksom framåtsiktande i flera av 

texterna som något förebildligt. En konstant strävan och utvidgning av det 

realiserbaras gräns, inte minst ifråga om personlig potential, utmålas som 

dygdigt i skolutvecklingshänseende. Som en implikation av dessa fordringar 

upprättas bilden av ett närmast symbiotiskt förhållande mellan en 

decentraliserad skola beskaffad på visst sätt och en lärarkår rustad med de 

förmodat riktiga egenskaperna för att infria denna skola. Skolan först och 

därefter rätt sorts människor tycks den logik lyda, vilken åberopas i dessa 

versioner. Appellen om handlingsorientering och framåtsiktande innebär 

dessutom att varje tendens och benägenhet av att vilja hålla fast vid, fortsätta 

som förut och att förbli vid det förhandenvarande framställs som en form av 

missräkning, svaghet och regress i sammanhanget. En black om foten helt 

enkelt, sett till idén om en decentraliserad skola och skolutveckling som en del 

av det projektet. Förmodat mindre eftertraktade egenskaper konstitueras i en 

del texter, vilka både mer och mindre subtilt dessutom diskrediterar var och en 

som antas representera eller upprätthålla den typen av egenskaper. Sådana 

versioner bidrar till att dela in skolans anställda utifrån förmodat goda 

respektive dåliga karaktärsegenskaper i skolutvecklingshänseende.   

I Text 1 föreskrivs hur skolpersonal bör vara konstruerad för att motsvara 

normen och för att uppfylla kvalitetskraven utifrån den skola som i texten 
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benämns mer decentraliserad [5-6]. Nämligen skolpersonal med vilja och kompetens [6-

7], som gällde det en annan sorts skolpersonal än tidigare, efterfrågad och 

konstruerad för att uppfylla och konsolidera en mer decentraliserad skola [5-6].  

Text 1 

1 Vidare krävs sådana kunskaper att man som personal i skolan kan genomföra 

2 en analys av den faktiskt existerande skolkulturen som utgör basen i den  

3 verksamhet som skolan bedriver. Denna analys är nödvändig för att erhålla ett 

4 avstamp för verksamhetsplaneringen. Slutligen krävs också, kunskaper om såväl 

5 hindrande som främjande faktorer för lokal skolutveckling.  En mer 

6 decentraliserad skola förutsätter således att det finns skolpersonal med vilja och 

7 kompetens att på elevernas och pedagogikens villkor nyttja det ökade 

8 utrymme som styrningen genom mål och ramregler öppnar för.  89 

I Text 2 utmålas en artegen kategori anställda, närmare bestämt pedagoger som vill 

utveckling, uppbrott och förvandling [4-5] vilket underförstår en uppsättning identiska 

egenskaper hos en viss kategori särskilt besjälade och hängivna i underförstådd 

kontrast till en hoper obenägna typer. 

Text 2  

1 Rektor: Jag tycker att det [utvecklingsarbetet] har givit mig en möjlighet att 

2 strukturera upp förändringsarbetet och också få en legitimitet för 

3 långsiktighet … eller ett stöd för långsiktighet i det här arbetet. Och också 

4 kunnat få möjlighet att samla ett antal pedagoger som vill utveckling och 

5 uppbrott och förvandling och lära känna sin yrkesroll och sin identitet; vad de 

6 står för, vad de är bärare av. 90 

I Text 3 bedrivs ett utstuderat kategoriseringsarbete avseende kollegor och 

deras förmenta agerande. Urskiljandet och tillskrivandet av egna respektive 

andras identitetstillhörigheter i sådana absoluta termer görs utifrån såväl 

beteenden och preferenser som förmodade egenskaper, såsom ambitionsnivå 

och integritet. Det underförstås dessutom i sammanhanget som opportunt, 

självklart och sakligt att ägna sig åt den typen av indelningsverksamhet, såsom: 

då är det väl för att man tillhör den polen som finns på den utvidgade sidan [1-2], eller ett 

slags misskrediterande, såsom: de flesta kulturer på skolan domineras av dem som är på 

den begränsade sidan [3-4]. 
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Text 3 

1 Lärare A: Men då är det väl för att man tillhör den polen som finns på den 

2 utvidgade sidan det gör väl de flesta som har valt att vara analytiker och man 

3 vill väldigt mycket förändring, medan de flesta kulturer på skolan domineras av 

4 dem som är på den begränsade sidan. Och då är det … ligger det i sakens natur 

5 att, att man vill inte ta till sig det. Det spelar ingen roll att man får svart på vitt  

6 att så här är det för man vill ju va´ kvar i sin lilla gula i ägget.  

7 Lärare B: Ja, och även om inte alla vill det [va´ kvar i sin lilla gula i ägget] så är  

8 den så stark den kulturen så den drar med sig dom, man orkar inte lyfta sig från 

9 det.  Man tar arbetslagsträffar och andra konferenser och annat, schema och 

10 tidsramar och sånt, det är dom som är styrande. Och där man brukar avhandla 

11 och göra, istället för att radikalt ändra om väldigt mycket för att utnyttja tiden  

12 mycket bättre.91 

I Text 4 beskrivs vissa personer [1] ha en särskild ambition och viss lämplighet i 

skolutvecklingshänseende. Förmodat förebildliga och konsistenta kvaliteter, 

såsom att vilja gå vidare i sin personliga utveckling [2] framhålls bland annat.  

Text 4 

1 Rektor: Nu är det ju ungefär åtta personer som är benägna att … eller har en 

2 ambition att gå vidare i sin personliga utveckling och lära sig mer. Det här är  

3 personer som har en viss kapacitet och de jag tänker på är rätt målinriktade så 

4 att stödet har ju varit att de då och då har knackat på och ställt frågorna eller de 

5 besvärliga frågor som har gjort att man inte har kunnat lägga analysen åt sidan 

6 utan de har dragit tillbaka den till oss. 92 

I Text 5 framställs en reformivrande person, en sorts nydanare med mission att 

hålla verksamheten ren från, som det artikuleras, gammalt skit [5]. Sett till 

intervjuns fortsättning (som dock inte framgår av detta utdrag) vill det säga att 

göra sig av med diverse otjänliga och underförstått irrationella inslag i 

verksamheten, såsom opassande åsikter men även opassande människor, samt 

låta dessa ersättas med något som det framställs moderniserat, nytt, rationellt, 

upplyst och pålitligt. Logiken tycks utmynna i den slagordsmässiga metaforen, 

ut med det gamla in med det nya. En ytterligare konklusion verkar vara att ny 

modern, legitimerad forskning [6] skulle uppmana till eliminering av vissa opassande 

inslag, även människor. 
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Text 5 

1 Rektor: … det [utvecklingsarbetet] stryker under eller frigör eller vad man ska 

2 säga en del av mig som person, nämligen att jag får vara med och reformera en 

3 gammal verksamhet och göra om den till någonting nytt. Att behålla det som 

4 är bra utav det gamla, sedan kasta resten av verksamheten på sophögen. För vi 

5 ägnar oss åt mycket som faktiskt är förlegat, gammalt skit som vi inte behöver. 

6 Utan vi behöver få in ny modern, legitimerad forskning och också ta 

7 konsekvensen av det. För det är någonting som jag tycker är också  

8 utomordentligt viktigt att det här är alltså inte något allmänt rektorspåhitt, utan 

9 det här sker i samarbete med en högskola och under handledning av en 

10 professor. Att det här har legitimitet och tung akademisk legitimitet, det vi 

11 håller på med, det är inget tyckande.(…) här får man använda den kapacitet  

12 som vi ändå har. 93 

Sammandrag/Goda respektive dåliga karaktärsdrag 

Skolans personal reduceras till representationer av bättre respektive sämre 

verksamhetskvaliteter. Beskrivningar av önskvärda respektive mindre önskvärda 

egenskaper förstärker bilden av redan fixerade identiteter i det sammanhanget. 

För att få en decentraliserad skola att fungera, samt för att få lärare att fungera 

rätt i den decentraliserade skolan, krävs en viss uppsättning egenskaper. Det 

ideala aktiva och utvecklingsbenägna subjektet ställt i kontrast till ett liknöjt och 

per definition odugligt subjekt. 

5.3.2 Gott respektive dåligt uppförande  

Denna kombination är föranledd av en samstämmig orientering beträffande vad 

som diskursivt etableras som gott respektive dåligt uppförande hos skolans 

anställda. Bland annat kommer en konsensus till uttryck formulerad som en 

detaljerad karakteristik avseende förhållningssätt hos skolans anställda och med 

detta också en gräns mellan vad som förmodas vara gott respektive dåligt 

uppförande i skolutvecklingshänseende. En uppsättning underförstått 

exemplariska attityder tillskrivna en viss identitet, ställs på så vis i god dager, 

medan flera underförstått inopportuna attityder tillskrivs en annan 

underförstådd identitet, som på detta vis ställs i dålig dager. Den sistnämnda 

och på så vis misskrediterade identiteten förknippas exempelvis med likgiltighet, 

negativism, egennytta, bekvämlighet, lättsinne, rädsla för förändringar samt med 
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en oförmåga till abstrakt tänkande. Attityder av sådant slag, liksom deras 

förmodade bärare bland skolans anställda kritiseras och utpekas som mer eller 

mindre stabila och konstanta företeelser.  I några textsekvenser utfärdas en 

reservationslös kritik. Andra versioner bidrar via klichéartade formuleringar och 

hänvisningar i form av karikerande repliker, om inte till ett reservationslöst 

fördömande, så åtminstone till att förlöjliga det förment oacceptabla ifråga om 

uppförande. Detta genom att den kritiserade attityden ställs i förhållande till 

något annat vällovligare och sublimare. Gemensamt för flera av texterna är att 

de på olika vis hänför just den egna versionen av tillvaron en särskilt initierad, 

upplyst och insiktsfull position. Dessutom artikuleras förebråelserna i många 

fall som rörde det sig om sakligt grundade betraktelser i kombination med en 

besvikelse över att inte alla förmår omfatta en sådan utvecklad insikt.   

I text 1 läggs ord i mun på en konstruerad Andre. Vi vill inte göra det här för det 

kom … liksom allting bestäms ju uppifrån [7-8]. Texten låter också förstå rädsla som 

något uppenbart problematiskt och närmast stolligt. Folk är ju så vansinnigt rädda 

för förändringar[1-2], i förhållande till vad som underförstås vara opportunt för ett 

skolutvecklingssammanhang. Det förväntade, låter nämligen texten förstå, vore 

att ta en, som det framställs, sällsynt chans och gåva att få vara med och styra 

utvecklingen.  

Text 1 

1 Lärare: … Så tycker jag ju att utveckling inom skolan det står ju still. Folk är ju  

2 så vansinnigt rädda för förändringar och sedan om det beror på sin egen 

3 bekvämlighet eller inte det vet jag inte. (Ohörbart) Sedan är det en viss rädsla 

4 då. Så jag hoppas verkligen och jag önskar att folk tog det här på allvar och såg 

5 möjligheten de har nu att styra utvecklingen. Känner liksom att det är vi som 

6 för utvecklingen, inte att det är någonting som kommer uppifrån, för det är ju 

7 det de alltid skäller på. ”Vi vill inte göra det här för det kom … liksom allting 

8 bestäms ju uppifrån.”  Nu har de ju tidernas chans. Men jag tycker inte jag ser 

9 att de har tagit den. Ja … Det är väl det som känns så … tråkigt. Folk måste 

10 inse, men jag tror inte de har gjort det. 94 

I Text 2 etableras ett polärt scenario i vilket en kategori förmodat likgiltiga och 

egoistiska individer ställs i konstrast till en annan kategori engagerade och 

ambitiösa individer, det vill säga vi [3]som alltid sitter i grupper … och pratar och 

diskuterar och utvecklar oss själva [3-4] genom att hela tiden bolla[r] tankar mellan 

varandra”[5]. En rad karikerande repliker ger ytterligare accent åt det polära i 
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framställningen. Bland annat utmålas en maklig kategori som helst smiter från 

sina förmodade plikter stå i ett konträrt förhållande till en underförstått 

framtidsorienterad kategori som godvilligt låter arbetet ta den tid det tar [11]. En 

benämning som de informella ledarna [14-15] introduceras i sammanhanget som 

rörde det sig om en självklar identitet skyldig så att säga a priori till ett konstant 

dåligt uppförande samt till olika bakslag i skolutvecklingshänseende.  

Text 2 

1 Gudrun: Om jag frågar så här: Är det den förhärskande delen där det är så? Är  

2 det så för de flesta?  

3 Lärare: Men folk verkar ju inte bry sig. Vi som sitter i grupper sitter ju alltid 

4 och pratar och diskuterar och utvecklar oss själva kan man ju säga eftersom vi 

5 hela tiden bollar tankar mellan varandra. Men jag menar det är ju aldrig någon 

6 som tycker till eller … sällan någon som frågar om inte vi har kommit ut med 

7 någon remiss som ska svaras på och i vissa fall så har de ju då, tycker jag att de 

8 har tagit de här remisserna som att … ”ja-a nu är det en sak till som vi måste 

9 diskutera. Nu gör vi det här fort så vi kan gå hem typ så får vi klara av den  

10 här” (Ohörbart). Istället för att verkligen ta chansen att: ”nu sätter vi oss ner 

11 vad vi verkligen tycker och låter det ta den tid det tar för det här är viktigt. Det 

12 här är våran framtid vi håller på och pratar om.” Det känns … det tycker …  

13 inte vet jag om jag är lite pessimistisk, men jag känner, det känns som. Det är 

14 väl så att, som vi brukar prata om, de här … vad heter de? ”Informella 

15 ledarna” som är negativa och då är det flera som inte vågar tycka till utan, ”ja,  

16 ja vi gör väl så för att det blir ju skönt att komma hem.” Nu är jag väl kanske 

17 lite elak.(skratt)95 

I Text 3 formuleras en besvikelse över [14] tillkortakommanden orsakade av vad 

som underförstås vara en inskränkt och alltför oengagerad hållning hos 

kollegor. De på så vis framställda kollegorna tycks enligt denna version sällan 

eller aldrig leva upp till idealet. Dessutom underförstås kollegorna sakna 

tillräcklig såväl hyfs som mental förmåga att rätt kunna uppskatta eller förstå 

betydelsen av skolutveckling. De vanliga frågor [9] i form av vardaglig skollogistik 

som denna påstådda kategori förmodas ägna sin mesta tid, såsom 

avslutningsfirande och vilka som ska vara i kyrkan och vem som ska vara först i aulan och 

så där [9-10] utmålas som futila, lite löjeväckande inslag i nivå med den antytt 

låga intellektuella prestationen hos nämnda kategori. 
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Text 3 

1 Gudrun: Är det någonting som har lagt krokben i vägen eller är det någonting  

2 som har öppnat grindar? Är det någonting sådant du kan identifiera?  

3 Lärare: Ja, alltså ett typexempel ur verkligheten det är väl att – som vi har varit  

4 inne på – det är den här polariseringen; att de som har valt att inte identifiera sig 

5 med utvecklingsgruppens arbete, eller utvecklingsgruppens företrädares åsikter 

6 om saker och ting utan lagt det där åt sidan som någonting som ”det där gäller 

7 inte mig” så har väl mycket av remisshantering och annat då setts lite grand 

8 som en pålaga som man då inte riktigt tycker sig haft tid att pyssla med för att 

9 man har sina vanliga frågor som man vill (ohörbart), och avslutningsfirande 

10 och vilka som ska vara i kyrkan och vem som ska vara först i aulan och så där. 

11 Och då har också remissvaren, eftersom man inte har avsatt tid för det här då 

12 blivit relativt ytliga. De skulle nog inte svara upp mot de nationella målen för 

13 åk 9 – kanske åk 5. Men min allmänna känsla då det är – om jag ska 

14 sammanfatta (ohörbart) – någon sorts besvikelse över att man inte i större 

15 utsträckning har tagit vara på möjligheten att ta vara på möjligheten då att från 

16 ett bottom up föra ut tankar och åsikter, utan man bara då säger ”nej” 

17 eller ”det gäller inte mig eller så.”  Man utvecklar inte, man kan inte gå in på 

18 någon abstraktionsnivå, när det gäller svar och när man tänker sig hur man 

19 skulle kunna förbättra saker i verksamheten. Mmm96 

Sammandrag/ Gott respektive dåligt uppförande 

I flera versioner lanseras ett för skolutvecklingssammanhang lämpligt sätt att 

uppföra sig på och förhålla sig, såsom att vilja styra utvecklingen och att vilja 

modernisering, medan obenägenhet respektive ovilja att förändra miss-

krediteras. Bekvämlighet och lättsinnighet framställs som något lägre stående 

och något i mer eller mindre i konflikt med skolutveckling. Att den sortens 

bekvämlighet respektive lättsinnighet skulle vara betingad av lägre intellektuell 

standard, som det dessutom underförstås vara i sin ordning att travestera och 

att förebrå, presenteras som rörde det sig om obestridliga fakta,  

5.3.3 Nydanare mot reaktionärer 

Denna kombination har genererats utifrån en version som tycks göra gällande att 

skolutveckling handlar om nydanare mot reaktionärer bland skolans anställda. Flera 

texter framställer den kroniskt ovillige läraren och kollegan som urtypen för en hel 

kår i kontrast till något avsevärt mer banbrytande och opportunt. Lärare eller 
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pedagoger utmålas som identiskt hopplösa, omogna och primitiva, samt på ett 

reaktionärt vis oemottagliga för varje upplysnings- och bildningssträvande. Härmed 

konsolideras en bild av en halsstarrig anonym kollega i någon form av majoritet 

som kallsinnigt förvägrar elever bättre villkor i skolan.  Något föredömligare än det 

förhandenvarande underförstås samtidigt, nämligen beredvilliga pedagoger eller 

lärare stadda i oavbruten förändring och förbättring för elevers skull. En version 

etablerad och konstruerad utifrån en dramatisk och stereotyp rollbesättning, 

retoriskt placerad i en likaledes dramatisk och stereotyp terräng. Utveckling och 

förändring görs till vitala, allmänt accepterade kandidater i sammanhanget samtidigt 

som en verksamhet byggd på, som det uttrycks i en text, gamla strukturer, 

framställs som något fullständigt urartat. I den polära logik och gränsdragning som 

härmed åstadkoms förläggs kombinationen utveckling och förändring, vilken antas 

som det aktningsvärda och riktiga, i vad som underförstås vara sammanhangets 

nydanare och entreprenörer.  Djupgående rötter och gamla strukturer i det 

förhandenvarande görs däremot till något abnormt och förkastligt, samt inkarnerat 

i vad som underförstås vara sammanhangets reaktionärer. En vanartig lärarkår 

identisk med sitt påstått rudimentära beteende görs till skolutvecklingens bastarder 

och framställs som en form av hädelse mot Lpo 94, en skrift som underförstås 

vara fulländad, framsynt och i princip odiskutabel. Delar av den på så vis 

argumenterande retoriken, åtminstone sett till ett par extravaganta formuleringar i 

några av texterna, ger associationer till en avskiljande metaforik som inte står 

brännmärkning särskilt långt efter. Indelning av personal och personalbesättningar 

i snäva kategoriska termer bidrar till att utnämna skolpersonal stereotypt antingen 

till dygdemönster eller bastarder i skolutvecklingshänseende. Andra avsevärt 

hovsammare versioner bidrar ändå till en stereotyp polär logik ifråga om sådana 

identiteter. Exempelvis utmålas en besvikelse och förvåning över att inte alla 

förmår inse snillrikheten, sublimiteten och förmånen erbjuden i en viss modell för 

skolutveckling. På bland annat det viset etableras gränser mellan vad som framställs 

vara framsynt och initierat respektive traditionsbundet, trögt och oinitierat i 

skolutvecklingshänseende. Flera texter ponerar samstämmigt en ny, bättre skola 

och skoltillvaro i bjärt kontrast till den befintliga och förment undermåliga skolan 

och skoltillvaron. I texterna ställs olika fordringar om en form av totalrevision 

riktad mot både verksamhet och anställda. Vad som underförstås är att somliga 

reaktionära inslag av denna verksamhet– även människor, vilket här vill säga lärare 

- om revisionen ska lyckas och moderniseringen slutgiltigt kunna ta sin början, 

antingen måste lämnas därhän, sorteras bort, eller förmås till att undanröja  

sig själva.   
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I Text 1 åberopas en version av en kroniskt ovillig kollega genom att pedagoger 

[2] i den förutsätts vara konstitutivt ovilliga [2]. Texten förutsätter också att 

utvecklingsarbete är något som med självklarhet bör drivas, samt att pedagoger 

behöver förändras och att de underförstått helst också bör hysa en vilja att göra 

just det. Varför är pedagoger så ovilliga [1-2]. Texten låter även förstå att pedagoger 

i deras nuvarande status är otillräckliga och att det för denna kategori skulle 

finnas uppenbara skäl till både individuell och kollektiv självgranskning. Så 

länge en sådan inte kommer till stånd kommer nämligen elever att få dras med 

en undermålig skoldag, låter texten underförstå.  

Text 1 

1  Fråga 4: Det är synd att det så svårt att driva utvecklingsarbete. Varför är 

2  pedagoger så ovilliga att förändra sig och därmed förbättra sig och elevernas 

3  skoldag? 97 

I Text 2 anförs en polär logik i och med att … utveckling [1] och förändring [3] 

anges i kontrast till gamla strukturer[3-4]. På så vis etableras i texten ett reaktionärt 

före, exempelvis formulerat som: människor … som försvarar vad de uppfattar vara 

privilegier [7-8] i bjärt kontrast till något modigt, ärevördigt och risktagande; ett 

banbrytande och legitimt efter, formulerat som ett modernt samhälle [10].  

Text 2 

1 Rektor: Att arbeta med skolutveckling i alla former, mer eller mindre i alla  

2 former, det är ganska farliga saker. Det är väldigt … det är farligt att arbeta med  

3 förändring i synnerhet i en verksamhet som skolan som är byggd på gamla  

4 strukturer som man kan finna rötter ifrån ända från medeltiden. Och att  

5 utmana ett sådant system det är … där får man liksom räkna med livet som 

6 insats. Det låter lite dramatiskt, men det är faktiskt så. Det är inte svårt att få 

7 väldigt många människor emot sig som försvarar vad de uppfattar vara 

8 privilegier. Vi har fackliga strukturer som är fullständigt … fullständigt i fel  

9 århundrade som befäster och förstärker strukturer som gör att vi fortfarande 

10 levererar till bondesamhället och inte till ett modernt samhälle. Och jag skulle 

11 vilja säga att vad det här kulturprojektet har gjort det är att det har fört in 

12 öppen konflikt och strid i verksamheten.98 

I text 3 åberopas ett möjligtvis ännu mer polariserat scenario än det i text 2, en 

tänkt, förmodad händelseutveckling och en sorts planmässighet förhindrad av 
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 transkription av enkätsvar ur enkät ställd till all berörd personal i förskola och skola i en av 
projektkommunerna. Exemplet använt i kapitel 4 som illustration av analysförfarandet. 
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något förtretligt och tålamodsprövande.  Metaforiken bidrar till att utmåla de 

utövande lärarna [3] som en form av orenhet gentemot uppdraget i Lpo 94 [12]. 

Formuleringen Skolutvecklingsprojektet hos oss det medför att vi får ta strid [8-9], bildar 

fond åt argumentationen om de misslyckade, missanpassade och generellt sett 

oresonliga utövande lärarna. I texten formuleras explicit förväntningar på att de 

åsyftade lärarna i sinom tid kommer att avlägsna sig själva ur verksamheten, genom 

att, som det uttrycks, lämna skutan [10]. I kontrast till den på så vis misskrediterade 

kategorin, konstitueras en annan och implicit rättskaffens, nämligen de nya … som 

är intresserade av att jobba [11]. Texten är formulerad på ett sätt som underförstår att 

det i skolan skulle finnas olika människotyper, dels sådana som är intresserade av att 

jobba och driva utveckling framåt [11-12], dels sådana som bekämpar varje ny tanke [13]. 

En kategori framställd som homogent ofullkomlig kontrasterad mot ännu en, som 

det underförstås, oförvitlig sort med berättigade anspråk, barnen [15]. Retoriken 

förefaller kompromisslös i formuleringen: Till dem som bestämmer, nämligen barnen 

[15]. De sistnämnda underförstås vara offer för orättvisa omständigheter orsakade 

av de förmodat likgiltiga pedagogerna och utövande lärarna. Ett idealt scenario 

präglat av nydaning, reformiver och modernitet ställs på så vis i ett slags självklar 

och skarp kontrast till den förmodat hopplöst halsstarriga kategorin, det vill säga 

den, som antas stå i vägen för planmässigheten och reformandan och om vilken 

det sägs: Man är aldrig skyldig att rätta sig efter något [6].    

Text 3 

1 Rektor: Här tycker jag också att jag kan se den stora fattigdomen i ett land som 

2 Sverige där vi har för dålig akademisk intellektuell forskning, och den är 

3 framförallt för dåligt kommunicerad och förankrad hos utövande lärare. Man 

4 går ut sin lärarexamen och sedan kan man fortsätta att plåga ungarna […] med 

5 samma metoder i decennier utan att det finns någon som kan påverka det  

6 överhuvudtaget. Man är aldrig skyldig att rätta sig efter något, elva år har vi 

7 hållit på nu med Lpo 94. De [utövande lärare] skiter fullständigt i det, rakt upp 

8 och ner. Det är en skandal och en skamfläck. 

9 Skolutvecklingsprojektet hos oss, det medför att vi får ta strid omkring de här  

10 frågorna och en del människor kommer att sluta, lämna skutan och så kommer 

11 det och komma nya till som är intresserade av att jobba och driva utvecklingen 

12 framåt. Att ta uppdraget i Lpo 94 på allvar, att vara med och utveckla istället 

13 för att bekämpa varje ny tanke, att ta den akademiska forskningen på allvar och 

14 utveckla professionalism i yrket som gör att vi kan på bästa sätt ta tillvara 

15 modern forskning för att leverera modern verksamhet till dem som bestämmer, 

16 nämligen barnen. 99 
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I Text 4 utmålas den här modellen [3] som en utsträckt nådegåva med, som det 

framställs, vidunderlig potential. Samtidigt låter texten förstå en lätt uppbragt 

förundran inför vad som framställs vara något av ett mysterium, nämligen att 

inte fler i verksamheten har låtit sig inspireras av den omtalade modellens 

snillrikhet. Och vad värre är, att många inte ens verkar hysa någon önskan om 

att ta emot den lika insikts- och vördnadsfullt som andra. 

Text 4 

1 Lärare: Men när man själv blev så inspirerad av det här… frirummet var ju  

2 väldigt tilltalande för mig. Jag trodde att nu kunde man göra nånting som vi inte  

3 har kunnat innan när vi ser den här modellen då trodde jag att när vi går ut och  

4 pratar om det både som information när man är analytiker på en skola eller på 

5 min skola då har jag tryckt många gånger på frirummet. Det här är ju  

6 verkligen … den här möjligheten vi har nu. Vi beklagar oss ofta på tid … ja på 

7 grund av att vi har tidsbrist och vi får inte möjlighet till olika saker och … ja  

8 alla har ju tankar men det stannar ofta vid att man gör som man brukar göra  

9 och ja, jag såg det som en sån, en sån stor möjlighet med frirummet så jag kan 

10 inte riktigt fatta att ja, att inte någonstans … eller det kanske är så att  

11 någonstans så har man upptäckt detta och jobbar med det fast inte vi vet om  

12 det så här som analytiker. Men det är ju en sån möjlighet känner jag. 100 

Sammandrag/ Nydanare mot reaktionärer 

En karikerad, rudimentärt ovillig kollega görs till själva urtypen för en hel 

yrkeskår och ställs i kontrast till en ideal kollega, vars motto underförstås vara 

beredvillighet, förändringsbenägenhet och förbättringsambition för elevers 

skull. Ett osjälviskt och kritiklöst anammande av Lpo 94, liksom av vissa 

modeller för skolutveckling och så kallad modern forskning, hör också till 

framställningen av den idealt sett visionära typen av skolpersonal. En del av 

retoriken går i det här sammanhanget ut på att vissa personer måste förmås 

avlägsna sig själva ur verksamheten eftersom de inte anses hålla måttet. 

Alternativt måste sådana personer göra sig kvitt varje osund tanke, såsom att 

det förhandenvarande skulle vara något tillfyllest. Sådant tankegods betraktas 

som i princip subversivt, åtminstone ställt i kontrast till ett förändrings- och 

utvecklingsbenäget, självförsakande, avantgarde vilket utmålas i sammanhanget 

som det ideala. 

                                                 
100

 transkription av samtalsintervju i grupp med lärare  

 



 

 
121 

5.3.4 Sammanfattning 

I detta avsnitt har jag försökt att redogöra för och illustrera tre kombinationer 

som alla pekar tillbaka på rubriken ”skolutveckling som etablerande och 

misskrediterande av den Andre” och på den ideologiska implikation som 

belyses i Baumans text i inledningen till denna tablå. Den först avhandlade 

kombinationen – goda respektive dåliga karaktärsdrag – förtingligar skolans 

personal och antar i personalen olika verksamhetskvaliteter. Bland annat 

konstrueras en tjänlig människotyp funtad på godtagbart sätt i syfte att kunna 

uppfylla en decentraliserad skola. Handlingsorientering och framåtsiktande 

antas i det sammanhanget som goda kvaliteter och som något föredömligt 

medan att vilja fortsätta som förut och förbli vid det förhandenvarande 

framställs som något negativt. Den andra kombinationen som avhandlades i 

detta avsnitt var gott respektive dåligt uppförande och avser en retorisk konsensus 

om att en viss uppförandekod skulle vara särskilt associerad med 

skolutveckling. Förändringsobenägenhet, bekvämlighet och lättsinne framställs 

exempelvis som något helt oförenligt med skolutveckling. I flera texter 

behandlas och diskuteras de beteendena som vore de synonyma med vissa 

identiteter. Identiteterna kopplas i sin tur till en viss intellektuell standard, vilken 

det underförstås vara i sin ordning att travestera och förebrå. Förebråelserna 

artikuleras och framhålls som vore de sakligt grundade och särskilt insiktsfulla 

betraktelser. Den tredje kombination som har avhandlats i det här avsnittet är 

nydanare mot reaktionärer. Den avser en version som gör reformiver och 

entreprenörsanda till något vällovligt och korrekt medan varje antytt anspråk 

om att nöja sig med eller vilja förbli vid det förhandenvarande utmålas som 

suspekt, subversivt och misshagligt.  Karikatyrer av en ovillig, halsstarrig, 

stockkonservativ kollega respektive personal ställs i kontrast till ett modernt, 

risktagande, framåtsiktande och upplyst avantgarde på väg mot ständigt nya mål 

och horisonter.  
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5.4 Skolutveckling som sanningsanspråk 

 

Män och kvinnor ansatta av postmodern ovisshet behöver inte predikanter 

som berättar om människans svaghet och de mänskliga resursernas 

otillräcklighet. De behöver försäkringar om att de kan klara av det - och en 

redogörelse för hur de ska klara av det … Det finns alltid en fluga självtvivel 

och otillräcklighetskänsla i varje tunna honung. Denna omständighet 

öppnar ett helt nytt område av ovisshet – och skapar ständigt nya krav på 

”erfarenhetslärare”, eller deras tekniska produkter som kan hjälpa till att 

förstärka, fördjupa eller intensifiera sensationerna. (Bauman, 1999, s.243)  

Det som skiljer den postmoderna strategin för höjdpunktsupplevelser från 

den religiösa är att den inte alls prisar den förutsatta mänskliga 

otillräckligheten och svagheten utan åberopar den fulla utvecklingen av 

människans psykologiska och kroppsliga resurser och förutsätter oändlig 

mänsklig förmåga. (Bauman, 1999, s. 245) 

 

Skolutveckling görs till ett sannfärdigt, äkta, djupgående och besjälat projekt. 

Fordringar om sannfärdighet och äkthet etableras och befästs med orientering 

mot ett förmodat essentiellt inre hos enskilda subjekt, respektive mot en 

förmodat essentiell dimension av det sociala bland skolans personal. I vissa 

avseenden är äkthetsanspråken som ställs radikala och explicit uttryckta, i andra 

avseenden betydligt vagare och även ambivalent formulerade. Utifrån min 

läsning av den diskursiva praktiken i relation till Baumans text ovan har jag 

funnit det relevant att benämna en av sammanlagt fyra tablåer skolutveckling  

som sanningsanspråk.  

Kombinationerna av tolkningsrepertoarer/ideologiska dilemman i avsnittet är 

 Äkthet mot falskhet 

 Verkligt mot skenbart 

 Fulländning mot halvhet 

 Dygd mot synd 
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5.4.1 Äkthet mot falskhet 

Denna kombination motiveras av en version där skolutveckling konstituerad 

som äkthet visavi falskhet. Exempelvis låter en del texter förstå att 

kvalitetsarbete (vilket i flera texter hanteras som en synonym till skolutveckling) 

måste göras till något berikande och användbart av var och en, eftersom 

kvalitetsarbete enligt de åsyftade styrdokumenten är allas ansvar. Enligt dessa 

framställningar kan exempelvis kvalitetsredovisningar endast bidra på allvar till 

skolutveckling när den finns integrerad som ett meningsfullt, berikande och 

användbart inslag i den egna verksamheten. Vad som därmed underförstås är 

att det skulle kunna finnas solidare och tjänligare respektive mindre solida och 

mindre tjänliga former av kvalitetsarbete och att soliditeten i så måtto är 

avhängig en verksamhet där ingen kommer undan och där inga genvägar finns. 

Denna orientering bidrar till att göra skolutveckling till en fråga om innerlighet i 

ambition hos var och en som kan anses vara involverad, vilket innebär en 

moralisk maning riktad till enskilda subjekt. Vad som impliceras är också att 

skolutveckling för att, som det uttrycks, vara värd namnet måste innefatta 

pedagogiska samtal och en gradvis höjning av dessa så kallade pedagogiska 

samtal. Den höjning som åsyftas beskrivs utgå, från en vardaglig nivå till en nivå 

där bland annat organisationskulturer diskuteras. Sådana samtal med ett sådant 

innehåll utmålas nämligen som grundkriteriet för hur allvarligt menad 

skolutveckling i det enskilda fallet kan anses vara. Sålunda formuleras en sorts 

äkthetskriterium beträffande förhandlingar om och beskrivningar av skolan. 

Antaganden om att det skulle finnas en bortre gräns respektive botten ifråga om 

skolans verkliga innebörd åtkomlig med hjälp av så kallade pedagogiska samtal, 

konsoliderar bilden av att sådana samtal skulle göra det möjligt att nå en 

”sanningens nollpunkt” vad gäller bilden av skolan.  Skolutveckling formulerad 

som något äkta visavi något oäkta avser även aktörers engagemang i dylika 

sammanhang. Bland annat utmålas det vara läpparnas bekännelse när inte en 

skolas ledning med tillräckligt stort allvar har antagit en kulturanalys som 

prövosten för varje beslut och handling i vardagen. En annan kategori 

framställs i kontrast till detta scenario som de uppriktigt engagerade i 

utvecklingsarbetet, vilka trots eller på grund av sin lednings svekfulla beteende 

nödgats försvara en beträdd väg för skolutveckling. Underförstådda krav om 

äkthet, trohet och innerlighet gentemot en viss modell för skolutveckling 

upprättar också en sorts skiljelinje mellan vad som förmodas vara moraliskt 

solitt respektive vilseledande och moraliskt tveksamt ifråga om skolutveckling. 
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Text 1a101 är kategorisk i sin värdering av Arbetet med kvalitetsredovisningar [1]. Om 

inte meningsfullhet och användbarhet präglar ett sådant arbete kan det 

nämligen inte på allvar… bidra till skolutveckling [3-4]. Tillsammans låter dessa 

texter (1a och 1b) förstå att mindre ädla och ändamålsenliga former av 

kvalitetsredovisning kan förekomma och att det är något som är avhängigt med 

vilken uppriktighet och innerlighet den sortens redovisningar genomförs, 

delaktigheten från alla [6] anges nämligen vara avgörande [6].  

Text 1a 

1 Arbetet med kvalitetsredovisningar ska vara en meningsfull, berikande och  

2 användbar del i den egna verksamheten och inte en skyldighet att framförallt 

3 tillgodose krav från andra. Det är först då som kvalitetsredovisningen på allvar 

4 kan bidra till skolutveckling102. 

Text 1b 

5 Dock finns inga genvägar till granskning och förbättring inte minst därför att 

6 delaktigheten från alla som berörs av verksamheten är avgörande för hur 

7 framgångsrik processen blir.103  

Text 2 antar en skillnad mellan vad som underförstås vara raffinerad 

skolutveckling visavi trivial skolutveckling. En konkret och vardaglig nivå [3] på 

samtalet underförstås som alltför rudimentärt, samtidigt som en objektiv 

utkikspunkt och ett mer gediget, auktoritativare omdöme framställs som en 

effekt av att gradvis lyfta [5] samtalet och därigenom skapa en skolutvecklingsprocess 

värd namnet [17-18]. Diverse rumsliga angivelser, exempelvis de institutionella 

värdebaser som organisationers existens bottnar i [10], bidrar till att konstruera en 

version av att en sanningens nollpunkt skulle existera vad gäller beskrivningar 

av skolan. 

Text 2 

1  Eftersom ett väsentligt syfte med samtalet är att upptäcka det outnyttjade  

2  frirummet, kan emellertid inte det pedagogiska samtalet över tid stanna kvar på 

3  en konkret och vardaglig nivå. Kunskapsbildning utgår från ett distanserat 

4  förhållningssätt, dvs. att data och information tolkas och förstås på en annan 

5  nivå än den där de uppträder […] Genom att gradvis lyfta ett samtal som initialt 
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 Samma publikation, därav numreringen. 

102
 Myndigheten för skolutveckling (2003, s.16) 
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 Myndigheten för skolutveckling (2003, s. 24) 
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6  kanske handlar om administrativa rutiner, informationsformer, beslutsfattande 

7  etc., till att också handla om organisationskulturer och vardagsarbetets och 

8  verksamhetens gemensamma kärnproblem, skapas en grogrund för en 

9  utvecklingsprocess. Ytterst kan sådana pedagogiska samtal komma att handla 

10  om de institutionella värdebaser som organisationens existens bottnar i, och 

11  därmed öppnar detta samtal för av detta slag också för konstruktivt kritiska 

12  reflektioner om såväl skolorganisationers vardagsarbete som den explicita och 

13  implicita styrningen. Avrundningsvis bör framhållas att det pedagogiska 

14  samtalet är inte bara en arbetsmetod utan står också för ett demokratiskt 

15  förhållningssätt – att föra samtal utifrån premissen att ingen har mer makt än 

16  styrkan i argumenten tillåter är en av demokratins grundbultar. Det 

17  pedagogiska samtalet utgör därmed inte bara ett lämpligt medel i en 

18  skolutvecklingsprocess värd namnet, utan är också ett mål i sig i en institution 

19  som har som explicit uppdrag att värna om och utveckla demokratin. I ljuset  

20 av den då rådande efterkrigsandan uttryckte 1946 års skolkommission (SOU 

21  1948:27) detta som att en av skolans huvuduppgifter är att fungera som en 

22  motkraft mot ”andliga farsoter”104.  

Text 3 utmålar ett bedrägligt beteende, en läpparnas bekännelse [4] från ledningen[3] 

som upphov till betänkligheter hos dem med, som det framställs, något 

moraliskt mer högställt och i skolutvecklingshänseende solidare uppsåt. 

Ledningens agerande och som det framställs denna lednings ljumma och 

tvetydiga engagemang, framställs som oäkta, ytligt samt osolidariskt, vilket 

underförstås vara en svaghet och något problematiskt i sammanhanget. 

Text 3 

1 Lärare: Öhh, sen har vi fortfarande en del legitimitetsfunderingar ifråga om  

2 vilken legitimitet vi får från vår, ifrån vår skolledning, för vi pratade om det när 

3 vi träffades senast, men vi känner fortfarande att vi från ledningen har till delar 

4 läpparnas bekännelse. Man har tagit (skratt) till sig ett språkbruk som stämmer 

5 med, med det vi har snackat om, men i vardagens beslut och sätt att agera så 

6 känner vi inte särskilt mycket av att vi har nån backning, utan vi får bevaka 

7 läget och ofta skrika: ”Hallå, ja, men kulturanalysen då!” Och när vi jobbade 

8 med, med, med vår… vår remiss, då hade vi, gav ledningen oss också dom 

9 signalerna att dom tyckte inte dom skulle jobba med, med det här samtidigt 

10 som vi andra gjorde det och det gjorde också att vi fick lite signaler, tycker vi 

11 till, öv … både oss och till övrig personal att, att, ja, det kanske inte är så 

12 himla viktigt det här. Och vi har en hel del projekt som är startade under 

13 vårterminen, trots allt vi har snackat. Um. Ja105.  
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 Berg (2003c, ss.92-93) 
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 transkription av videoinspelad videokonferens med deltagare från de båda projektkommunerna 
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Sammandrag/Nydanare mot reaktionärer 

För att kvalitetsarbete (vilket även går att utläsa skolutveckling) ska kunna 

betraktas som verksamt, måste det integreras i verksamheten och av varje 

individ uppfattas som något meningsfullt, berikande och användbart. Vad som 

därmed underförstås är att tjänliga respektive mindre tjänliga, samt mindre 

solida former av kvalitetsarbete skulle kunna florera och kanske rentav grassera. 

På samma sätt antas en skolutveckling värd namnet innebära att vissa kriterier 

är uppfyllda och i enlighet med den konstruktionen att vissa versioner av skola 

skulle stå närmare verkligheten än andra. Skolutveckling antas dessutom kunna 

praktiseras på mer och mindre renläriga vis och utifrån mer och mindre 

moraliskt försvarbara motiv. Om skolutveckling ska kunna betraktas som 

värdig och äkta, samt kunna utgöra ett värn mot intellektuell dekadans, måste 

den för det första höja sig över det vardagliga banala och för det andra grundas 

på insikter om skolan i, som det framställs, hela dess utsträckning  

och komplexitet. 

5.4.2 Verkligt mot illusoriskt  

Denna kombination är föranledd av versioner vilka gör skolutveckling till en 

fråga om detektering och fastställande av vad som förmodas vara socialt 

opåverkade versioner samt innebörder av tillvaron i skolan visavi, som de 

framställs, diverse kontraproduktiva skenbilder av densamma. I flera texter 

antas tillvaron i skolan vara betingad av olika kulturer och/eller en sorts 

värdebaser, vilka framställs som essentiella, faktiska och möjliga att komma åt, 

samt beskriva med de rätta metoderna och lämpliga verktygen. Det förmodat 

essentiella beskrivs i vissa fall vara något som sitter i väggarna, i andra fall som 

något dolt under ytan. Dessutom antas var och en i verksamheten successivt 

kunna bli del av, behäftad med, och i förlängningen blind för allt detta. Tillgång 

till beskrivningar av den förmodat essentiella innebörden av skolor, jämte en 

förmåga att uppfatta och tolka dessa beskrivningar rätt, bidrar till att 

underförstå tillgång till socialt opåverkade och i enlighet med en sådan logik, 

tillförlitliga versioner av skoltillvaron som något i och för sig möjligt. Sådana 

versioner antas exempelvis göra det möjligt att utröna folks faktiska härkomst 

och deras tillhörighet, ifråga om åsikter och värderingar, vilket underförstås 

som något i princip opportunt att ägna sig åt. En så kallad kulturanalys via 

exempelvis brevskrivande antas kunna ge besked om en enskild skolas egentliga 

och avgörande innebörd, det vill säga den sanna versionen av det som 

förmodas sitta i väggarna och som antas bestå av etablerade och djupt rotade 
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mönster. Att ta dessa förmodade mönster på allvar antas i flera texter också 

som det mest evidenta sättet att betrakta och registrera den egna lokala 

verksamheten. Samstämmigt antas det finnas ”sanna” och mindre sanna 

versioner av tillvaron i skolor, men för att kunna uppfatta och förstå en ”sann” 

version krävs dessutom en särskild blick i form av ett mer initierat och meriterat 

seende. Andra texter framställer själva analysen av en förmodad så kallad 

organisationskultur (kulturanalys) som något av ett ömtåligt moment vad gäller 

påverkan. En sådan påverkan antas nämligen kunna skymma avsedda och 

relevanta versioner eller innebörder, genom att distrahera och vilseleda, samt 

även fördunkla synförmågan hos dem som betraktar, så att de blir ur stånd att 

se det som var avsikten att se. Ytterligare versioner med liknande orientering 

gör gällande att en socialt opåverkad beskrivning (som exempelvis 

kulturanalyser i vissa sammanhang föreställs vara) inte bara är en bit manande 

verklighetsåtergivning utan också går att uppfatta som en obekväm sanning 

åtminstone från vissa håll av verksamheten. Några texter låter förstå att det kan 

förekomma att somliga personer negligerar eller ignorerar den på så vis 

förmodade sanningen, vilket uppmärksammas för att vara problematiskt. 

Samtidigt underförstås det vara själva beviset för att resultatet av en 

kulturanalys verkligen måste betraktas som en bit representerad verklighet eller 

sanning.  Den åberopade logiken tycks vara att motståndet liksom tendensen att 

vilja ignorera utgör själva bekräftelsen på analysens pålitlighet och sanningshalt. 

Förutom att underförstå innebörden av resonemanget om den faktiskt existerande 

skolkulturen [1] som absolut och odiskutabelt framställs det avse en bit 

representerad verklighet. I texten antas det som ett oavvisligt krav på personal i 

skolan[1] att den ska ha sådana kunskaper att man … kan genomföra en analys [1-2] 

och att kunna hantera den på initierat sätt utmålas vara något principiellt 

nödvändigt för skolans personal. I texten etableras långtgående trovärdig-

hetsanspråk och en bitvis dogmatisk lansering av, vad som förmodas vara, en 

universalnyckel i skolutvecklingshänseende. 

Text 1 

1 Vidare krävs sådana kunskaper att man som personal i skolan kan genomföra 

2 en analys av den faktiskt existerande skolkulturen som utgör basen i den  

3 verksamhet som skolan bedriver. Denna analys är nödvändig för att erhålla ett 

4 avstamp för verksamhetsplaneringen. Slutligen krävs också, kunskaper om såväl 

5 hindrande som främjande faktorer för lokal skolutveckling106.   
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Text 2 fäster avseende vid mönstret som kom fram i kulturanalysen [6]. Det 

appliceras retoriskt sett, på allt och alla som ett slags sanningsserum eller 

avskiljningsanordning. Texten presenterar det som både möjligt och opportunt 

att på det viset fastställa, inte bara folks härkomst, ifråga om åsikter och 

värderingar, utan också egentliga motiv för andras och det egna agerandet. Att 

se på saker på ett annat sätt [8-9] underförstår en rannsakande blick med någon 

sorts förutsatt etisk och kritisk hållning mot både en socialt konstituerad 

omgivning och ett förmodat mentalt inre.  

Text 2 

1 Lärare: Man har ju fått ett tankeverktyg i att se på det här med olika 

2 värdebaser och vad folk kommer ifrån och har olika åsikter och  

3 värderingarna… kommer ifrån så man går omkring och upptäcker saker hela 

4 tiden. Jag sitter med tillfälligt i arbetslagsledarträffen och bara hör … och 

5 filtrerar det genom kulturanalysen där det då bara igen, igen, igen. Jag bara ser 

6 mönstret som kom fram i kulturanalysen i lärarrummet, mellan kolleger, själv 

7 där jag liksom säger och gör saker där jag funderar: Men varför gör jag det?  

8 Så man har ju liksom lyfts en analysnivå eller vad jag ska säga där man ser på 

9 saker på ett annat sätt och det är ju spännande. 107 

I text 3 framhålls en förmodad socialt opåverkad version av verksamheten och 

tillvaron i en förskola som något möjligt att komma åt med rätt sorts seende 

och teknik. I samband med detta antas olika mer eller mindre intuitiva 

synförmågor som avgörande för vilken verksamhet eller skoltillvaro som 

kommer att framträda vid en beskrivning. En formulering lyder: De ser vad som 

sitter i väggarna innan de blir alldeles för blinda [6-7], vilket innebär förmodan om en 

intuitiv och liksom oförvanskad version. Det underförstås också att just en 

sådan version skulle vara särskilt värdefull och fruktbar i 

skolutvecklingshänseende. 

Text 3 

1 Lärare: Först skrev vi breven innan jul och sen slutade väldigt mycket  

2 folk här och började på nya ställen efter jul på en av våra avdelningar och så  

3 kom det ny personal däremot och då fick de bestämde vi att de skulle skriva 

4 brev också då, som de skickade in i efterhand då.  Och det tyckte vi vore ju …  

5 eller jag tyckte att det var dags att … eller passa på där eftersom de ser ju allt  

6 när de kommer in här på ett annat sätt. De ser vad som sitter i väggarna innan 

7 de blir alldeles för blinda. Men som sagt … resultatet vet vi inte än108. 
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Replikväxlingen i text 4 låter förstå en socialt opåverkad version av 

verksamheten och tillvaron i skolor och förskolor som något i och för sig 

möjligt att komma åt, men framställer det också som ett ömtåligt moment att 

erhålla en sådan sann beskrivning utan sociala influenser. I texten uttrycks en 

villrådighet om vad det egentligen är man får svar på via en kulturanalys, vilken 

lyder: Är det så här på min enhet, eller var det så här just då? [4] Villrådigheten 

förläggs i texten hos enskilda subjekt och underförstås som ett personligt 

tillkortakommande. Bland annat förmodas påverkan kunna skymma en faktisk, 

avsedd, relevant och pålitlig version, samt kunna vilseleda en eventuell 

betraktare så att denne inte längre är i stånd att se vad som var avsikten att se. är 

det nånting väldigt starkt som inträffar just när man genomför analysen så slår det igenom 

… så mycket så att man inte ser det man skulle vilja se.[6-8] Innebörden av detta är att 

social påverkan i dylika analyssammanhang skulle leda till kontamination (smuts 

på linsen) och försvåra åtkomst av enskilda skolors förmodat obestridliga och 

essentiella innebörd. 

Text 4 

1 Rektor A: Det är ju en ögonblicksbild och samtidigt har vi ju funderat över och 

2 funderat över ögonblicks kontra det som sitter i väggarna som tar lång tid att 

3 bearbeta. Där är vi ju inte riktigt klara över hur vi tänker. Åtminstone är inte 

4 jag är inte klar. Är det så här på min enhet, eller var det så här just då?  

5 Rektor B: Det måste … det beror ju lite på hur svaren ser ut också. Sen tror jag 

6 att det påverkas av … är det nånting väldigt starkt som inträffar just när man 

7 genomför analysen så slår det igenom och då kanske det slår igenom så mycket 

8 så att man inte ser det man skulle vilja se. Så färgning är nog rätt så riktig. Det 

9 är inte jättebra timing att köra kulturanalys samtidigt som … 

10 Rektor A: Vikariestopp! 

11 Rektor B: … vikariestopp eller de största besparingarna på länge. Då blir det  

12  det vi får svar på109. 

Text 5 bejakar och tillstyrker möjligheten av objektiva, socialt opåverkade 

versioner av tillvaron i skolan i och med formuleringen: Det spelar ingen roll att 

man får svart på vitt att så här är det. [5-6]. Framställningslogiken tycks implicera att 

en falsk verklighetsbeskrivning verkligen har blivit ersatt med en sann . Texten 

låter dessutom förstå det som slött och inskränkt, alternativt som ett uttryck för 

en sorts vägran eller oförmåga hos en viss kategori, att inte vilja ta till sig en 

obekväm och för denna kategori möjligtvis obehaglig sanning.  
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Text 5 

1 Lärare: Men då är det väl för att man tillhör den polen som finns på den 

2 utvidgade sidan. Det gör väl de flesta som har valt att vara analytiker och man 

3 vill väldigt mycket förändring, medan de flesta kulturer på skolan domineras av 

4 dem som är på den begränsade sidan. Och då är det … ligger det i sakens natur 

5 att, att man vill inte ta till sig det. Det spelar ingen roll att man får svart på vitt  

6 att så här är det för man vill ju va´ kvar i sin lilla gula i ägget. 110 

I text 6 antas existensen av en absolut neutral version eller utkikspunkt vad 

gäller beskrivningar av tillvaron i skolan i och med uttrycket: informationen om hur 

det verkligen är på vår skola [1-2]. Samtidigt underförstår texten att en sådan 

information skulle kunna uppfattas som en obekväm sanning av många, vilka 

av egoistiska och bekvämlighetsmässiga skäl inte vill kännas vid den. 

Text 6 

1 Fråga 2: Värdefullt att få ta del av informationen om hur det verkligen är på vår  

2 skola, synliggöra det som ”sitter i väggarna”. Det gav mycket information som 

3 skulle kunna användas i ett förändringsarbete.  

4 Fråga 3: Det har varit svårt att diskutera, kulturanalysen. Många vill inte [ta] åt 

5 sig det som står, avfärdar det med att detta stämmer inte nu. Det var då. Det 

6 har blivit ett ”infekterat” ämne att ta upp. Både bland personal och 

7 ledningsgrupp. Vi har försökt en del just i vårat arbetslag har det fungerat 

8 ganska bra. Har försökt att bygga vidare både på kultur- och dokumentanalys111 

I Text 7 antas något latent, något som ligger under [2], vilket endast är möjligt att 

få syn på, komma åt samt begripa sig på om man har tillgång till en viss 

kunskap och teknik, nu har man ju verkligen fått på sig glasögon, så man förstår precis 

[1], lyder resonemanget.    

Text 7 

1 Lärare: Nu har man ju verkligen fått på sig glasögon så man förstår precis vad 

2 som ligger under, men det gör det inte lättare med skolutveckling tyvärr utan 

3 snarare att man känner att oj, vad det sitter fast i dessa mönster och svår … och 

4 nästa steg vore att hitta verktyg vad gör man åt det nu när man har förstått 

5 det.112 
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Sammandrag/ Verkligt mot illusoriskt 

Skolutveckling som diskursiv praktik går att förknippa med detektering av vad 

som antas vara den faktiska tillvaron i skolan liksom detektering av premisserna 

för denna faktiska tillvaro. Vissa versioner gör gällande att en falsk 

verklighetsbeskrivning liksom ett falskt medvetande om den förmodade 

verkligheten måste ersättas av en korrekt och faktisk beskrivning av skolan, 

annars kan inte produktiv skolutveckling äga rum. Jämte sådana versioner 

förekommer även de vilka gör gällande att det skulle existera ett oförvanskat, 

neutralt medvetande om denna skoltillvaro. Aversioner mot vad som föreställs 

vara bilden av den ”faktiska” skoltillvaron, framställs som primitiva reaktioner 

mot en oavvislig och för somliga obekväm, sanning. 

5.4.3  Fulländning mot halvhet 

Denna kombination avser en retorisk konsensus i den undersökta diskursiva 

praktiken ifråga om skolutveckling konstituerad som fulländning visavi halvhet. 

Texterna har bland annat det gemensamt att de på ett propagerande sätt varnar 

för vad som förmodas vara villospår och ytligheter i skolutvecklingshänseende. 

Varningarna är i vissa fall formulerade mot vad som antas vara alltför 

förenklade beskrivningar av vad skolan egentligen är. Härmed underförstås 

också att sådana villfarelser i förlängningen hotar att tränga undan eller 

överskugga mer vederhäftiga uppfattningar. Några texter förutsätter ett behov 

av något mer sammansatt och bearbetat än just den typen av förenklingar som 

det varnas för ifall skolans problem - vilka för övrigt antas som självklara - ska 

kunna hanteras och förlänas en lösning. De komplexare alternativ som i 

sammanhanget förordas underförstås vara vederhäftigare och fullödigare än allt 

annat i den vägen. I andra formuleringar etableras ett dikotomiskt förhållande 

mellan vad som antas vara en fejkad, banal, utanpåliggande skolutveckling och 

ett låtsat engagemang respektive mer genuina, djupverkande och införlivade 

omdanande ambitioner. Med subtila syftningar om fulländning visavi halvhet 

ifråga om skolutveckling formuleras krav på bevakning och granskning av 

huruvida en förmodad soliditet i utvecklingshänseende har åstadkommits eller 

inte.  En genuin och internaliserad vilja att bearbeta sig själv antas i 

sammanhanget som idealt och eftersträvansvärt, vilket etablerar uppfattningen 

att en disciplinerande och på samma gång frivillig självkorrigering och 

transformation av det egna subjektet skulle vara något principiellt avgörande i 

skolutvecklingshänseende.   
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I Text 1 görs gällande att skolutveckling är något som inte kan hanteras alltför 

rudimentärt. Den utfärdade varningen inleds: Om […] endast ett uppdrag i taget 

utgör utgångspunkt … [4]. Och fortsätter med att underförstå att om detta skulle 

ske, leder det till alltför grunda slutsatser, ett slags skenbilder vilka antas 

innebära en fara. Aprioriskt framställs en viss version av skolan vara det 

trovärdigare alternativet, genom att den versionen tar hänsyn till vissa 

principiellt avgörande aspekter det vill säga skolan som något komplext betingat 

av ett gytter av uppdrag [3] vars innehåll genomgående är sammanlänkade [3-4].  

Text 1 

1 [S]kolans komplexitet [bottnar] i att skolan som institution av staten åläggs att  

2 genomföra vissa uppdrag och av samhället förväntas genomföra vissa andra  

3 uppdrag, och att innehållen i detta gytter av uppdrag genomgående är  

4 sammanlänkade. Om […] endast ett uppdrag i taget utgör utgångspunkt för det 

5 offentliga samtalets agenda, ges sken av att skolan är någonting annat än vad 

6 den reellt är, och samtalet blir därmed kontraproduktivt. Detta skapar i sin tur 

7 en grogrund för allmänt spridda uppfattningar att det som upplevs vara skolans 

8 problem kan hanteras med enkla lösningar113.  

Text 2 formulerar skeptiskt frågor om med vilket allvar eller med vilken 

uppriktighet vissa utvecklingsarbeten egentligen genomförs. Texten polariserar 

en fejkad, poserande hållning, formulerad som: något man pratar om en timme i 

veckan [6-7] vilken underkänns a priori, visavi något genomgripande och 

genuint, nämligen: en utveckling av hela organisationen [5], vilket tas för det i 

sammanhanget rätta och riktiga. 

Text 2 

1 Lärare: Det finns ju alltid en väldigt stark… kultur. Jag vet inte om jag  

2 ska säga så, men i alla fall att man får saker att framstå som väldigt bra är man  

3 ju duktig på; ”de här projekten jobbar vi med och det här 

4 utvecklingsområdet … har vi … håller vi på med då”. Men vad betyder det 

5 egentligen då? Är det en utveckling av hela organisationen eller är det någon 

6 förändring överhuvudtaget eller är det bara något man pratar om en timme i 

7 veckan och sen går man in och gör sina egna saker igen? Och därför tycker jag 

8 att det vore bra om man körde igenom hela kommunen en gång till. 114 
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Text 3 hävdar att det måste [6] till något verkligt genuint utöver resonemang och 

diskussion för att det ska hända någonting[2], i det här fallet formulerat som en vilja 

att förändra sig och sin skola[6]. Detta innebär anspråk på skolutveckling som något 

förknippat med en äkta ambition hos enskilda subjekt. 

Text 3  

1 Lärare: Sedan är ju problemet då hur mycket … alltså räcker det med 

2 att diskutera en sak för att det ska hända någonting eller är det den pratande  

3 kulturen där man pratar och så går man in och gör någonting annat sedan. Jag  

4 tror personligen att man måste ändå prata och diskutera saker för att kunna 

5 ändra sitt beteende på nåt sätt. Men det är ju ingen automatisk koppling 

6 där emellan utan det måste ju finnas en vilja att förändra sig och sin skola.115 

Text 4 formulerar en moraliserande tes om att förändringsarbete, för att kunna 

betraktas som seriöst, bör förstås och accepteras som synnerligen tidsödande 

och krävande, då det enligt texten rör sig om förändring av djupt etablerade 

strukturer. Där tror man att det har hänt mycket på djupet, men det är ju inte så säkert 

alltid. [2-3] 

Text 4 

1 Lärare: Och det är väl det att där man har hört att det har hänt mycket konkret 

2 att man har fortbildning och så, som på eran skola där tror man att det har hänt 

3 mycket på djupet men det är ju inte så säkert alltid. Nej. Men det ligger ju 

4 liksom i sakens natur; vi använder en metod för att upptäcka fasta, djupa och 

5 rotade mönster och så tror vi att bara för att vi upptäcker dem så ska det gå 

6 väldigt snabbt att förändra dem. Och det är inte samma sak116.  

Sammandrag/ Fulländning mot halvhet 

En del versioner låter förstå att det existerar ytliga och oseriösa varianter av 

skolutveckling, vilka det gäller att vara vaksam på. Det ytliga och oseriösa antas 

kunna visa sig både i sociala sammanhang och inom enskilda subjekt. Hur 

genuin och internaliserad viljan och insikten i samband med skolutveckling är, 

avgör produktiviteten i utvecklingshänseende, låter dessa versioner förstå. 

Skolutveckling framställs också som ett radikalt självförbättringsprojekt, vilket 

bidrar till bilden av skolutveckling som antingen en möjlighet för eller ett krav 

på individen att överträffa sig själv. 
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5.4.4 Dygd mot synd 

Denna kombination är formulerad utifrån en samstämmighet ifråga om 

skolutveckling konstituerad som dygd visavi synd. En gemensam nämnare för 

flera texter är etablerandet av skolutveckling som något moraliskt högtstående 

visavi något otillbörligt och bristfälligt. Mot bakgrund av aprioriska antaganden 

om att arbetsplatser och skolor skulle ha något sådant som ett inre liv 

introduceras förbättringsarbete, dialog och samtal med fokus på detta inre liv 

som helt självklara aspekter av skolutveckling. Skolutveckling görs såtillvida 

också till en form av bräcklig terapi och en intervention såtillvida med etiska 

implikationer inriktad på att förbättra något förment otillfredsställande i 

arbetsplatsens förmodade inre liv. Ett idealiskt och rättfärdigt utvecklingsarbete 

framställs vara ett där perspektiv möts och bryts. Fordringar om självförbättring 

i form av kompetensutveckling riktas med både magistralt och illavarslande 

tilltal i ultimativ form mot i första hand lärare; om inte en kompetensutveckling 

av det rätta slaget för lärare äger rum, innebär det bristfälliga premisser för hela 

skolan. Upprätthållande av det förhandenvarande och fasthållande vid, som det 

framställs, etablerade mönster, underförstås som ett nederlag och misslyckande 

ställt i kontrast till ett underförstått reviderat, utvecklat och allt som allt 

optimalare tillstånd. Det bildar en rigid version där exempelvis den ‟etablerade 

värdebasen‟ framställs vara en representation av något essentiellt, djupt 

fastrotat, utslagsgivande och principiellt olycksbringande. Alltså jämförbart med 

idén om arvssynd eller den om det sociala arvet. Det lokala i form av enskilda 

skolor och skolans anställda, framför allt lärarna, antas vara rejält insyltade i och 

besudlade av den etablerade värdebasen, med allt vad det förmodas innebära av 

oreflekterade och slentrianmässiga handlingsmönster. Den ‟etablerade 

värdebasen‟ beskrivs nämligen också kunna uppträda inkarnerad i 

verksamhetens handlingsmönster och rutiner och därigenom antas den kunna 

styra allt och alla, också mot det fördärvliga. Kompetensutveckling av det rätta 

slaget och på ett motsvarande sätt, skolutveckling av det rätta slaget, framställs i 

sammanhanget som en moralisk nödvändighet liksom ett bålverk mot sådana 

tänkbara syndafall.  
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I Text 1 åberopas vissa krav som oavvisliga om förändring och utveckling ska 

äga rum. Beaktande av, som det uttrycks: arbetsplatsens inre liv [2] anförs vara en 

avgörande utvecklingsnyckel [2] och dialog [3] görs till en annan. En dialogpartner[7] 

antas dessutom vara nödvändig för att lärande och därmed utveckling [8] ska 

blomstra, vilket ger en version av något otillräckligt i behov av hjälp. Samtidigt 

underförstår uttryck som dialog[3] och dialogpartner [7] samverkan på jämställd 

basis.  

Text 1 

1 Utvecklingsnycklar [rubrik i originaltext]  

2 Arbetsplatsens inre liv verkar vara en avgörande utvecklingsnyckel och  

3 utgångspunkt för förbättringsarbetet.[…] Dialog är ett centralt redskap i 

4 utvecklingsarbete. På arbetsplatsen måste man samtala om och diskutera det 

5 man vill förändra och utveckla. Därom tycks ”utvecklingsagenter” vara ense. 

6 Men det räcker inte med ”interna samtal”, utan man behöver också någon som 

7 kommer utifrån, en dialogpartner. Det är när perspektiv möts och bryts som 

8 lärande och därmed utveckling blomstrar.117 

Text 2 bildar en form av uteslutande retorik som gör gällande att om inte vissa 

klart definierade åtgärder vidtas – det vill säga utan en kompetetensutveckling av detta 

slag [7] kommer något obehagligt, regredierat och nästan omänskligt att bestå. 

Som botemedel på denna patologiska situation, redan på förhand definierad 

som förvriden, förutsätts en alldeles bestämd form av kompetensutveckling, 

definierad a priori som den enda rätta. 

Text 2  

1 En mer decentraliserad skola förutsätter således att det finns skolpersonal med 

2 vilja och kompetens att på elevernas och pedagogikens villkor nyttja det ökade 

3 utrymme som styrningen genom mål och ramregler öppnar för. Denna 

4 kompetensutveckling bör rimligen vara/bli en naturlig del av lärares 

5 grundutbildning . I annat fall kommer viktiga förutsättningar att saknas för att 

6 nyttja handlingsutrymmet i förhållande till elevernas behov och lokala 

7 förutsättningar. Utan en kompetensutveckling av detta slag kommer den i 

8 skolinstitutionen etablerade värdebasen, som konkret tar sig uttryck i låsta 

9 rutiner och ett mer eller mindre oreflekterat fasthållande vid traditionella 

10 handlingsmönster, att förbli den främsta regulatorn av skolans 

11  verksamhet.118 
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I Text 3 ställs bitvis sanitära och exkluderande anspråk. I uttrycket skolutveckling 

som en gemensam vision [4] åberopas skolutveckling som det moraliska rättesnöret 

eller som prövostenen. Det vill säga mot denna vision skall allt prövas, den håller 

man sig till [4].  

Text 3 

1  Gudrun: Du ser mot någon horisont jättelångt borta där… ja,  

2  kan du berätta vad ser du?  

3  Lärare: Jag ser olika bilder där men på nåt sätt att, att (ohörbart), att man ser  

4  på skolutveckling som en gemensam vision. Och den håller man sig till. Man 

5  stoppar inte ner en massa andra projekt i det här arbetet utan man har en 

6  vision och det är den man väger allting emot; nu kommer det en 

7  jättespännande föreläsning. Ja, men stämmer det med vårt där vi är? Ska vi ta in 

8  det här? Nej, vi väntar lite. Det passar inte riktigt in nu med det här. Så att vi 

9  inte får alltihopa det här … den här salladen … vi pratade om blodpudding 

10  och allt möjligt konstigt. Man vet vart man är på väg tillsammans och i det har 

11  man massor med olika åsikter och man vill stå för det…119 

Text 4 framställer samarbete med en högskola [9] som något fullgott, pålitligt och 

som i sig självt en garant för neutralitet och tillförlitlighet i kontrast till tyckande 

[11], varav det sistnämnda underförstås som något tvivelsamt och typiskt 

otillförlitligt. 

Text 4 

1 Rektor: … det [utvecklingsarbetet] stryker under eller frigör eller vad man ska 

2  säga en del av mig som person, nämligen att jag får vara med och reformera en 

3  gammal verksamhet och göra om den till någonting nytt. Att behålla det som 

4  är bra utav det gamla, sedan kasta resten av verksamheten på sophögen. För vi 

5  ägnar oss åt mycket som faktiskt är förlegat, gammalt skit som vi inte behöver. 

6  Utan vi behöver få in ny modern, legitimerad forskning och också ta 

7  konsekvensen av det. För det är någonting som jag tycker är också 

8  utomordentligt viktigt att det här är alltså inte något allmänt rektorspåhitt, utan 

9  det här sker i samarbete med en högskola och under handledning av en 

10  professor. Att det här har legitimitet och tung akademisk legitimitet, det vi 

11  håller på med, det är inget tyckande. (…) här får man använda den kapacitet  

12  som vi ändå har.120 

Text 5 åberopar modern forskning [7] och modern verksamhet [7] som något 

självklart samhörigt och synonymt med att ta uppdraget i Lpo 94 på allvar [4]. Det 
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går också att läsa som en poängtering av att skolforskning och 

utbildningspolitik skulle hänga samman på mer eller mindre ett självklart sätt. 

Text 5 

1 Rektor:Skolutvecklingsprojektet hos oss, det medför att vi får ta strid omkring 

2 de här frågorna och en del människor kommer att sluta, lämna skutan och så 

3 kommer det och komma nya till som är intresserade av att jobba och driva 

4 utvecklingen framåt. Att ta uppdraget i Lpo 94 på allvar, att vara med och 

5 utveckla istället för att bekämpa varje ny tanke, att ta den akademiska 

6 forskningen på allvar och utveckla professionalism i yrket som gör att vi kan på 

7 bästa sätt ta tillvara modern forskning för att leverera modern verksamhet till 

8 dem som bestämmer, nämligen barnen. 121  

Sammandrag/ Dygd mot synd 

Flera versioner gör gällande att det för den som ägnar sig åt skolutveckling 

framför allt handlar om att hålla sig till den rätta vägen samt att med tillräckligt 

stort allvar, starkt engagemang och tillräckligt sublimerat låta 

förbättringsambitionerna gå på djupet både av en kollektiv social verksamhet 

och av ett individuellt mänskligt subjekt. Skolutveckling framställs i dessa 

versioner som något i princip jämförbart med psykoanalys och psykoterapi 

alternativt som fördrivning och besvärjelse – exorcism - av något urartat och 

syndfullt 

5.4.5 Sammanfattning 

I detta avsnitt har jag försökt att redogöra för och illustrera tre kombinationer 

som alla pekar tillbaka på ”skolutveckling som sanningsanspråk” liksom på den 

ideologiska implikation som Baumans text i inledningen till detta avsnitt 

illustrerar. Den först avhandlade kombinationen äkthet mot falskhet motiveras av 

att flera texter gör anspråk på att skolutveckling handlar om innerlighet och 

uppriktighet hos enskilda subjekt och att det beträffande detta inte finns några 

genvägar att ta. Det går inte att låtsas när det gäller skolutveckling, tycks 

versionen lyda. Det utmålas bland annat som försåtligt när inte en skolas 

ledning med tillräckligt stort allvar har antagit en kulturanalys som riktmärke för 

varje beslut och handling i vardagen. Andra versioner gör gällande att det 

handlar om att höja sig över vardagens futiliteter om skolutveckling ska kunna 

sägas försiggå på allvar samt kunna bedömas som värdig och äkta. Det 

underförstås också vara principiellt viktigt att solidariskt och hängivet hålla sig 
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kvar på den rätta vägen, samt att aldrig vika från en anträdd och förmodat riktig 

väg. Att komma i åtnjutande av insikter om skolan i, som det framställs, hela 

dess utsträckning och komplexitet antas som ännu en avgörande princip i 

skolutvecklingshänseende. Först via sådana insikter kan det, enligt vad en del 

texter låter förstå, bli fråga om skolutveckling med någon djupare innebörd, det 

vill säga en skolutveckling värd namnet, med vars hjälp det går att hålla stånd 

mot demoraliserande krafter. Den andra kombination som avhandlats i 

föreliggande avsnitt är verkligt mot skenbart, vilken avser att belysa hur gränser 

formuleras i olika texter mellan vad som framställs som verkligt och produktivt 

respektive illusoriskt och kontraproduktivt i skolutvecklingshänseende. 

Förordanden om detektering av skolkulturer122, vilka antas konstituera den 

faktiska tillvaron i skolan, tycks referera till versioner som gör gällande att en 

falsk verklighetsbeskrivning och ett falskt medvetande till att börja med måste 

ersättas av vederhäftigare versioner av och om skolan. Enligt den logiken kan 

produktiv skolutveckling aldrig äga rum annars. Vad som antas är nämligen att 

det skulle existera en i grunden obestridlig version angående skoltillvaron men 

också ett oförvanskat, neutralt medvetande om denna tillvaro. Utifrån den 

logiken förmodas aversioner mot den typen av förmodat sanna beskrivningar 

av en faktisk skoltillvaro i själva verket handla om reaktioner mot en för 

somliga obekväm sanning. Den tredje kombinationen i avsnittet, fulländning mot 

halvhet, pekar bland annat mot hur ett slags komplexare skolutvecklingsalternativ 

förordas och framställs retoriskt och görs till något vederhäftigare och 

fullödigare jämfört med annat i den vägen. Det görs en poäng av att halvdana, 

ljumma och ytliga varianter av skolutveckling skulle förekomma, både på ett 

kollektivt och ett individuellt plan samt att det gäller att vara vaksam på dessa. 

Enligt den logik som anförs står och faller nämligen produktiviteten i 

utvecklingshänseende med hur genuin och internaliserad viljan till 

skolutveckling är hos det enskilda subjektet. Den fjärde och sista 

kombinationen som har avhandlats i detta avsnitt är dygd mot synd. Den avser en 

retorisk konsensus, vilken gör skolutveckling till en fråga om att hålla sig till den 

rätta vägen samt att med tillräckligt stort allvar och tillräckligt trovärdigt 

respektive sublimt låta förbättringsambitionen tränga ner på djupet av såväl 

verksamhet som det egna subjektet. Kort sagt, skolutveckling inkarnerad och 

installerad i allt och alla som oförfalskad och genuint omdanande verkan. 

Denna samstämmighet bidrar också till att ge skolutveckling en innebörd av 

radikalt självförbättringsprojekt, i sin tur framställt som en sorts syndernas 
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förlåtelse. Vad som underförstås är att skolutveckling skulle handla om 

uppgörelser med något förmodat vanemässigt och inrotat, det vill säga 

konstitutioner i både verksamhet och verksamhetens anställda. Det gör 

skolutveckling till något jämförbart med psykoanalys och psykoterapi och till 

något som kan motivera extraordinära insatser i form av initierad, moralisk 

vägledning från auktoritativare håll.      
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5.5 Skolutveckling härifrån till evigheten 

 

Det som är upphävs på förhand av det som ska komma. Men det hämtar sin 

betydelse och sin mening – den enda meningen – i detta upphävande. 

Modernitet är med andra ord omöjligheten att stå still. Att vara modern 

innebär att vara i rörelse. Man väljer inte nödvändigtvis att vara i rörelse – 

precis som man inte väljer att vara modern. Man sätts i rörelse genom att 

vara utkastad i en värld som slits mellan visionens skönhet och 

verklighetens fulhet – där verkligheten har blivit ful genom visionens 

skönhet. (Bauman 1999, ss. 99-100) 

 

Med olika retoriska medel ställs i den analyserade diskursiva praktiken 

samstämmiga anspråk om skolutveckling som en övertygad, grundlig strävan 

och självförbättring föranledd av vagt artikulerade motiv och mål utan bortre 

gräns. Fordringarna formuleras i den diskursiva praktiken både till ett anonymt 

men förmodat och, som det framställs, otillfredsställande mentalt inre hos 

skolans anställda och till en likaledes förmodad social konstitution i 

verksamheten. I vissa fall rör det sig om radikalt artikulerade anspråk, medan 

anspråken i andra fall kan vara vagt och även motstridigt formulerade. Utifrån 

min läsning av de empiriska texterna och i relation till Baumans text ovan har 

jag funnit det relevant att benämna en av fyra tablåer skolutveckling härifrån till 

evigheten.  

Kombinationerna av tolkningsrepertoarer/ideologiska dilemman i avsnittet är,   

 Tro eller tvivel  

 Ritual mot kaos  

 Meningsfull möda eller resultatlöst slit 

 Doktrin eller arbete 

5.5.1 Tro eller tvivel 

Denna kombination är genererad med hänvisning till en samstämmig version av 

skolutveckling som trosviss strävan respektive en strävan i ovisshet och tvivel. 

Gemensamt för flera texter är att de hänvisar till skolutveckling och 

utvecklingsarbete som något av en svåråtkomlig, närmast gåtfull erfarenhet, 
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möjlig att förhålla sig till antingen förvissat eller tvivlande. Mer och mindre 

uttryckligt antas det existera en ackumulerad faktisk kunskap, ett slags visdom, 

för skolutvecklingens förmodade aktörer att få tillträde till och tränga in i för att 

kunna hantera och råda bot på sina eventuella tvivel. Sker inte det kan ett 

initierat skolutvecklingsarbete inte äga rum, lyder logiken. Skolutveckling 

formuleras i flera texter som en avsevärt knogig och krävande prövning. Med 

benämningar som exempelvis ”den självförnyande förmågan” antas en plikt om 

införlivad, oavbruten självrevidering och med detta ett tillstånd utan början eller 

slut, samt utan uppenbart mål eller uppenbar mening. Uttrycket signalerar också 

att det skulle handla om en automatiserad rörelse och mekanisk 

självdisciplinerande finess inkorporerad  inom varje enskilt subjekt. En i det här 

sammanhanget åsyftad modell för skolutveckling underförstås fungera som en 

respektingivande förpliktelse med vidhängande radikala men likväl vagt 

formulerade krav och löften till sina involverade aktörer. I en del texter 

underförstås skolutveckling vara en mission som kan göra till och med den 

mest engagerade aktör till vilsen sökare genom att lämna den missionerande i 

ovisshet, exempelvis beträffande vem som i ett särskilt utvecklingsarbete har 

kommandot och beträffande vad som kommer att hända sedan. I någon text 

artikuleras fromma förhoppningar om en retroaktivt uppenbarande förklaring 

till en skolutvecklingssträvan, vilken enligt texten än så länge präglas av 

ovisshet.  

I text 1 åberopas tro respektive tvivel som mer eller mindre förväntade inslag i 

ett skolutvecklingssammanhang. I texten förutsätts att den självförnyande förmågan 

ska utvecklas [1], som om det handlade om något obestridligt. Samtidigt medger 

texten att detta kan upplevas invecklat och rent av som något omöjligt, men att 

det går att hantera mer och mindre insiktsfullt samt med mer och mindre 

förvissning från de involverades sida. Som en form av svar eller förlösning på 

de ponerade bryderierna beskriver texten hur en bestämd kunskapsmassa först 

måste penetreras och erövras. Vad som underförstås är att i den ackumulerade 

kunskapen finns svar, om inte på allt, så åtminstone på nästan allt. 

Text 1 

1 När den självförnyande förmågan ska utvecklas befinner sig elever, lärare och 

2 ledare i en komplex förändringsprocess där förutsättningar, orsaker och 

3 insatser sällan är enkelt urskiljbara. Ur ett praktiskt pedagogiskt 

4 verksamhetsperspektiv kan därför uppmaningen att driva ett systematiskt  

5 gransknings- och förbättringsarbete te sig svårbegriplig kanske till och med  

6 motsägelsefull och ogenomförbar. Därför behöver de som står i centrum av 
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7 utvecklingsarbetet tränga in i kunskap om gransknings- och förbättringsarbete 

8 utifrån lite olika perspektiv. Det brukar främja den egna förståelsen och ge 

9 idéer till olika slag av strategier i det praktiska arbetet. Innehållet i denna skrift 

10 syftar till att ge just perspektiv, kunskap och idéer om gransknings-och 

11 förbättringsarbete123. 

I text 2a och 2b (vilka hänger samman på så vis att de är hämtade ur en och 

samma transkription av en videokonferens) åberopas tro explicit och tvivel 

implicit som aspekter av utvecklingsarbetet. Texterna bidrar på flera sätt till att 

göra skolutveckling till en form av mysteriös erfarenhet. I text 2 framställs ett 

knogigt arbete med osäker prognos: vi har motvind, uppförsbacke och är ganska 

kissnödiga [2] i kontrast till ett, som det utmålas, närmast idealt dito präglat av 

exempelvis samordning och harmoni: som vi ser det har ju ni ett bra, ett väldigt bra 

helhetsgrepp kring det här [4-5]. Mot en fond av, som det framställs, idealisk 

endräkt och samordning formuleras likväl tvivel angående vilken eventuell kraft 

och betydelse ett så förmodat mönstergillt och, i skolutvecklingshänseende 

närmast paradisiskt panorama egentligen har. I text 2a formuleras också en 

famlande och osäker inställning – en halvt om halvt uttalad trosbekännelse - till 

metoden och processen i dess utsträckning, samtidigt som det uttrycks 

förhoppningar om någon form av retroaktiv belöning för all nedlagd möda: det 

kanske är så det ska vara och att vi så småningom kan se i backspegeln att det gick ju 

vägen.[17-18]. Att tvivel ändå infinner sig och att en känsla av tvivel och 

vilsenhet tar ut sin rätt, formuleras bland annat i text 2 b: fast samtidigt ställer vi oss 

mer frågor… Så lite det här är att vad händer efter alltså, när, vem är det som håller den här 

styrfarten i den här processen? [22-24] 

      Text 2a 

1 Lärare A: Som ni säkert har förstått av våran redogörelse här så… öhhh… 

2 känner vi att vi har motvind, uppförsbacke och är ganska kissnödiga i vårat 

3 arbete. Skulle gärna vilja ha nåt sorts uppmuntrande tillrop ifrån K124 Jag tänkte 

4 fråga er då… öhhh … som vi ser det har ju ni ett bra, ett väldigt bra 

5 helhetsgrepp kring det här. Ni har en politisk förankring, det är ett prioriterat 

6 mål i kommunen. Det genomsyrar då hela skolverksamheten. Alla ska 

7 genomgå den här kulturanalysen. Och det ska vara det instrument som ni 

8 använder för skolutveckling som är då ännu inte är definierat. Känner ni att det  

9 finns en dynamik i det här, eller? Jag fick känslan av att det, det här med  

10 engagemanget tryter, det här är nånting som kommer. Folk läser igenom 
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11 rapporten125 och sen så fortsatte… fortsätter det lite grand i sin stilla gång som 

12 det har varit förut. Känner ni att ni… att det finns en dynamik i det här? Tror  

13 ni på metoden?  

14 Lärare B: Vi tror på metoden, men vi vet inte om vi tror på fortsättningen 

15 (skratt). Det finns liksom ingen tydlighet i metoden hur man hanterar 

16 fortsättningen. Och det är väl där vi känner att vi trevar, och då blir man ganska 

17 frustrerad. Men det kanske är så det ska vara och att vi så småningom kan se i 

18 backspegeln att det gick ju vägen.126 

Text 2b 

19 Lärare C: Ja, ge inte upp där borta med, i K127, utan det, det, man får se det…  

20 precis som X va inne på i början här att första gången som man, det tar  

21 tid och komma in i det här och vi har lärt oss av många misstag vi gjorde  

22 första gången nu. Det är kanske därför det känns lite, lite lättare nu, fast  

23 samtidigt ställer vi oss mer frågor ... så lite det här är att vad händer efter  

24 alltså, när, vem är det som håller den här styrfarten i den här processen?  

25 Där vill vi gärna ha mer stöttning från NN [handledaren] och Högskolan  

26 Dalarna. Hur går vi vidare? Vi tycker det är synd att vi ska behöva uppfinna  

27 ett varje gång vi startar. 128 

Sammandrag/Tro eller tvivel 

Skolutveckling görs till något som det går att förhålla sig till både mer och 

mindre förvissat respektive tvivlande. Det antas existera ett slags visdom som 

man helst ska ha tillägnat sig, då enligt dessa definitioner skolutveckling är en 

sorts prövning. Talet om en självförnyande förmåga indikerar något utan vare 

sig början eller slut, en hängiven mission och ständig överlåtelseakt. Det 

formuleras olika antaganden om att man måste kunna härbärgera ovissheten 

om vad arbetet egentligen leder till, och framför allt orka leva på hoppet om att 

det finns någon mening med det hela, trots att frågorna så att säga hopar sig. 

5.5.2 Ritual mot kaos  

Denna kombination har sin utgångspunkt i en orientering i den diskursiva 

praktiken, vilken framställer skolutveckling som en sorts rituell handling 

gentemot ett förmodat hot om kaos och upplösning. I flera texter framställs 
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med närmast religiöst nit olika kväden om behovet av ett ceremoniellt ordnande 

för ordnandets egen skull och för att som det framställs, känslor av kaos, 

desillusion och glömska inte ska ta överhand vare sig i personal eller i 

verksamhet. Skolutveckling utmålas som en mission vars bräckliga budskap så 

lätt kan gå om intet, hanteras fel eller missbrukas, såvida inte någon form av 

liturgi etableras som skydd mot upplösning och sådana villfarelser. I detta 

sammanhang underförstås skolans personal som de ständigt potentiella 

avfällingarna från den skolutvecklingens väg, som enligt flera framställningar 

helt enkelt måste vara den rätta. Personal förmodas bland annat därför ha 

behov av kontinuerlig vägledning, ständig uppdatering och ett liturgiskt 

ordnande inom sig och omkring sig. På så vis markeras en form av skiljelinje 

mellan å ena sidan dygdig självförsakelse, självförbättring och självdisciplin och 

ett tillstånd av anarki, förfall och allmän uppluckring å den andra. 

Skolutveckling underförstås därmed som en konsoliderande lära, vilken helst 

alla i verksamheten bör anamma och hålla sig troget till. 

Text 1a och b uppmanar till noggrannhet och systematik och föreskriver detta 

som en i sig själv betydelsefull aspekt inom ramen för en rekommenderad 

verksamhetsutveckling. Resonemanget i text 1b omfattar, förutom detta, också 

en omsorgsfull tautologi, i och med formuleringar om att: Kvalitetsarbete innebär 

ett systematiskt och strukturerat arbete för att utveckla eller skapa förutsättningar för 

utveckling av kvaliteten i verksamheten.[7-8] En sådan formulering tycks göra 

ordnande och ritual till de enda egentliga skälen för skolutveckling och för 

kvalitetsutveckling.   

Text 1a 

1 Extern utvärdering av vetenskaplig karaktär kan naturligtvis vara en viktig del i  

2 utvärdering av kvaliteten i skolverksamheten.  Att medverka i utvärderingen är 

3 emellertid ett ansvar för alla som är verksamma i skolan. Även om man då inte 

4 kan tillämpa rent vetenskapliga metoder har man god hjälp av den stringens 

5 och tydlighet som gäller i det vetenskapliga arbetet. Att utveckla personalens 

6 kompetens inom detta område är därför angeläget129.  

Text 1b 

7 Kvalitetsarbete innebär ett systematiskt och strukturerat arbete för att utveckla 

8 eller skapa förutsättningar för utveckling av kvaliteten i verksamheten. Det  

9 innefattar uppföljning/utvärdering, analys och bedömning samt olika former av  

10 förbättringsarbete/utvecklingsåtgärder130.  
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Text 1 c 

11 Oavsett systemval krävs ett målmedvetet och 

12 mödosamt arbete för att gransknings- och förbättringsarbete ska bli ett 

13 naturligt inslag i den dagliga verksamheten131. 

Text 2 framhåller tydlighet och överblick som ett sätt att motverka känslor av 

kaos [4] och som ett sätt att hålla folk [5] orienterade för att de, som det uttrycks, 

inte ska tappa bort sig [6]. Resonemangets missionerande ton bidrar till att 

framställa skolutveckling som en frälsning under ledning för i första hand 

skolans anställda.  

Text 2 

1 Rektor: Men det blir nog viktigt då med den här tydligheten vi var inne på,  

2 alltså, vi som ledare då att visa på ändå att det här är vad vi håller på med 

3 utifrån kulturanalysen men sedan har vi de här projekten vid sidan om som vi 

4 också måste ta i också, så att det inte bara känns som ett stort kaos. Utan att 

5 man är tydlig med vad man håller på med. Att folk har en bild av det. Det är 

6 lite det jag var inne på förut, att det är så lätt att man tappar bort sig och jaha,  

7 det där gjorde vi – vad blev det av det sedan. Att man måste se var vi är hela 

8 tiden. Och se saker har början och slut och början och slut igen. Förstår du vad 

9 jag menar?132 

I text 3 hävdas att man har pratat mycket om hur man får ett engagemang från ledningens 

sida [1-2], varav det sistnämnda framställs som något förmodat hindersamt men 

självklart prioriterat. Syftet, vilket i texten är ställt utom all diskussion, 

formuleras så att det blir ett engagemang och ett genomslag för kulturanalysen [5-6]. Den 

på olika vis påkallade liturgin, tycks sålunda ha som enda explicita syfte att det 

ska bli ett engagemang och genomslag för kulturanalysen [6] och att rapporten inte glöms 

bort [10].  

Text 3 

1 Lärare: … vi har pratat mycket om hur man får ett engagemang från  

2 ledningens sida och då har vi ju haft fördelen här då att ledningen har varit  

3 med i samma grupp och vart med på en del av den här utbildningen som vi  

4 har fått gå när vi har blivit analytiker. Men vi känner också att det krävs  

5 även att det finns regelbundna träffar så vi träffar rektorerna, så att det blir  

6 ett engagemang och ett genomslag för kulturanalysen. När det gäller  
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7 kulturanalysen för personalen, där, dom som skriver då på skolorna, har vi  

8 kommit på eller börjat använda – vissa av oss i alla fall – att man har  

9 återkommande informationsträffar under själva processen från det att man  

10 skriver brevet till det att rapporten kommer ut, så att den inte glöms bort. 

11 Och sen har vi också testat på nu att ha remiss, skicka ut remiss, utan  

12 någon färdig slutdiskussion, utan att diskussionen kommer först efter  

13 remissvaren och efter att personalen har fått säga sitt. Så att det blir lite mer  

14 engagemang där också. Och utav detta så blir det ju också,  

15 utvecklingsområdena är ju inte alls klara, när, när rapporten går ut på remiss,  

16 utan personalen ska ha chansen då att kunna påverka även det har vi tänkt.   

17 Och sen är det ju frågan hur vi ska göra med dokumentanalyserna då på de  

18 olika skolorna då, för att få engagemang där också. Så att vi känner väl att vi  

19 hade diskuterat det här, hur ska man få kulturanalysen att få ett genomslag,  

20 ett riktigt genomslag, hos personalen på skolorna133. 

I Text 4 framställs systematisk grundlighet som något i sig betydelsefullt och 

denna grundlighet antas som en sorts påtryckningsmedel med underförstått 

syfte att var och en i verksamheten inom sig och innerligt skall känna arbetets 

utgångspunkter. Hela tiden så nämns det [6]. Skolutveckling görs härmed till en 

avsiktlig infiltrering och propaganda. 

Text 4 

1 Lärare: Vi började den här utvecklingsgruppen med att gå igenom den här  

2 kulturanalysen sida för sida, blad för blad. Och vi bjöd in X och Y som har  

3 gjort den också för att ge sin syn. Så att den ligger ju väldigt grundligt förankrad  

4 om man säger. Först och främst hos oss då i utvecklingsgruppen och sedan har 

5 ju vi utarbetat vad vi sedan jobbar med då bland resten av personalen. Men  

6 hela tiden så nämns det att det är … den här ligger till grund för detta, så att 

7 alla … alltså man skall känna att det är ju det här som startar upp, om man 

8 säger.134 

Sammandrag/ Ritual mot kaos 

Skolutveckling förknippas i flera fall med en sorts liturgi. Proklamationer om 

betydelsen av en sådan liturgi i skolutvecklingsarbetet hänvisar vanligtvis till vad 

som går att beskriva som ett självändamål, nämligen att motverka desintegration 

och känslor av alienation i skolutvecklingsarbetet som sådant. 
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5.5.3 Meningsfull möda eller resultatlöst slit   

Denna kombination går att hänföra till en samstämmig framställning vad gäller 

skolutveckling som meningsfull möda respektive gagnlöst slit. Utifrån olika 

både mer och mindre explicita versioner av det förhandenvarande som något 

ofullgånget, defekt och på det hela taget förfelat och otillfredsställande, 

åberopas i flera texter hoppet om en bättre morgondag som den självklara och 

idealiskt sett införlivade strävan hos var och en i verksamheten. Texterna 

hänvisar på en rad olika sätt till ett vagt formulerat hopp och underförstår i och 

med det ett självklart incitament för varje enskilt subjekt att vilja hänge sig åt 

skolutveckling, bland annat i termer av en närmast obegränsad självförbättring. 

En underförstått idealisk medarbetare i skolutvecklingshänseende skrivs 

samstämmigt fram som en som beredvilligt, entusiastiskt och upprepat tar sig 

an uppgiften och upplåter hela sig och all sin tid åt skolutveckling utan 

avseende på vad det innebär ifråga om personliga uppoffringar. I en av texterna 

görs ett konstaterande om att några enstaka formuleringar i en kulturanalys kan 

rendera gränslösa mängder jobb, vilket i samma text sägs överensstämma väl 

med vad högskolan försöker inskärpa. Det visar sig också överensstämma väl 

med hur dekretet om skolutveckling formuleras och framställs i flera andra 

texter. Exempelvis görs skolutveckling till något som med tvingande 

nödvändighet måste innebära långsiktighet och varaktighet, uthållighet och 

tålamod. Utvecklingsarbete etableras som något som just tar lång tid och som, 

med referens till flera direktiv från bland annat högre instans, måste ta tid, 

måste integreras och slutligen måste bli en inmonterad del av verksamheten.  

Text 1 gör uthållighet och tålamod [7] till självklara aspekter av skolutveckling men 

låter det vara outsagt vad eller vem som ska stå för denna trägna möda. Dock 

låter texten förstå att det är i den enskilda skolans kultur [5] och i nya vardagsrutiner 

[6[som förändringar ska införlivas [5]. Med andra ord förutsätts den oavbrutna 

mödan äga rum i ett platsbundet men likväl obestämt universum. Det utkräver 

således ett diffust, utsträckt men förpliktande ansvar på allt och alla i 

verksamheten.  

Text 1 

1 För att nå framgång måste utvecklingsarbetet ta sikte på långsiktig och varaktig  

2 förbättring. Oavsett vilka områden utvecklingsinsatserna i en kommun eller  

3 skola inriktas mot så måste utvecklingsarbetet ta sin utgångspunkt i kunskap om 

4 hur systematiskt gransknings- och förbättringsarbete kan bedrivas.  

5 Skolutveckling innebär att förändringar ska införlivas i den enskilda skolans 

6 kultur och bli en naturlig del i nya vardagsrutiner. Detta är en process som 
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7 kräver uthållighet och tålamod135. 

I text 2 åberopas ett likartat mantra som i text 1 med formuleringar som: det tar 

lång tid [6-7] och det måste komma in i verksamheten. Man måste väga fram och tillbaka 

och det behövs gott om tid [7-8]. I förlängningen ligger bland annat underförstådda 

krav om införlivande, samt i detta uppmaningar till någon form av systematisk 

mental indoktrinering.  Samtidigt introducerar den aktuella texten, men 

parentetiskt som från ett annat håll, ett skarpt ifrågasättande av och en skeptiskt 

avvisande hållning till dylika manipulationer. Det här är ganska jobbigt att behöva 

sitta och arbeta och prata om en gång till. Skulle man göra dokumentanalys? ”Varför skall 

vi hålla på med kulturanalys? Det händer ju ingenting!” [4-6] 

Text 2 

1 Lärare: Jag känner till exempel som här med X-skolan F-5, när man har arbetat  

2 på med dokumentanalys. Vi ska vaska fram utvecklingsområden utifrån  

3 dokumentanalysen, sätta grupper i arbete. Efter ett tag så kände jag en tendens i  

4 personalen, mer att det här är ganska jobbigt att behöva sitta och arbeta och  

5 prata om en gång till. Skulle man göra dokumentanalys? ”Varför skall vi hålla på  

6 med kulturanalys? Det händer ju ingenting!” Och så pratar vi om att det tar lång  

7 tid det här . Det måste komma in i verksamheten. Man måste väga fram och  

8 tillbaka och det behövs gott om tid att ta fram hur vi ska arbeta vidare. Och på  

9 nåt sätt, så här nere på F-5 var det i alla fall inte personalen som: ”Nu måste vi  

10 ta tag i kulturanaysen, nu vill jag ta fram de här bitarna, nu beskriver vi det här 

11 och det vill jag att vi ska lyfta upp och diskutera…”, utan vi har ju fått, jag är ju  

12 en del som har dragit i det här tillsammans med de här, Rektor 1 och Rektor 2, i  

13 det här arbetet och de har ju inte heller velat dra i det så jag har ju fått dra  

14 (ohörbart). Där vi hade en förhoppning som analytiker, jag alla fall, att  

15 kulturanalysen är nånting som gör att: ”Wow! Nu kom vi fram till hur kulturen 

16 är och nu hittade vi de utvecklingsområden som vi kommer överens om  

17 tillsammans och då vill jag arbeta med det här, då får det ta tid.” Men så fort 

18 det blir att man måste sitta ner, man får inte göra ett hafsjobb så, återigen 

19 samtal runt omkring det här man kommer in på vilka värdegrunder, värdebaser 

20 och då blir det ganska jobbigt och då är det lätt att släppa. Så kan jag … och då 

21 ställer jag frågan: Vill personalen äga eller vill jag att någon annan skall göra så 

22 att jag kan tycka att det var ju väldigt dumt det där136. 

I Text 3 konstateras att några få rader i en analys [1] kan generera hur mycket jobb 

som helst [3] och samtidigt underförstås detta som något berättigat, utifrån 

argumentet att högskolan har inpräntat i oss att det här är inget som går på en kafferast 
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[5]. Denna konstruktion underförstår emellertid också, fast möjligen subtilt, 

något helt befängt i fråga om vad som avkrävs skolans anställda när det gäller 

arbetsinsats i samband med skolutveckling. 

Text 3 

1  Lärare: Och då tänkte man: Åh, vad mycket det står i våran analys som 

2  de måste jobba med. Det kunde ju vara kanske ett litet, litet avsnitt på några 

3  meningar. Det kan ju bli hur mycket jobb som helst, liksom. Och då tänker 

4  man, att det där måste få ta tid. Och det är ju hela tiden det som (ohörbart) 

5  högskolan har inpräntat i oss, att det här är inget som går på en kafferast. 137 

Sammandrag/Meningsfull möda eller resultatlöst slit   

Det framställs som idealiskt i ett skolutvecklingssammanhang att beredvilligt 

och oupphörligt ägna all sin tid åt skolutveckling oavsett vad detta kan innebära 

ifråga om personliga uppoffringar. Den vanligaste medarbetaren framställs dock 

vara en inbitet hållningslös typ, det vill säga en som sällan eller aldrig motsvarar 

idealet, utan istället notoriskt faller till föga för bekvämare alternativ, vilket 

sammantaget framställs för att vara problematiskt. 

5.5.4 Doktrin eller arbete 

Denna kombination motiveras av en samstämmighet i den studerade diskursiva 

praktiken när det gäller anspråk om att skolutveckling ska fungera som en 

ständigt närvarande uppmärksamhet installerad i, som det antas, dittills 

oreflekterade sinnen, visavi skolutveckling som rätt och slätt ett avlönat arbete. 

Ett flitigt och kritiskt reflekterande förutsätts vara något idealiskt och framställs 

vara en aktivitet som kan ingjuta betydelse åt verksamhetens minsta gest. 

Oavbruten självprövning och självförändring från enskilda subjekts sida, 

framställs vara något helt nödvändigt såvida genomgripande förändringar av 

organisationen, betraktad som mental struktur, alls ska kunna äga rum. Det tas 

också för självklart och givet att en sådan förändring måste ske. I många texter 

antas det nämligen vara enda sättet att åstadkomma validitet och effektivitet i 

vardagsarbetets alla aspekter, åtminstone i en organisation som skolan. Det 

innebär återigen ett betydande, men likväl diffust ansvar, fördelat på allt och alla 

i denna verksamhet. En samstämmig version låter förstå en helt och fullt 

inkorporerad yrkesmässig hållning som något idealiskt och eftersträvansvärt. I 

några texter formuleras utifrån samma sorts logik även radikala 
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rekommendationer om att låta styrdokumenten bilda den oemotsagda 

regulatorn inom var och en i verksamheten. Med detta underförstås 

skolutveckling som manipulation, korrigering och kalibrering av anställdas 

värderingar och känslor för att få dem att stämma så väl överens som möjligt 

med styrdokumentens bud. I flera av texterna predikas om en sådan 

reservationslös överlåtelseakt eller integrering av yrkesuppdraget från anställdas 

sida. Anspråk om skolutveckling som en form av fusion mellan skolans 

anställda, uppfattade som intellektuella, emotionella och sociala subjekt i 

förhållande till såväl uttalade som underförstådda yrkesdirektiv, ger berättigande 

åt skolutveckling som normativt projekt. Det innefattar kontinuerlig 

självexponering samt en oupphörlig självkontroll av varje anställds samtliga 

preferenser inklusive känslor.   

Text 1b anbefaller skolutveckling som överlåtelse bland annat i termer av 

livshållning [4] och att i en ständigt pågående process reflektera över egna och andras sociala 

handlingar [5-6]. Text 1c propagerar för ett kritiskt reflekterande över skolinstitutionens 

och skolorganisationers innehåll och form [13-14] och anger bland annat detta som 

integrerad aktivitet i en utvecklingsprocess [15]. Dessa versioner proklamerar alltså 

kritiskt reflekterande som en inkorporerad, sublimerande aktivitet i enskilda 

subjekt och associerar det med skolutveckling. 

Text 1a 

1 Den strategi för skolutveckling som […] behandlats [frirumsstrategin] kan  

2 principiellt beskrivas som ett pedagogiskt samtal138.  

Text 1 b 

3 Allmänt sett är det pedagogiska samtalet ett begrepp som innehåller både tids- 

4 och rumsdimensioner. Tidsaspekten utgår från att en intellektuell livshållning 

5 handlar om att i en ständigt pågående process reflektera över egna och andras 

6 sociala handlingar. Detta får konsekvenser såtillvida att organisationers arbete 

7 inte bara förstås på sina egna premisser, utan måste ses i förhållande till sin 

8 institutionella omvärld139. 

Text 1c 

9  Som togs upp ovan syftar utvecklingsarbete bl.a. till att erövra det outnyttjade 

10  frirummet i förhållande till de institutionella uppdragen. Mot denna bakgrund 

11  kan det pedagogiska samtalet som form och process ses som ett medel för en 
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12  skolorganisations yrkesgrupper att just upptäcka och erövra sina tillgängliga 

13  frirum. Detta förutsätter ett kritiskt reflekterande över skolinstitutionens och 

14  skolorganisationers innehåll och form. Det pedagogiska samtalet blir därmed 

15  en integrerad aktivitet i en utvecklingsprocess som har implikationer för en 

16  skolas vardagsarbete i alla dess aspekter140.  

Text 2 anför ett likartat resonemang som det i text 1 a och b, genom att 

framställa skolutveckling som en idealiskt sett fullständigt integrerad aktivitet 

och som ett underförstått korrekt förhållningssätt inom varje enskilt subjekt. 

Kort sagt [k]valitetsutveckling [4] som en naturlig del av det dagliga arbetet [4-5]. 

Text 2 

1 Att sätta upp mål, utvärdera dem och sedan vidta åtgärder för att uppnå nya  

2 mål kan inte betraktas som några fristående aktiviteter för vilka det krävs en 

3 särskild teknik. De måste bli en del av verksamheten på varje nivå inom  

4 skolsystemet. Då får man en verksamhet där kvalitetsutveckling är en naturlig  

5 del av det dagliga arbetet141.  

I Text 3 förordas reservationslöst vad som framställs vara, personliga uppriktiga 

och känslomässiga såväl uppoffringar som investeringar och anpassningar för 

organisationens [5] skull, och detta som det i sammanhanget rätta, det vill säga i en 

sund resursutnyttjande skola [2-3] 

Text 3 

1  Ur en rapport som jag skrivit med anledning av min rektorsutbildning.”Med  

2  detta arbete hoppas jag - som Miles uttrycker det i en sund resursutnyttjande 

3  skola - att vi mår inte bara bra i jobbet, vi har en äkta känsla av att lära oss, 

4  växa och utvecklas som personer i våra ansträngningar att bidra till 

5  organisationens verksamhet.142 

Text 4 bidrar till att framställa assimilerad, kontinuerlig självdisciplin och 

självadministration utifrån styrdokumenten som något, idealiskt sett, integrerat i 

varje anställd och detta som en primär strävan och som det väsentligaste målet 

med skolutveckling. Att det tänket finns automatiskt i oss hela tiden [4]. 
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Text 4 

1 Rektor A: Och det här tänket som finns i den här modellen, att vad har vi för  

2 vardagsfrågor som är aktuella att det är de vi tar fatt i, det är de vi diskuterar 

3 och utifrån det utvecklar och då vänder vi blicken mot styrdokumenten, som vi 

4  var inne på. Att det tänket finns automatiskt i oss hela tiden. Inte bara vi, men 

5 personalen.  

6 Rektor B: jag tycker att det … jag hoppas ju verkligen att det blir någonting av 

7 det du säger om styrdokumenten också, men att det diskutera de värderingar 

8 och attityder som präglar vårt förhållningssätt, att det på något sätt blir 

9 samstämmigt med det som läroplanen ger uttryck för. Det är min riktigt stora 

10 förhoppning. Att de diskussionerna blir de centrala143. 

Sammandrag/Doktrin eller arbete   

Skolans personal bör ägna sig åt alternativt göra sig mottaglig för infiltrerande, 

livsstilsomdanande inblandning utan hänseende till hur genomgripande denna 

omdaning eventuellt är eller hur lång tid den eventuellt tar. Några texter låter 

förstå att skolutveckling bör handla om en radikal modifikation och i vissa fall 

eliminering av privat tyckande och tänkande bland skolans anställda, så att detta 

tyckande och tänkande stämmer bättre, i bästa fall helt överens med en officiellt 

förhandlad och beslutad norm. Skolutveckling görs på så vis till ett slags 

indoktrinering med syfte att länka samman en ideal, oantastlig idé om skolan 

med en för detta ändamål tillräckligt väl fungerande skolpersonal även sett till 

emotionella aspekter. 

5.5.5 Sammanfattning 

I detta avsnitt har jag försökt att redogöra för och illustrera de fyra 

kombinationer som alla pekar tillbaka på ”skolutveckling härifrån till evigheten” 

liksom på den ideologiska implikation som Baumans text i inledningen av detta 

avsnitt illustrerar. Den först avhandlade kombinationen – tro eller tvivel - 

motiveras av ett samstämmigt åberopande av skolutveckling som en antingen 

trosviss strävan eller en gåtfull ovisshet. Åberopad på så vis, görs skolutveckling 

till motiv för en rad existentiella spörsmål vilka i sin tur förmodas kräva en 

synnerligen insiktsfull och övertygad hantering. I många texter underförstås ett 

behov av högre visdom eller en universalnyckel för ett 

skolutvecklingssammanhang; en visdom av sådan rang att den kan göra 

skolutvecklare av skolpersonal. Det vill säga skolutveckling som initiationsrit. 
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En del av samstämmigheten går även ut på att man måste kunna acceptera att 

enbart leva på hoppet om att någon gång eventuellt få svar på 

skolutvecklingsgåtan och nöja sig med att låta detta svar bli den retroaktiva 

belöningen för ovissheten som gåtan har orsakat. Den andra kombination som 

har avhandlats i detta avsnitt är ritual mot kaos, motiverad av att olika 

framställningar förespråkar liturgi som ett sätt att motverka desintegration och 

känslor av alienation i skolutvecklingsarbetet. Som ett mantra framhåller flera 

texter betydelsen av struktur och ceremoniel för att inte skolutvecklingsarbetet 

ska förflackas eller gå om intet. Skolutveckling utmålas som en generellt sett 

bräcklig uppgift, vilken tycks vara helt beroende av personalens tro och tillit till 

den, samt av att var och en lägger ner ett personligt och uppriktigt engagemang 

i den. Flera skildringar ger bilden av ett utvecklingsarbete prisgivet åt glömska 

och anarki, såvida inte någon hela tiden styr upp det. Den tredje kombination 

som har avhandlats i det här avsnittet är meningsfull möda eller resultatlöst slit. En 

idealisk medarbetare utmålas vara den som beredvilligt, entusiastiskt och 

upprepat upplåter hela sig och all sin tid åt skolutveckling utan avseende på vad 

detta innebär av personliga uppoffringar. Den faktiske medarbetaren, som 

beskrivs vara i något slags majoritet, underförstås däremot vara en genuint 

omoralisk typ, som sällan eller aldrig tycks motsvara idealet. Så fort möjlighet 

ges väljer den faktiske medarbetaren något av de bekvämare alternativen, faller 

till föga för vanemässighet och följer, såsom det framställs, benäget minsta 

motståndets lag. Den fjärde och sista kombination som avhandlades i detta 

avsnitt är doktrin eller arbete. Den avser att belysa hur skolutveckling i flera texter 

framställs för att vara ett legitimt sätt att kräva av skolans anställda att de på 

livstid upplåter sig åt infiltrerande, livsstilsomdanande aktivitet utan bortre 

gräns. Några texter gör gällande att skolutveckling bör handla om en 

totalrevision av såväl kollektiva, sociala som enskilda preferenser bland skolans 

anställda. Sålunda etableras skolutveckling för att vara en mental 

strukturomvandling, med syfte att upprätta ett symbiotiskt förhållande mellan 

en förmodat idealisk och oantastlig skola och en därtill hörande lämplig 

skolpersonal. Det vill säga en till skolan väl anpassad personal med de rätta 

värderingarna, attityderna och känslorna inmonterade. 
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5.6 Resultatsammanfattning 

5.6.1 Skolutveckling som diskursiv praktik  

- några ideologiska implikationer  

Skolutveckling som diskursiv praktik visar sig ideologisk genom att det i flera 

texter underförstås att skolutveckling skulle kunna fungera som en alltigenom 

rationell, relevant och befogad manöver för att rätta till, styra upp, åtgärda samt 

habilitera något per definition inadekvat och på det hela taget ogiltigt. En del av 

texterna låter förstå att om saker och ting förblir som de är, med anspelning på 

sådant som bristande medvetenhet och insikt hos skolans anställda, liksom 

undermåliga sociala konstitutioner eller ”kulturer” som skolans anställda antas 

bära upp eller vara behäftade med, kommer det att gå illa. Barn, elever och unga 

beskrivs eller underförstås i det sammanhanget som den svikna parten i 

händelse av utebliven skolutveckling och de görs också till presumtiva offer för 

diverse eländen. Skolutveckling som diskursiv praktik visar sig ha ideologiska 

implikationer också genom hur aktivitet, delaktighet och engagemang förutsätts 

ha ett egenvärde i samband med densamma. Denna ideologiska implikation 

belyses av följande citat av Bauman (1999):   

Man måste göra något med en gång, utan dröjsmål – och man måste hålla 

på hela tiden inte för ett ögonblick kan man släppa efter för vaksamheten. 

Handling, en samlad och målmedveten handling, är den enda vågbrytare 

som skyddar människor mot kaos. (ss.176-177)  

Skolutveckling som diskursiv praktik visar sig också ha ideologiska 

implikationer genom långtgående direktiv om att det lokala i termer av skolors 

personal måste förmås vilja manipulera och bearbeta sig själv för att 

överensstämma med en antagen doktrin och förutsatt skola. I och med en rad 

olika erbjudanden om tillförd kompetens och reaktiverande åtgärder görs ”det 

lokala” inklusive dess förmodade personal till något från början inkompetens-

förklarat och resignerat. Härigenom etableras som en självklarhet förhållandet 

av några som gör respektive några som det görs med. Det förhållandet tycks 

alltså handla lika mycket om att man också måste göra något med sig själv. Den 

retoriska konstruktionen bidrar till ett underkännande och ett omyndig-

förklarande a priori av skolors personal, samtidigt som samma personal 

associeras med och tillskrivs närmast gränslös befogenhet och potential på en 

mängd olika sätt. En reducerande kausalitetslogik underförstår också att ett 
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visst experimenterande med verksamheten och dess anställda skulle vara både 

gångbart, opportunt och principiellt oproblematiskt att ägna sig åt. Den 

ideologiska implikationen belyses bland annat av nedanstående text: 

Endast genom ”civiliserande handling” kan man tämja odjuret i människan, 

göra människor annorlunda än de är i sitt nuvarande underlägsna tillstånd, 

och vad de skulle ha blivit om de inte hade instruerats eller tränats i att bete 

sig annorlunda än vad de gör. (Bauman, 1999, ss.176-177)  

En del texter manar personal om deras åsikter går emot intressegemenskapens i 

skolutvecklingshänseende, att underkasta sig andras önskningar, bekänna sig till 

de officiellt antagna versionerna av skoltillvaron, samt i princip eliminera allt 

eget tyckande. Skolutveckling och åsiktscensur görs alltså till kompatibla inslag i 

den diskursiva praktiken, vilket går att tolka som ytterligare en ideologisk 

implikation.  

Vidare konstrueras i den studerade diskursiva praktiken ett flertal olika 

versioner av den Andre. I det här sammanhanget går det att erinra om Baumans 

(1999) formulering: ”[d]en Andre visar sig vara mångfaldig, möjlig att lokalisera 

till vilken plats som helst och föränderlig alltefter omständigheterna”(s.27). 

Exempelvis kontrasteras i vissa texter ”den gamla skolan” i förhållande till ”den 

nya” och en motsträvig skolpersonal i förhållande till ett framåtsiktande och 

utvecklingsbenäget avantgarde i skolutvecklingshänseende. Ett långtgående 

karikerande av en kategori framställd i kontrast till en annan bidrar till starkt 

förenklande, närmast propagandalika versioner, inom vars ramar uppsättningar 

av egenskaper anges och grupperas som legitima och illegitima i relation till 

skolutveckling.  

Skolutveckling som diskursiv praktik visar sig även ha ideologiska implikationer 

såtillvida att en del aspekter av verksamheten, däribland människor, identifieras 

med en rad icke-önskvärda egenskaper i skolutvecklingshänseende. Enligt den 

anförda logiken gör sådana icke-önskvärda egenskaper somliga personer till 

otjänliga eller olämpliga inslag i verksamheten - och för att återigen använda ett 

citat av Bauman (1999) till ett ”hinder för en riktig ‟organisering av miljön‟” 

(s.17). I flera texter pågår ett nedsättande resonemang om specifika sådana 

egenskaper, attityder och identiteter, liksom ett idealiserande av vissa andra, 

som vore det praxis i skolutvecklingshänseende att resonera om andra och sig 

själv på det viset. Möjligtvis passar det följande citatet av Bauman (1999) – i 

vilket han parafraserar Russell - in här: ”Muren som skiljer det ”godartade” 

slaget av rationell ingenjörskonst från dess maligna folkmordsvariant är så 
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ostadig, slipprig och porös att man – för att parafrasera Bertrand Russell – inte 

vet när man ska börja skrika… ”(s.112). 

Vad som även utnyttjas frekvent i den diskursiva praktiken är typiserande 

begrepp i form av koder, färdiga att applicera på än den ena än den andra, som 

enligt den åberopade normen kan tänkas representera de förmodat icke 

önskvärda respektive de förmodat önskvärda egenskaps- och uppförande-

koderna i skolutvecklingshänseende. Uttrycket ”informella ledare” är ett 

belysande exempel på det förstnämnda. Uttrycket låter i princip förstå vissa 

personer som särskilt belastade med vissa i skolutvecklingshänseende negativa 

egenskaper, vilka antas utgöra en olägenhet och ett hinder för ”en riktig 

‟organisering av miljön‟” (Bauman, 1999, s.17). Det går även att tolka som ett 

bland flera exempel på hur subtilt olika kategorier av smuts konstrueras och 

etableras i den diskursiva praktiken. Det vill återigen säga, hur ”[d]en Andre 

visar sig vara mångfaldig, möjlig att lokalisera till vilken plats som helst och 

föränderlig alltefter omständigheterna”( Bauman 1999, s.27).  

Den diskursiva praktiken visar ideologiska implikationer även såtillvida att 

förväntningar uttrycks om att skolutveckling måste bedrivas med solida medel, 

ett ärligt sinnelag och på uppriktigt sätt. Exempelvis betonas äkthet i 

ambitionen hos dem vilka ägnar sig åt skolutveckling som något principiellt 

avgörande. Vidare proklameras somliga versioner av skola och vissa perspektiv 

på hur utveckling i skolor kan åstadkommas som långt mer vederhäftiga och 

upplysta än andra. Bland annat utmålas skola som något ytterligt komplext och 

som något det omöjligen går att förstå sig på med mindre än att en särskild 

visdom om denna komplexitet anammas. En text av Bauman (1999) bedömer 

jag vara tillämplig även i detta sammanhang. ”Denna omständighet öppnar ett 

helt nytt område av ovisshet – och skapar ständigt nya krav på 

‟erfarenhetslärare‟, eller deras tekniska produkter som kan hjälpa till att 

förstärka, fördjupa eller intensifiera sensationerna” (s.245).  

Även andra ideologiska implikationer går att utläsa av materialet. Exempelvis 

förekommer versioner som gör gällande att en förmodat sann beskrivning av 

tillvaron i skolan, liksom ett förmodat sant medvetande (i underförstådd 

motsats till falska beskrivningar och ett falskt medvetande), skulle möjliggöra 

frigörelse och fullödig utveckling för alla. På olika sätt idealiseras förvärvandet 

av människors fulla potential. Och så här skriver Bauman (1999): 

Det som skiljer den postmoderna strategin för höjdpunktsupplevelser från 

den religiösa är att den inte alls prisar den förutsatta mänskliga 
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otillräckligheten och svagheten utan åberopar den fulla utvecklingen av 

människans psykologiska och kroppsliga resurser och förutsätter oändlig 

mänsklig förmåga. (s.245) 

Skolutveckling som diskursiv praktik framstår i själva verket som ideologisk 

redan genom att begreppet ”skolutveckling” förutsätter vissa saker, exempelvis 

att skolan eller skolor skulle vara i självklart behov av utveckling. Skolan och 

dess personal är så att säga drabbad på förhand av den ”visionens skönhet” 

som Bauman (1999) talar om. Ogiltigförklaringen av skolan som den nu är 

implicerar att skolan skulle vara en ofullbordad version av sig själv, på vilken 

rörelse, nydaning och en sorts evig modernisering därför oavbrutet måste 

appliceras för att slutligen uppfattas som det automatiskt rätta. ”Det som är 

upphävs på förhand av det som ska komma. Men det hämtar sin betydelse och sin 

mening – den enda meningen – i detta upphävande.”(Bauman 1999, ss.99-100) 

I en del av texterna etableras och åberopas versioner av närmast religiös 

karaktär associerade med skolutveckling. ”Stora” existentiella frågor betecknas 

vara skolutveckling och omvänt framställs skolutveckling medföra hanteringen 

av ”stora” och i det närmaste livsavgörande frågor med aspekter som tro och 

tvivel involverade. Skolutveckling görs i flera texter till en uppgift utan slut och 

utan bortre gräns; till något större och mer utsträckt än yrkeslivet självt, vilket 

kan jämföras med appellen om livslångt lärande.  Det medför också versioner 

av att en speciell visdom - en sorts nyckel i skolutvecklingssammanhang - skulle 

vara förknippad med det successivt internaliserade åtagandet.  

På olika vis framställs skolutveckling som ett aktningsvärt uppdrag och som en 

passagerit för vilken det krävs rätt insikt, rätt mental kapacitet och rätt attityd. I 

flera texter premieras och framhålls ett träget arbete med skolutveckling jämte 

uppskjutandet av belöning för detsamma. Logiken tycks underförstå att den 

eller de som visar sig redo att gå in med både kropp och själ i arbetet med 

skolutveckling kommer att få motta en belöning i sinom tid, även om den kan 

verka mer än avlägsen.  
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KAPITEL 6 – Diskussion 

I detta kapitel diskuterar jag studiens resultat liksom studien som helhet. Jag 

beaktar genomförandet med hänsyn till utgångspunkter, syfte, teoretisk kontur 

och ansats, samt i någon mån tillämpade analysbegrepp. Avslutningsvis 

diskuterar jag vad avhandlingen eventuellt kan tänkas öppna för både sett till 

dess resultat och dess framställningsform. 

 

6.1 En föränderlig diskursiv praktik 

En väsentlig utgångspunkt för denna avhandling är uppfattningen att den 

ideologiska potentialen i argumentation uppstår och utvecklas i diskursiva 

praktiker och att ideologiska implikationer därför bäst låter sig studeras där.  En 

ytterligare utgångspunkt är uppfattningen att skolutveckling är en diskursiv 

praktik väl värd att studera i det avseendet. Eftersom studien är genomförd i 

syfte att belysa ideologiska implikationer av skolutveckling som diskursiv 

praktik med fokus på den föränderliga diskursiva praktiken, måste resultatet 

också läsas därefter. Det vill säga på samma sätt som när man läser en 

turistguide över en stad, med stadens ständiga föränderlighet i åtanke (Wetherell 

& Potter, 1992).  Man måste också ta hänsyn till att diskursiva praktiker 

konstrueras och konstitueras utifrån en mängd tillfälliga subjektspositioner. Ett 

banalt konstaterande i detta sammanhang vore därför att påstå att resultatet 

skulle ha sett annorlunda ut om någon annan hade gjort en motsvarande analys 

på samma material. För alldeles självklart är det så och till och med mer än så. 

Det är helt enkelt en del av syftet. 

Även avhandlingsskrivande innebär en föränderlig diskursiv praktik, vilken går 

ut på att konstruera och organisera sköra och ibland mycket kortvariga 

betydelseordningar. Vid någon tidpunkt behöver den som skriver bestämma sig 

för att analys- och tolkningsarbetet åtminstone preliminärt är avslutat. Man 

måste, för att tala med Laclau och Mouffe (1985/2001), bestämma sig för en 

‟partiell fixering‟. Trots att texter, givet det hittills sagda, inte kan betraktas som 

vare sig statiska eller som bärare av inherent mening och trots studiens 

relativiserande ambitioner, har det naturligtvis ändå spelat roll vilka empiriska 

texter som har legat till grund för analysen. När jag har plockat ur detaljer ur 

skolutveckling som diskursiv praktik, i form av empiriska textfragment har jag 

förvisso berövat dessa detaljer en del av deras kontext. Sammanförda till nya 

konstellationer kan de emellertid, med Bartholdssons (2003) sätt att uttrycka 
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det, ”synliggör[a] mönster och delade värden”(s.122), också om, i föreliggande 

studie, det är själva delandet – argumentationen som sådan - som är i fokus. 

Framför allt har dock analysen ackompanjerats av ett generativt tolkande arbete, 

där mina egna infall, såsom greppet att använda Baumans texter, har tillmätts en 

alldeles särskild betydelse. Genom att placera mitt empiriska material – det vill 

säga skolutvecklingstexterna - ”utanför” deras institutionella, ”egentliga” 

sammanhang har de fått en annan betydelse än vad de annars skulle ha haft. 

Uttryckt på annorlunda vis, genom att skjuta in Baumans texter i ett 

sammanhang som skolutveckling, har både Baumans texter och skolutveckling 

som diskursiv praktik fått en delvis ny innebörd. Wetherell och Potter (1992) 

beskriver enkelt, att mening uppstår där olika versioner av tillvaron möts och 

enligt deras uppfattning, går en ideologianalys ut på att ”make a case of a body 

of material”(s.88). I det här fallet innebär Baumans (1999) texter en annorlunda 

version av tillvaron än den självförståelse och konsensusartade logik som jag 

uppfattar att talet om skolutveckling vanligtvis utgörs av. Denna olikhet har 

hjälpt mig att relativisera det empiriska materialet och därigenom kunna göra 

något annat av det. 

Min avsikt har i det avseendet också varit att försöka bidra till öppningar när 

det gäller skolutveckling, snarare än att leta efter ”sanningar”. Med mina tablåer 

(se kapitel 5) menar jag mig ha skapat en delvis ny berättelse av de berättelser 

som redan fanns. I viss mån gäller det även kapitel 3 i denna avhandling, där jag 

har velat framhålla vad som går att beskriva skolutveckling som konsensusartad 

logik, istället för att berätta en historia som redan har berättats åtskilliga gånger. 

Vad som kan anses ligga närmast ”verkligheten” antas utifrån avhandlingens 

postmoderna dramaturgi som oväsentligt, vilket inte minst Baumans (1999) 

”verklighetsdefinition” ger stöd för:  

Varje verklighet har sin egen uppsättning av underförstådda antaganden och 

öppet förkunnade procedurer och mekanismer för självhävdelse och 

verifiering. Det blir allt svårare att fråga, och ännu svårare att avgöra, vilken 

av de många verkligheterna som är ”mer verklig”, vilken som är primär och 

vilken som är sekundär, vilken som ska tjäna som referenspunkt och 

riktighetskriterium för de övriga. (s.139) 

Således är min förhoppning att jag med avhandlingen har lyckats bidra i 

åtminstone någon mån och i mer än ett avseende till förskjutningar och 

perspektivskiften när det gäller skolutveckling. Jag hoppas därmed också att jag 

har lyckats uppnå mitt mer övergripande syfte, det vill säga att göra ”det lite 
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svårare att göra enkla gester” (Foucault, 1988b, s.155) när skolutveckling 

kommer på tal. En teoretiskt viktig utgångspunkt för hela avhandlingen har för 

mig nämligen varit Foucaults (1971/1993) uppmuntran till oss att bryta med en 

evolutionär idé gällande kunskap och att istället ifrågasätta sådant som vi tar för 

givet och självklart i vår egen samtid. Foucault uppmuntrar oss till skepticism 

inte minst då det gäller konstruktioner präglade av frihets- och 

möjlighetsanspråk, eftersom ju auktoritära tendenser och maktanspråk, enligt 

honom mycket väl kan göra sig gällande i en till synes demokratisk diskurs. 

Skolutveckling går, anser jag, att betrakta som en sådan till synes demokratisk 

diskurs präglad av frihets- och möjlighetsanspråk. Som diskursiv praktik 

betraktad visar den sig också ha en rad oförmodade och möjligtvis mindre 

hedrande implikationer, vilka jag har försökt att peka på.  

6.2 Skolutveckling och det ideala subjektet 

Begreppet ”välfärdism” (Hultqvist & Petersson, 1995) påminner om Dahlstedts 

(2009) benämning ‟avancerad liberalism‟ respektive Walkers (2009) ‟inclusive 

liberalism‟.   Till sina principer handlar ”välfärdism” om att ”maximera livet” 

genom att göra anspråk på mesta möjliga potential hos en viss population 

(Hultqvist & Petersson, 1995). Enligt Hultqvist och Petersson går det att se de 

accelererande utvärderingssträvandena vid slutet av förra seklet (1900-talet) som 

illustrativa exempel på ”välfärdism” och på ett samhälle där ”makten rutineras 

och bosätter sig i alla dessa små beskedliga undersökningar som är så typiska 

för vår tid”(1995, s.24). Ett skolforsknings- och skolutvecklingsprojekt på 2000-

talet, som det jag själv medverkade i, kan antagligen ses som exempel både på 

‟avancerad liberalism‟ och ‟inclusive liberalism‟, alltså den styrningsfilosofi som 

har gjort sig gällande under de senaste 20-30 åren med kopplingar till både EU-

direktiv och olika policytexter inom OECD (Dahlstedt, 2009; Walker, 2009). 

Förmodligen går även Cardinis (2009) uttryck ”post welfare” att på 

motsvarande sätt associera till denna liberala styrningsfilosofi.  

Det går knappast att ta miste på att det aktiva lokala medborgarskapet, den 

självreglerande, engagerade, ansvarstagande och den i ett livslångt perspektiv 

lärande medborgaren, görs till något av ett ideal även i ett sammanhang som 

skolutveckling. Såtillvida konstitueras bilden – inte bara av den nyttiga och 

respektabla medborgaren i samhället – utan också av den nyttiga och 

respektabla medarbetaren i skolan. Flera av studiens empiriska texter låter även 

förstå ett slumrande human-, kreativitets- och demokratikapital som liksom 

bara väntar på att befrias, tas i anspråk och nyttiggöras, via någon form av 
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intervention. Ett exempel på detta är Bergs (2003c) redogörelse för vad han 

menar att skolutveckling handlar om, nämligen ”att inom gällande 

institutionella ramar optimera den enskilda skolans mänskliga materiella 

resurser i syfte att utveckla vardagsarbetet till elevernas bästa” (s.65). 

På det viset men också på en rad andra underställs skolan ett slags 

otillräcklighetsretorik. Den visar sig i policytexter, vetenskapliga artiklar och i 

medias granskning inte minst. Det innebär versioner om en verksamhet som 

egentligen aldrig motsvarar de visioner som den konstitueras av, en skola som 

liksom aldrig lever upp till bilden av sig själv. Utifrån detta scenario framställs 

skolan som en verksamhet i behov av ständig intervention och en sorts evig 

revidering. En implikation av detta är skolutveckling som sisyfosarbete. Det 

något anmärkningsvärda i sammanhanget är kanske ändå att den revidering som 

i namn av skolutveckling äskas, tycks handla i så hög grad om att skolans 

personal måste bearbetas men framför allt bearbeta sig själv för att bli mottaglig 

och redo att tänka och känna det rätta för att på så vis optimalt kunna 

nyttiggöras. Det förutsätts kräva experthjälp och ett särskilt vetande. Parallellt 

med att skolor och skolors personal tillskrivs gränslös kapacitet i många 

avseenden, underkänns, omyndigförklaras och utpekas - paradoxalt nog - 

samma sorts personal och samma skolor a priori för att vara bärare av något 

diffust illegitimt och ofullgånget. Exempelvis kan skolor och skolors personal 

tillskrivas kapacitet nog att ”ta makten över sitt vardagsarbete”(Berg, 2003c, 

s.65) men de kan samtidigt underkännas respektive lastas för att vara bärare av 

osunda och ineffektiva så kallade skolkulturer. Den terapeutiska ortodoxi som 

Ecclestone (2007) menar har fått en renässans i vår tid och som innebär att 

människor framställs som ömtåliga och hjälpbehövande subjekt i behov av 

emotionell intervention och terapi – ”the diminished self” – gör sig, menar jag, 

på bland annat det motsägelsefulla sättet gällande också i talet om 

skolutveckling och skolutveckling som diskursiv praktik.  

Dahlstedt (2009)  menar, med referens till bland andra Cruikshank, att versioner 

om den önskvärda aktiva och delaktiga medborgaren producerade inom ramen 

för en ‟avancerad liberalism‟ också skapar avvikare. Den som inte förmår, kan 

eller vill anpassa sig i enlighet med idealet, och som alltså inte gör anspråk på 

eller bruk av hela sitt mandat, enligt devisen om ansvarig frihet, uppfattas vara i 

beroendeställning och därmed inte fullt ut samverkande, ansvarstagande och 

delaktig, enligt det önskvärda scenariot. De individerna anses vara i särskilt stort 

behov av frigörande interventioner. Trots att talet om delaktighet utger sig för 

att bestå av löften om möjligheter till enskilda individer, är delaktighetsretoriken 



162 

 

ofta formulerad som om det gällde en moralisk och samhällelig skyldighet för 

den enskilda individen att rätta sig efter (Walker, 2009). För att tala med 

Foucault (1980, 1977/2003) - ett auktoritärt anspråk i det till synes 

demokratiska. Fejes (2006) resonemang beträffande det utbredda talet om 

livslångt lärande ser ut att även kunna ha bäring på skolutveckling som diskursiv 

praktik: 

Today, ‟the others‟ are those who do not participate in lifelong learning. 

They need to be focused on by adult education through which they can 

acquire the prerequisities of becoming a part of lifelong learning. ( s.712) 

Den sortens ideologiska implikation finns det åtskilliga exempel på i min studie. 

Att visa sig delaktig och hängiven skolutveckling, tycks således vara ett 

moraliskt betingat åtagande, en plikt. I vissa avseenden framstår talet om 

skolutveckling, eller skolutveckling som diskursiv praktik, rentutav som en 

förkunnelse om att man som personal i skolan måste följa ”den rätta vägen” 

respektive underkasta sig ”den goda saken”. Det aktiva delaktiga subjektet, det 

vill säga dygdiga samhällsmedborgaren, blir i ett skolutvecklingssammanhang 

den rättrogna medarbetaren ställd i kontrast till avvikaren, ”sabotören”, den 

som enligt logiken misslyckas med att göra bruk av hela sitt mandat, eller på 

”skolutvecklingska”, av hela sitt ‟frirum‟.  

Søreides (2007) uttryck ‟narrativ kontroll‟ ger en bra belysning av vad det 

åtminstone för lärare kan handla om. Søreide menar att lärare underkastas mer 

eller mindre implicita versioner om vad som är önskvärt respektive icke 

önskvärt ifråga om egenskaper och attityder i yrkeshänseende. Den såtillvida 

narrativa kontrollen tycks många gånger vara mer avgörande än den 

administrativa styrningen för lärares upplevelse av arbetet, hävdar hon. Normen 

för ett idealt yrkessubjekt kontrolleras alltså, givet Søreides synsätt, framför allt 

narrativt utifrån hur subjektet eller den önskvärda yrkesidentiteten förhandlas 

och skrivs fram i olika policydokument. Cardinis (2006) uttryck ‟akademiska 

narrativ‟ syftar på något liknande, nämligen vetenskapligt producerade narrativ 

under inflytande av samtidens politiska diskurs. Ett inflytande som enligt 

Säfström (2001) är ömsesidigt. Enligt Cardini (2006) framhålls exempelvis 

partnerskap för att vara ett överlägset alternativ till såväl hierarkiska system som 

till marknadsanpassning. Den sortens argumentation utgör bland annat en del 

av den skolutvecklingsretorik som har stått i fokus för min analys. Flera 

skolforskare framhåller, som jag uppfattar det, just det forskande partnerskapets 

fördelar (Berg, 2003a; Lendahls Rosendahl och Rönnerman, 2002; Scherp, 

2003; Tiller, 1999). När det gäller exempelvis partnerskap menar Cardini (2006), 
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vilket påpekades tidigare, att det ändå tycks vara centralt formulerade beslut 

som därigenom får sin realisering.  

På samma sätt som livslångt lärande har etablerats för att vara ett slags profylax 

och botemedel mot en befarat sviktande välfärd (Fejes, 2006), tycks devisen om 

skolutveckling skrivas fram som ett löfte om något motsvarande. Således 

framställs skolutveckling som något i princip synonymt med ”en riktig 

organisering av miljön” för att låna Baumans (1999, s.17) uttryck. Citatet av 

Tiller (1999) framstår nästan som en övertydlig illustration av just detta: 

”Kanske stoppas utvecklingen av en eller flera sabotörer. En sund 

organisationskultur är beroende av flera starka och stabila kodbärare” (Tiller, 

1999, s.203). 

Idag konfronteras i princip alla skolans yrkeskategorier med texter, i vilka 

skolutveckling antas som det självklara och korrekta, det vill säga något som 

utan tvekan måste äga rum och som man som medarbetare förväntas inta en 

positiv och självförsakande inställning till. Till det som redan tidigare fordrades 

av exempelvis skolors personal under en skoldag, arbetsvecka, ett läsår eller ett 

yrkesliv, fogas numera både uttryckliga och underförstådda krav på att man ska 

ägna sig åt oavbruten självgranskning och ständig självförnyelse, exempelvis 

under deviser som ”samarbete, framförhållning och flexibilitet” (Berg, 2003a, 

s.189) - helst godvilligt. 

En sak som har förvånat mig under arbetet med den här avhandlingen är den 

diskursivt sett utbredda acceptansen för, alternativt det ringa ifrågasättandet av 

skolutveckling som diskursiv praktik, liksom den ringa kritiken av dess i olika 

avseenden mindre hedersamma implikationer. Möjligtvis går det att i detta se en 

koppling till vad Dahlstedt (2009) formulerar angående det ideala delaktiga 

subjektet för en ‟avancerad liberal‟ välfärdsregim, det vill säga ett subjekt som 

går in för att liera sig med problemformuleringen i ett ifrågavarande 

partnerskap. Det kan, enligt Dahlstedt exempelvis handla om att inte utmana 

eller ifrågasätta dess antaganden, dess problembeskrivning eller förslag på 

lösningar i grunden. Dahlstedt (2009) skriver bland annat:    

The ideal partnering subject … strives to make the problem formulations and 

goals of the partnership her own – that is to pull together, not to call into 

question and destroy the framework of established conventions, prevailing 

definitions of problems and solutions. (s.799)  

Som Dahlstedt poängterar, kan idealiserandet av den aktive ansvarstagande 

samhällsmedborgaren visa sig stå i konflikt med idén om skola som platsen för 
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kritisk och demokratisk fostran. Måhända är det en konflikt som även 

skolutveckling som diskursiv praktik kan visa sig bidra till. Det vore, som jag ser 

det, i så fall en något paradoxal ideologisk implikation. Framför allt är det en 

implikation som förtjänar fortsatt kritisk uppmärksamhet. 

I detta sammanhang ter det sig relevant att, med Bauman (1999)fråga: ”Hur kan 

man förbereda sig för livets uppgift om mödosamt förvärvade färdigheter ena 

dagen är en tillgång och andra dagen blir en belastning?” eller ”Hur kan man 

investera i en livslång insats om dagens värden tvunget skrivs ner eller upp 

under morgondagen?”(Bauman, 1999, s.121). I talet om skolutveckling, precis 

som i talet om livslångt lärande, tycks utgångspunkten vara det aktiva, delaktiga 

subjektet med förmåga och beredvillighet att ständigt revidera sig självt.  

 

6.3 Skolutveckling - en av dagens mirakelkurer? 

Bauman (1999) beskriver ett slags önskvärd postmodern identitet, där förmågan 

att glömma värderas högre än förmågan att minnas, en identitet, enligt vilken 

”ändlös självutplåning” uppfattas vara det rätta och där kriteriet för duglighet 

tycks vara att absorbera ständigt ”nya bilder” och ”nyare ting” liksom att 

ständigt tänka nytt. Bauman (1999) skriver också: 

Under modernitetens långa, krokiga och invecklade bana borde vi ha lärt 

oss vår läxa: att människans existentiella situation är obotligt ambivalent, att 

gott alltid är blandat med ont, att det är omöjligt att dra en säker linje mellan 

den välgörande och den giftiga dosen medicin för våra ofullkomligheter. Vi 

borde ha lärt oss denna läxa. Men det har vi knappast gjort. Efter att ha 

misskrediterat medicinen glömmer vi bort den åkomma som den skulle 

bota. Än en gång förkunnar vi jublande upptäckten av en mirakelmedicin 

för mänskliga åkommor – det är bara det att det nu är den gamla sjukdomen 

som förklaras vara medicinen.(s.114) 

Skolutveckling skulle kunna betraktas som just en sådan ”mirakelmedicin” som 

Bauman (1999) i resonemanget åsyftar. I enlighet med det skulle i så fall 

skolutveckling även kunna utläsas ”den gamla sjukdomen”(s.114). Förändring, 

utveckling och förnyelse, som i en annan tid snarast hade rykte om sig för att 

vara något hotfullt och undergrävande – det vill säga den gamla sjukdomen – 

tycks, om vi tar utgångspunkt i Baumans (1999) betraktelse, ha gjorts till en av 

det tidiga 2000-talets ”mirakelmediciner”. I sinom tid kommer måhända även 

skolutvecklingens diskursiva praktik, precis som Bauman (1999) anför när det 
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gäller ”sociologins ortodoxa konsensus” (s.114) och dess otaliga praktiker, att 

anklagas för att ha gjort sig skyldig till obehagliga verkningar. Med Baumans 

slagkraftiga metaforer kan man också parafraserande konstatera att dessa 

anklagelser förmodligen kommer att formuleras i efterhand. Ännu så länge 

tycks nämligen skolutveckling njuta ”sin smekmånad” och ännu så länge tycks 

den ”tanklöst [hylla] sig själv” (Bauman, 1999, s.114).   

Bartlett (2004), som har uppmärksammat lärares arbetsförhållanden, menar att 

yrkesrollen har undergått en väsentlig utvidgning. Hon pekar på att det kan 

finnas ett samband mellan denna utvidgning och tendensen att lärare blir 

utbrända. Bartlett menar att lärare som arbetar i enlighet med den utvidgade 

yrkesrollen, i flera fall gör det utan en stödjande organisation, vilket, enligt 

henne, kan vara en av orsakerna till utbrändhet hos lärare. Att inte hörsamt följa 

proklamationen angående skolutveckling är kanske, när allt kommer omkring, 

ett av de vettigare alternativen, åtminstone sett ur ett livsperspektiv. Så här 

skriver i alla fall Bauman (1999):   

I postmoderna mäns och kvinnors livsspel förändras reglerna hela tiden 

under spelets gång. En förnuftig strategi är därför att begränsa varje spel – 

ett förnuftigt genomfört livsspel kräver alltså uppdelning av ett enda stort 

och allomfattande spel med höga och dyrbara insatser i en rad kortvariga 

och begränsade spel där insatserna inte är så höga eller dyrbara. (s.122) 

När jag nu läser och reflekterar över resultatet av min studie, innebär det en 

form av interaktion med mina egna vid en tidigare tidpunkt verbaliserade och 

transkriberade tankar. Och som diskursiva praktiker och subjektspositioner är 

föränderliga sker läsningen i en något annorlunda diskursiv sättning. För 

närvarande (2011) tycks en del av den konsensusartade logik, vilken jag på olika 

vis berört i min avhandling utmanas med besked, bland annat från 

utbildningspolitiskt håll. De retoriska referensramar som gör sig gällande i flera 

av studiens texter har i så måtto påverkats rätt avsevärt sedan mitt 

avhandlingsarbete påbörjades. Exempelvis förefaller det bitvis lyriska talet om 

lokalt självbestämmande, lokala självutvärderingar och om skolutveckling som 

bottom-up-process vara på väg ut, åtminstone från den utbildningspolitiska 

scenen. Så här skriver åtminstone Sveriges nuvarande utbildningsminister Jan 

Björklund (2011) i sin utläggning angående kommunaliseringen av svensk skola. 

Det uppstod ett vakuum. Ingen tog på sig en normerande roll, berättade hur 

man borde göra för att nå målen. Svenska kommunförbundet axlade då 

rollen att ”utveckla skolan”. Ordet ”skolutveckling” blev snabbt på modet. 

[---] I det vakuum som uppstod växte det också snabbt fram en marknad 



166 

 

för kringresande konsulter som föreläste för skolor och kommuner om hur 

kursplanerna skulle kunna tolkas. En del av konsulterna var underhållande 

att lyssna på och både Skolverket och kommunerna verkade tacksamma 

över att någon tog på sig ett normerande ansvar. Studiedagar och 

fortbildningsdagar skulle ju fyllas med något. Suget efter normering var 

stort, och många konsulter tjänade bra. De kommunicerade 

‟skolutveckling.‟” (ss.214-215) 

En reflektion som infinner sig mot bakgrund av Björklunds text är att vad som 

framställs som önskvärt respektive icke önskvärt, kontroversiellt respektive 

okontroversiellt – kort sagt common sense - förvånansvärt snabbt kan omvärderas. 

En väsentlig utgångspunkt för hela avhandlingen är ju att det är i språket som 

versioner av tillvaron konstrueras, och att den ideologiska potentialen uppstår 

och utvecklas i argumentationen som sådan, inte någon annanstans. 

Övertygande metaforer och reducerande aforismer kan från en dag till en annan 

förlora både ifråga om glans och pondus och från en dag till en annan kan de se 

sig utkonkurrerade av andra, minst lika övertygande och reducerande dito. Den 

i många sammanhang så lovordade ”decentraliserade skolan” omtalas plötsligt 

och alldeles obesvärat som ”flumskolan”. För dem som arbetar inom skolan 

finns alltså synnerliga skäl att ställa frågan: ”Hur kan man leva sitt liv som 

pilgrimsfärd om helgedomarna flyttas runt, profaneras, heliggörs och sedan 

avheliggörs igen under en tidsperiod som är mycket kortare än den tid det tar 

att nå dem?”(Bauman, 1999, s.121).  

Emellertid kan mycket av det som retoriskt vinner insteg och som vid en första 

anblick förefaller nytt och olikt visa sig vara förvånansvärt bekant. Som nytt vin 

i gamla läglar, frestas man nästan säga. Eller möjligtvis tvärtom? Gammalt vin i 

nya läglar. Så här skriver i alla fall Björklund: 

Svensk skola står inför mycket stora utmaningar: sjunkande resultat, 

flummiga attityder och minskande attraktionskraft för läraryrket. Sveriges 

framtid på längre sikt står och faller med hur vi lyckas hantera dessa 

utmaningar.(2001, s.224) 

Vad man med Bauman åtminstone kan konstatera är att vi ännu inte av allt 

att döma tycks ha försonat oss med ”idén att oredan i människornas tillvaro 

är här för att stanna” (Bauman, 1995, s.301). 

6.4 Avslutande reflektion  

Som påpekades redan i inledningen till denna avhandling har jag bidragit till 

skolutveckling som diskursiv praktik genom att från början medverka i det 
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samverkansprojekt som i studien får tjäna som exempel på just en sådan 

praktik. Med min avhandling skriver jag in mig ytterligare. Inte på något sätt 

betraktar jag mig som stående utanför den studerade diskursiva praktiken, och 

jag hävdar inte heller att jag från någon avskild, neutral plats har kunnat studera 

den. Tvärtom utgör jag en del av praktiken vilken jag samtidigt studerar. Jag 

betraktar det som självklart och ofrånkomligt. Möjligtvis har det även varit en 

tillgång. Ett väsentligt antagande för den här studien är hur som helst att det 

inte existerar någon neutral punkt från vilken ideologi som sådan kan studeras, 

ett antagande som bland annat går tillbaka på Foucault (1980, 1971/1993) och 

hans begrepp ‟diskursiva formationer‟. Ett annat viktigt antagande är att det inte 

existerar någon så kallad ideologisk överbyggnad, någon yttre nödvändighet 

eller några bakomliggande faktorer när det gäller mänskligt meningsskapande, 

inte heller när det handlar om skolutveckling, vilket ligger i linje med Laclau och 

Mouffes (1985/2001) hegemoniteori. Var diskurs börjar eller slutar går inte att 

säga. Syftet från min sida har heller aldrig varit att kritisera den diskursiva 

praktiken eller att påstå att det som erbjuds ifråga om olika perspektiv, modeller 

och strategier inte har förutsättningar att fungera just så. 

En konstruktionistisk ansats liksom studiens dekonstruerande ambition bidrar 

dock till att vissa versioner av tillvaron etableras. Dekonstruktion, 

poststrukturalism och postmodernism är, för att parafrasera Hultqvist och 

Peterson (1995), på motsvarande sätt som vurmen för utvärderingar i slutet av 

förra seklet, eller för samverkan, delaktighet, partnerskap och skolutveckling 

under början av 2000-talet, föranledd och finansierad av ett samhälle som tycks 

förstå sig självt som vetenskapligt och rationellt. Såtillvida går föreliggande 

avhandling och dess i vid mening postmoderna ansats att betrakta som uttryck 

för ett i raden av historiskt specifika erbjudanden och rekommendationer om 

vissa sätt att tänka, vilka hade kunnat tänkas annorlunda och även har tänkts 

annorlunda och helt säkert kommer att tänkas annorlunda (Börjesson, 2003).  

Alvesson och Sköldberg (2008) påpekar att postmodernism i samhälls-

vetenskapens tjänst i vissa fall kan visa sig ha totaliserande anspråk. Bland annat 

refererar de till Rorty och dennes uppfattning att postmodernism går att likna 

vid en parasitär verksamhet, där ”[a]ndras produktion av (ur PM-synpunkt 

gärna problematiska) texter blir… en förutsättning för riktningen”(Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s.436). Vidare anför Alvesson och Sköldberg (2008) med 

referens till såväl Bourdieu som Sangren att vissa forskare med sin  

postmoderna hållning försöker vinna karriärmässiga fördelar genom att 

framställa sig själva och den egna forskningen som alternativ och banbrytande i 
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förhållande till något mer etablerat. En i så fall mindre hedersam  variant av 

forskning, anser jag.  

En självkritisk reflektion från min sida vore i det här sammanhanget att erinra 

om ett påpekande som jag gör i avhandlingens kapitel fyra. Där framhåller jag 

nämligen hur svårt det visade sig vara för mig att analysera/dekonstruera sådana 

texter som jag själv hade författat och att det bidrog till att jag slutligen valde att 

inte ta med den typen av empiri i min textnära analys. Jag påpekar i det 

sammanhanget också att incidenten ställer frågor om räckvidden för den 

konstruktionistiska ansatsen och jag vidhåller detta. Alvesson och Sköldbergs 

(2008) invändning mot delar av postmodernismen och poststrukturalismens 

åtminstone radikalare yttringar får tjäna som kritisk kommentar till mitt eget 

handlande därvidlag:    

PM och PS i åtminstone starkare versioner blir något svåra att ta på fullt 

allvar i kontexten kvalitativ empirisk samhällsvetenskap. De blir som 

partiprogram och heliga skrifter i en pragmatisk politisk och social värld – 

man bekänner sig till dem i speciella sammanhang, men det konkreta 

handlandet blir ofta annorlunda. (s.20)  

En ytterligare kritisk reflektion kan också vara på sin plats. Genom att referera 

till Foucault (1988b) i formulerandet av ett syfte, såsom ”att vilja göra det svårt 

att göra enkla gester”(Foucault, 1988b, s.155) sällar jag mig i någon mening till 

en sedan 1980-talet växande skara samhällsvetenskapligt inriktade forskare, för 

vilka poststrukturalism och postmodernism har kommit att framstå som det 

mer eller mindre ”sanna” och rätta. Om man ”bekänner sig” åt 

poststrukturalism respektive postmodernism, genom att ägna tid och 

forskningsmedel åt att dekonstruera företrädesvis andras förehavanden och 

texter, finns det självklart risk för att man uppfattar sig själv som någon sorts 

missionär, eller i ännu allvarligare fall som en del i en ”epistemologisk 

frälsningsrörelse” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.436). Sådana 

självuppfattningar bör man givetvis vara vaksam på och förhålla sig skeptisk till, 

även om det förvisso kan vara svårt att se skogen för alla trä´n. Howarths 

(2007) rader nedan formulerar i någon mån vad jag menar: 

Ett grundläggande antagande i [diskursteoretikernas] perspektiv är att 

diskursteoretikern alltid är situerad i en särskild diskursiv formation och 

inom en specifik tradition i vilken hon har konstituerats som subjekt precis 

som varje annat subjekt. (s.141) 
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Forskarens egen ansats och argumentation bör därför och som tidigare 

framhållits, utgöra studieobjekt och analyseras på samma sätt som exempelvis 

den diskursiva praktik forskaren har valt att analysera (Latour & Woolgars, 

1986; Wetherell & Potter, 1992). Givetvis gäller det också ansatsen och 

argumenten i den här avhandlingen, även om någon annan kommer att få ta sig 

an just den uppgiften.  
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English summary  

 

Introduction  

A significant part of educational science rhetoric emphasizes that the world has 

undergone profound changes. Talk of globalization – „the discourse of 

globalization‟- claims that various phenomena are now interconnected and that 

this results in a variety of underlying tensions that simply must be dealt with. 

Radical transformations in the education system and the labour market are 

associated to globalization, as if there were an unquestionable, essential, causal 

link between this and that in that particular case (Angus, 2004; Wilding, 1997). 

Formal training is focused, and made into some sort of salvation and something 

that must be prioritized. Some scientists call it „The Education Gospel‟ (Grubb 

& Lazerson, 2006). 

Both to „the discourse of globalization‟ and „The Education Gospel‟, it is 

possible to link multiple discursive manifestations like partnership, 

collaboration, participation and 'lifelong learning', all of which have great 

impact in various policy documents at both a national and an international level. 

These manifestations are launched as strategies for coping with the many 

assumed challenges of globalization and in the motley crew of these 

imperatives, described above, the talk concerning school development is a 

typical feature. 

School development is a frequently used word in Sweden and has been so 

during at least the previous 15 years. The concept is given a prominent position 

in a number of texts, more often in educational contexts. It is no overstatement 

to speak of school development as a branch.  

There are, says Foucault (1977/2003), reasons to respond skeptically, especially 

for arrangements or rituals of power marked by freedom and possibility claims 

– so called „self-discipline‟ – e.g. such that make subjects feel empowered. 

Authoritarian tendencies and claims to power, in order to follow Foucault 

further, may namely emerge in a seemingly democratic discourse.  

School development may sound appropriate and commendable, just like 

student care can, but even such terms presuppose something, such as students 

would be especially in need of care or that schools would be particularly in need 

of development. Of course, that kind of axioms may be questioned, when in 
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fact they are historically specific offers of certain ways of thinking, which could 

have “been thought of differently” (Börjesson, 2003, s. 20, own translation). 

For example, many of the perspectives on school development refer to 

democratic ideals and invoke also social improvement and a humanistic and 

liberal discourse.  

Wetherell and Potter (1992) mean ideology to be something that occurs also in 

scientific contexts and that science must for that reason be made accessible for 

critical attention. Such critical attention can be understood as some sort of 

deconstruction of the processes and discursive practices, which help to fixate 

some claims and to ascribe them authority as neutral fact and truth. 

 

Background 

School development, as a branch or discursive practice, serves both as a kind of 

entrance to this thesis and as a general description of the empirical approach. 

The thesis is based on a heterogenic empirical textual material which debates 

school development in one way or another, directly or indirectly linked to a 

specific collaborative school research development project. The project took 

place between 2003 and 2008. Participating partners in the collaboration were 

the Swedish National Agency for School Improvement, Karlstad University, 

Dalarna University and 13 municipalities in Sweden. The project was thus part 

of the discursive practice roughly described above. When I use the concept 

school development it is referred to a combination of school development and 

research on school development (school development research). I participated 

myself as a graduate student in the project mentioned above and in that respect 

contributed to the discursive practice. 

 

Framework and reservations for this study 

This study has not been performed with the intention of claiming that all the 

talk about school development does not have any relevance or to suggest that 

the strategies and perspectives on school development that are offered as part 

of that talk, would not have the qualifications to work just so. The study is 

based on an idea that the ideological potential of arguments occurs, develops 

and changes in discursive practices and not anywhere else or at any abstract 

level. Therefore the ideological potential of arguments should be studied where 
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it occurs, that is, in the discursive practice (Billig, 2005; Wetherell & Potter, 

1992) and I see school development as a discursive practice well worth 

exploring in this regard. 

 

Purpose 

In conclusion, school development in this thesis serves as a kind of entrance 

and a general description for the starting point of the empirical material. The 

analysis focuses on how discourses are established and made valid in such a 

discursive practice and how this can be interpreted in terms of what is already 

available. Thus the aim is to highlight the ideological implications of school 

development as a discursive practice. More comprehensively the aim is also 

contributing to altered locations and to shifts in perspective according to school 

development. 

 

Theoretical framework, research design and analytical concepts 

The concept of discourse, as applied in this thesis, can be linked to what is 

usually called „the linguistic turn‟, which can be associated with social science 

research from the 1950s onwards and is about redefinition of the meaning of 

language. The type of „ideology analysis‟ which this study includes, is influenced 

by different traditions within the field of discourse analysis and is therefore 

eclectic to its approach. It refers to Foucault‟s well recognized abstract concept 

of discourse as well as to Laclau and Mouffe‟s inclusive concept of discourse. 

„Rhetorical analysis of arguments‟ with features of conversation analysis and 

ethno-methodological influences (Billig, 2005) is also part of this kind of 

ideology analysis. The procedure relies on a revised form of ideology analysis of 

which Wetherell and Potter (1992) provide an example in their study, Mapping 

the Language of Racism. Discourse and legitimation of exploitation. Wetherell and Potter 

describe the approach in that study as „a shift from the study of ideology per se 

to the study of ideological practice and ideological outcomes‟ (Wetherell & 

Potter, 1992, p.70), something I have chosen to interpret as a preface of an 

ideology analysis instead of an ideology-critical analysis. 

The design of the study lies in the field of discourse research and more 

specifically within critical discursive psychology. Critical discursive psychology 

draws on both a post-structural and postmodern conception of discourse. The 

starting point is a perception that certain issues and topics of e.g. conversation, 
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depending on time and context will be seen as controversial, while others will 

be taken for granted. This means that there also exists an inseparable 

relationship between the way of arguing, and what can be perceived as 

ideological implications (Billig, 2005, 2009: Billig, Condor, Edwards, Gane, 

Middleton, & Radley, 1988). The analytical tools used in the study are 

interpretative repertoires and ideological dilemmas. 

The analytical concepts of interpretative repertoires and ideological dilemmas 

partially intertwine, because both can be understood as descriptions of 

rhetorical resources and discursive strategies, which are more or less available at 

a particular historical moment. To that extent, the concept of interpretative 

repertoires represents some of the material in the „common sense‟, of which a 

discursive practice is constituted. The concept of ideological dilemmas implies 

that the method of combining different interpretative repertoires around the 

same social phenomenon, i.e. the design of the argumentation, can be regarded 

as a rhetorical construction, conditional on the specific common sense of one 

discursive practice (Edley, 2001). That means that also particular ways of saying 

or writing something at a certain moment will seem more natural than other 

ways. 

The analysis aims to detect and to identify the interpretative repertoires that are 

used, the ideological dilemmas that are present, as well as determine how they 

are separated from one another, as well as how they intertwine (Edley, 2001). 

One should as a part of analysis also note what is not being challenged or 

questioned, or understood as obvious and normalized, while this is also 

considered to be a part of the discursive practice. Also paradoxes, tensions and 

significant shifts in the arguments and what can thereby gain credibility, should 

be considered in the analysis, which is to include ideological implications of the 

discursive practice in the analysis. Empirical studies have namely shown that 

such discrimination may well be achieved by an argument which not „purports 

to be‟ discriminatory (Billig, 2005; Wetherell & Potter, 1992). Although, I do 

not pay attention to „subject positions‟ very explicitly in the study, this must be 

regarded as an inevitable aspect of both interpretation repertoires and 

ideological dilemmas, because subject positions are seen as a part of every 

discursive structure.  

Within a broad sense postmodernly-oriented discourse analytic field, where I 

believe my study can be placed, truth and reality are considered as something 

relative and something dependent on a currently existing discourse (Wetherell, 

2005). Therefore a relativistic approach may also have implications on the 
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perception of what research is and what it generates and questions also the 

researching subject as well as the explored object (Alvesson & Sköldberg, 

2008). I do not consider that I, as a researcher, would have a privileged, and in 

no way, some kind of ideologically neutral viewpoint. The impartial investigator 

who can reside „outside‟ interests or claims about truth, I regard that as pure 

illusion. However, the poststructuralist and postmodern relativism and 

skepticism towards scientific authority and rationality, does not imply that the 

research itself has to be rejected. It may rather lead to a perception that 

scientific discourse is a discourse alongside others and that it, like art for 

instance, should have its own justification. With such an approach the 

researcher's task is not to serve „truths‟, but to try to find some interesting plot 

to organize and dramatize his or her material around (Börjesson, 2003). 

As mentioned, one point with my study is to illuminate the ideological 

implications of school development as a discursive practice, yet without 

referring to accepted and conventional conceptions around school 

development. Instead of making the presentation occlusive and definite, I have 

strived to present it in a relativistic way. Therefore analysis, interpretation and 

presentation of the results, bear a postmodern touch. Among other things, I 

turn to what Börjesson, Palmblad and Wahl (2005) argue about, that a text may 

well be read outside its institutional context. That is one of the reasons why I let 

selected texts by Bauman (1999) „do‟ something with the material. 

In my opinion the selected texts by Bauman (1999) provide compelling 

metaphors which have helped me to articulate an intrigue and build a story, 

based on what I have come to perceive as ideological implications of school 

development as discursive practice.  In short this intrigue may be expressed 

„school development interpreted between the modern and the postmodern‟, 

thus function as illumination of the ambivalence that can be discerned in this 

interface.  

 

Consensus on school development 

One experience that I have made while working on my thesis is that there are a 

number of coherent rationales, when it comes to how „school development‟ is 

produced. In light of the above, I have chosen to pay attention to „school 

development‟ as a consensus-like logic, and to present what I regard as 
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elements of this logic with reference to a set of research-related contexts of 

which I will present a few below. 

With historicized „school development‟ I mean a science prose, which e.g. states 

that „school development‟ would be a well-defined and limited object possible 

to describe in terms of linear, causal, essential, accumulative and evident 

connections. The emphasis on „the decentralized school‟ contributes to versions 

which allege that such as „school development‟ now, and implicit in a modern, 

enlightened and democratic way, is delegated, distributed, and constantly 

everywhere for everyone at school to engage in. Some reasoning seem to 

presuppose that the decentralization of school, which according to the 

foregoing logic is equivalent to everyone's collective responsibility for school 

development, should be interpreted as if something at a certain point of time 

passé thereby was replaced by something more appropriate and effective. 

Several essentialist metaphors proclaim that schools have individual 

characteristics, and also that schools are characterized by different climates, or 

that they consist of various so-called „cultures‟. Other metaphors, argue that 

schools have an „inner life‟ and that the research have helped to accumulate 

knowledge about that certain aspect. The essentialist claims implicate a view 

that schools are constituted by some kind of structures so entrenched, that they 

hamper any attempt of renewal of school organizations coming from „outside‟ 

or „from above‟. Other versions claim that there is an ongoing struggle and a 

resistance, as well as an asymmetrical power relationship when it comes to 

„school development‟ and also that something old, traditional needs to be 

challenged by something new.  

„School development‟ as some kind of strategic activity can be read into 

enterprises, such as KUSK144, CHS145 and the Swedish Agency for School 

Improvement, and may as well be read into the production of various 

perspectives on, and models and strategies for, school development.  

Berg's (2003a, 2003b, 2003c) reasoning about „the scope for action‟ (frirummet), 

school development, and school in general is presented as one such perspective. 

It seems to refer to the certain perception that it is „difficult to control the 

school‟ (Karlsen & Persson, 2004, p.209, own translation) and that it is also 

laborious to fulfill the targets which are set for school. What is required 

                                                 
144

 Abbreviation for Kunskapscentrum för skolutveckling (at The University of Karlstad and Dalarna 
University)  

145
 Abbreviation for Centrum för hållbar skolutveckling (at Mälardalen University) 



176 

 

primarily seems to be an enterprise of removing mental barriers. This makes 

school development to something comparable to some kind of „enlightenment 

project‟.  

In an international „school development‟ context, one may also finds maxims, 

which claim that it is not sufficient only to change the conduct of an 

organization and its members. What is sought in these versions is that the 

educational sector e.g. must gradually incorporate what is described as „the new 

age thinking‟. School development is also in several aspects associated with a 

kind of grandiose rhetoric, very much alike what can be found in the talk about 

lifelong learning (Fejes, 2006). In some contexts school development is 

constructed as a kind of national issue and as a crucial issue, which ought to be 

paid particularly much attention (Isaksson, 2003). 

Other versions make school development to a complex process that requires 

time to succeed and also a particular expertise, especially a scientific one, to be 

accomplished. The school - including its employees - must be helped and 

guided if it is to understand itself and the oddity that constitutes its peculiar sort 

of “inner life” and special milieu. As another part of the logic it is stated that 

„school development‟ would be comparable to an adventurous journey or to 

some kind of a conundrum. 

There are also versions that presume that some sort of regular discrepancy 

exists between the university and school, while simultaneously such a 

combination seems to be promoted by an overwhelmingly optimistic rhetoric. 

Some researchers stress how important it is that various fields of knowledge 

meet and enrich each other and argue emphatically: „schools and universities 

need each other‟ (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2002, p.68, own 

translation). A pecuniary aspect may be read into proclamations about 

longitudinal research and development projects. Furthermore „school 

development‟ in the 1990s may be linked to demands for collaboration between 

schools and colleges, to allow the parties to get some of the money. Even the 

so-called Triple Helix, which means for higher education to collaborate „with 

the community‟ (Rönnerman, 2004) likely play a similar role. A formulation as 

„schools and universities need each other‟ (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 

2002, p.68, own translation) may therefore be read as something of an 

understatement, not least in economic terms. Somewhat apart from those 

immediately economic implications of „school development‟, it is possible to 

speak about the scientific „language game‟ and education-policy-„language game‟ 

as integrated into each other. Integrated in this way, educational research 
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produces performances, which have contributed to the construction of a 

particular school (Säfström, 2001). 

So-called „situated knowledge‟ and experience of school reforms and dilemmas 

related to such reforms seem to be ascribed importance in some of the 

consensus-like logic that makes „school development‟ to its focus. Several 

longitudinal, school development- and research projects seem to be designed as 

sorts of procedurally oriented models implemented on school‟s conditions with 

elements of action research. Nevertheless, Svedlin (2003) argues that such 

models are not neutral and therefore one should also analyze how the 

implementation unfolds and how certain elements are excluded in connection 

with such an evaluation, or how the understanding about such aspects is. 

I pay special attention to two theses, Schantz Lundgren´s (2008) and Åstrand´s 

(2009), whose respective departure points are a type of collaborative projects 

with several similarities with the project that I myself participated in; that is to 

say what Lendahls Rosendahl and Rönnerman (2002) call „projects ... where 

collaboration between academics and practitioners is being tested‟(p.71, own 

translation). What Schantz Lundgren (2008) among other things does in her 

thesis is that she declares it (in addition to being a critical review of „the scope 

for action model‟) for being a critical examination of her own actions in 

connection with the project in question. She also states that she wants to focus 

on „problems with reformal change in schools‟ (p.19, own translation) in a more 

general sense. To some extent the latter may be associated to what Säfström 

(2001) states about the scientific „language game‟ and education-policy-

„language game‟ as integrated into each other. When I read Åstrand's (2009) 

thesis I made a partially similar but yet somewhat different reflection. Under the 

PBS146, which was somehow focus for the project that Åstrand (2009) attended, 

experience is considered as something essential, while Åstrand on the other hand 

in her thesis makes stories about experiences of PBS to something significant in 

itself. Thus Åstrand contributes to a clear shift in perspective in relation not 

only to PBS, but also in relation to what can be considered as a consensus-like 

logic connected to „school development‟. In that respect, but also with 

reference to the post-modernly oriented design in Åstrand´s thesis, one might 

speak of a kind of relationship between her approach and mine. 

                                                 
146

 Problem Based School development (Scherp, 2003) 
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Conduct of the study 

The study was conducted with a special knowledge of the discursive practice. 

This includes my work in schools for many years, first as a teacher, later as a 

special education teacher, as well also as PhD student in the school 

development and research project which formally took place between 2003 and 

2008. With focus on two municipalities of which the pre-schools and primary 

schools officially turned to the so-called „the scope for action strategy‟ (Berg, 

2003a, 2003b, 2003c), I had the task of documenting, studying and reporting on 

the process to the Swedish Agency for School Improvement and the 

municipalities respectively. The reporting was designed much like a case study 

with the two municipalities as two cases and the material underlying this thesis 

includes data which formed the basis for that report. 

The text data included in the „close up analysis‟ consists of: a transcription of a 

video conference, interview transcriptions, questionnaires, journal articles, e-

mails, documents, and various published texts on school development.  All 

texts derive from the period 2003 – 2006. One part of the basis of the study 

consists of texts with a direct bearing on the specific school research and 

development project. Another part consists of texts in which  „school 

development‟ is considered and negotiated in more general terms, usually 

without reference to the project.  However, my opinion is that it is also possible 

to associate these texts to „school development‟ as a discursive practice, and 

also indirectly with the project. All the text data included is regarded as part of 

„school development as a discursive practice‟ and from an analytical point 

assessed as equally interesting, no matter who or which actor that may be 

regarded to „stand behind‟ the wording. The „close up text analysis‟ includes 

only tape recorded and/or verbatim transcribed material. That means texts that 

I am not the author of, but literal depictions of what someone else has said or 

written (also published texts), that is to say, by me transcribed interviews / 

conversations, questionnaires, e-mails and log book notions. 

To begin with, and to get the heterogeneous material more manageable I 

encoded it. That is, a systematic scanning and sorting out of the material in 

question, to get possible ideas, where I took advantage of my special knowledge 

of the discursive practice. A few suggestions were, thanks to my knowledge, 

there right from the start and relatively easy, I identified sections where they 

could also be made accessible for others. Other ideas were generated through a 

combination of „close up text analysis‟ and an inspiration from elsewhere, such 
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as the simultaneous reading of selected texts by Bauman (1999). The analysis 

work can by no means be described as quantitative or positivistic; it is more of 

a generative and creative process.  

The coding process was designed to facilitate the more „close up text analysis‟ 

by giving it a relevant direction (Wetherell & Potter, 1992). Not least on this 

stage, I used Bauman's (1999) texts because they, in my opinion, offered 

powerful metaphors. These metaphors can be described as condensed 

ideological implications that could be associated or related with tentative 

interpretative repertoires and tentative ideological dilemmas. The procedure 

may be described as „relativizing‟, which in this case means that the text material 

was gradually organized and dramatized according to a plot, which provides 

other meanings than these texts would otherwise have had. However, it is 

difficult to in detail account for the analysis and the many considerations that it 

has implied. The point of the study is to demonstrate how a typical set of 

interpretative repertoires and ideological dilemmas is available and invoked in 

„school development as discursive practice‟. The analysis also suggests 

proposals on how certain argumentative resources and versions of reality serves 

as basic assumptions, without coming to explicit expression, that is to say 

ideological implications.  

In the light of the material's heterogeneous character and the analysis results it 

is difficult and perhaps impossible to visualize such „basic assumptions‟, at least 

by only reporting shorter passages. To be able to demonstrate all of this, it is 

considered to be an advantage with long and rich sections if the rhetorical work 

is to be seen as clear and meaningful to anyone but to the analyst (Wetherell & 

Potter, 1992). Nonetheless I chose to blend short text passages with longer, by 

accordance to Billig‟s (2005) reflection on this topic, that also single utterances 

– e.g. an answer in an inquiry - may be viewed as part of interaction.  

 

Ethical considerations  

Research Ethical considerations are important, particularly as researchers and 

participants do not meet as equals in research. The researcher is enrolled in 

quite a different position than those involved in the research, which is an aspect 

that ascribes special demands on the researcher not to use his or her special 

position (Wetherell, 2001). For example, it applies to the information provided 

to the participants that it is voluntarily to participate in an interview, survey, etc. 
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and that one always has the option to withdraw without any further 

explanations and under no circumstances negative consequences. In a 

collaboration project of the kind that I participated in, it is accustomed that 

research principals and research managers ensure that this kind of information 

is communicated in advance, and that informed consent is established between 

the representatives of the various parties involved. It should also be agreed that 

involvement takes place within normal working hours (Swedish Research 

Council, 2011). However, even so, there might be a dilemma when it comes to 

the informed consent requirement. If individuals among the school personnel 

oppose to participate in such an effort, that is, although the project is said to 

proceed within normal working hours, it may to some extent, be labeled as a 

problem, rather than respected as the reasonable consequence of the consent 

requirement. A further dilemma is that despite necessary information has been 

given about a research project, it may be difficult for participants to predict the 

consequences of one's own participation, such as how it can affect one to 

subsequently find himself quoted in an academic context (Wehterell, 2001). 

Participants must be assured confidentiality for example by me changing their 

names, and also excluding information in the text excerpts and statements 

which in any way may identify people (Swedish Research Council, 2002; 

Wetherell, 2001). However, it can be difficult to fully meet the requirement to 

remove information that might identify the participants. Foremost it can be 

difficult in an extensive co-funded, collaboration project with many actors 

involved. For all those who have been part of, or who have had information 

about the project in question, and these are quite a few people, it can be rather 

easy to deduce various facts to specific municipalities, authorities or even 

persons in the project. Examples would be data that is of great value to the 

actual study, but which, for those familiar with the case, can be traced to any of 

the actors involved. Therefore, it must, be emphasized that the purpose of this 

study is to highlight the ideological implications of the discursive practice. The 

purpose is by no means to identify in which extent individual „actors‟ may 

contribute to this, or to in any negative way, point out one or the other. 

As an ideology analysis of the kind I conduct is more of a generative process, 

the way to understand research data cannot be overseen from start. Even if it 

was possible, it is not necessarily relevant to in detail and continuously inform 

the participants about the theoretical outline and objectives of the study 

(Wetherell, 2001). According to the Swedish Research Council's (2002) Research 

ethics recommendations, the value „of the expected knowledge contribution should 
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be weighed against the negative consequences for those concerned by a 

possible publication‟ (p.15, own translation). In the Swedish Research Council's 

edition Good research manners it is said: „In a narrow sense requirements of good 

scientific quality are met when the research provides new knowledge, reveals 

never before known circumstances or sheds new light on previously known 

phenomena and relationships‟ (2011, p. 24, own translation). However, what is 

good quality can only be determined based on an overall assessment and as 

such also ethical considerations must be included.  

In my opinion, a researcher has both a kind of freedom and a kind of duty to 

make selections on, among other things that point, and of course he or she 

should be able to motivate the choices. It may, for instance, be perceived as 

provocative to have participated in an investigation and transferred time and 

energy which is necessary to answer a questionnaire and then find your own 

answer in a new frame, provided with other meanings than the „intended‟. 

However, Wetherell and Potter (1992) point out that a researcher also needs to 

follow his or her whims in a study like this. One such „whim-incident‟ was when 

I, while working with my analysis, came in contact with a collection of lectures 

by Bauman (1999), and I considered it as relevant to organize and dramatize the 

material around those. Thus, those selections from Bauman's texts provide an 

intrigue around which my results have been dramatized, and by which 

ideological implications of school development as a discursive practice are also 

illuminated. They also work as introductions - framed vignettes - to each of 

four tableaus in the presentation of these results. 

 

Results  

The analysis has led to four so-called tableaus.  Beside a vignette consisting of a 

framed text by Bauman (1999), which is foremost meant to illustrate ideological 

implications that school development as a discursive practice may constitute, 

each respective tableau consists of three or four connected combinations of 

interpretative repertoires and ideological dilemmas. The tableaus (in italics) and 

their combinations of interpretative repertoires and ideological dilemmas are 

presented in the following order: School development as social engineering; those who 

deal and those who are „dealt with‟; conditional or unconditional freedom; 

activity against inertia / laziness. School development as establishing and discrediting of 

the Other; good and bad traits; good and bad behavior; change agents against 

reactionaries. School development as truth claims; authenticity against falsehood; real 
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against seemingly; wholeness or half-heartedness; virtue against sin. School 

development from here to eternity, faith or doubt; ritual against chaos; meaningful 

effort or inconclusive endeavor; doctrine or work. 

 

Summary of the results 

„School development‟ as a discursive practice is found to have ideological 

implications by that it in many texts is implied that school development could 

serve as a thoroughly rational control to correct, maneuver, fix and habilitate 

something by definition inadequate and, on the whole  invalid. What is implied 

is that it will otherwise go really bad. Children, pupils and young people are 

made in this context to prospective victims of various miseries. School 

development as a discursive practice also proves to have ideological 

implications by the way participation and commitment are required as virtues, 

to have an intrinsic value. It also formulates far-reaching directives to the local, 

in terms of school staff, that it must be persuaded to willingly manipulate it self 

in order to facilitate and conform to an accepted doctrine and a provided 

school. „The local‟ including its presumed personnel are in subtle ways declared 

for being incompetent and resigned. The relationship of some that deal and 

some that are dealt with, is accordingly established, but seems to be as much 

about dealing with oneself. The rhetorical construction accounts for a failure 

and for a minor explanatory a priori of the schools' staff, while the same 

personnel is ascribed an almost limitless power and potential in a variety of 

ways. 

Experimentation with the school organization and the employees is also 

assumed as something quite opportune to deal with. Workers, whose opinions 

go against the Community interest consistent with „school development‟ 

purposes, ought to accept the wishes of others, adhere to an officially adopted 

version about school, and eliminate their own opinions. In that sense, school 

development and censorship are perceived as compatible elements in the 

discursive practice. Several versions of „the Other‟ are constructed as well. 

Propaganda-like versions, where e.g. the „old school‟ is differentiated from a 

„new‟ and a reluctant school staff is differentiated from a forward-looking, 

heraldic, vanguard, committed to school development. Different aspects of the 

organization, including human beings, are identified with reference to a number 

of undesirable characteristics in school development matters. According to that 

kind of „logic‟, a couple of undesirable properties are also equated with certain 
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individuals who, by reference to the same logic, seem to make these individuals 

appear as unfit or unsuitable parts of the school development enterprise. A 

number of texts denigrate specific characteristics, attitudes and identities, while 

others are idealized. To talk about others or about oneself in such categorical 

way, seems to be an established part of the „school development‟ rhetoric. 

What is frequently used in the discursive practice are different concepts in form 

of codes, ready to merge with the first one than the other, who, according to 

the alleged norm, may represent the supposedly undesirable or desirable traits 

and codes of conduct in terms of school development. The term „informal 

leaders‟ or „saboteurs‟ are illustrative examples of the former. The phrases 

basically let understand some people as especially burdened by some critical 

properties e.g. unhealthy cultures which, in a paraphrase to Bauman (1999), are 

assumed to constitute a distortion and an obstacle to „a real „organization of the 

environment‟‟(p.17, own translation). Besides, this can also be interpreted as 

one among several examples of how subtly different categories of „dirt‟ are 

generated and established in the discursive practice.  

Ideological implications are also evident by the expectations expressed that 

„school development‟ must be carried out in a solid way, with an honest 

disposition and a sincere manner. The authenticity of the ambition of those 

who engage in or commit to school development is emphasized as something 

fundamentally crucial. Furthermore it is proclaimed that some versions of what 

school are and perspective on how development in schools can be achieved 

would be far more authoritative and enlightened than others. In accordance to 

such versions school is also portrayed as something extremely complex, and as 

something almost impossible to understand, unless a special wisdom or 

expertise concerning this complexity is adopted. There are also versions which 

claim that a supposedly true description of life at schools, and a true 

consciousness (in contrast to false descriptions or false consciousness), would 

allow for emancipation and some kind of wholesome development for 

everyone. 

„School development‟ as a discursive practice seems in fact to have ideological 

implications already by the concept itself, only by presupposing certain things, 

such that school would be in obvious need of development. Invalidation of the 

school as it now is, implies that school would be the unfinished version of 

itself, on which motion, regeneration and a sort of perpetual renewal, must 

therefore continually be applied continuously and finally understood as natural 

and normal. Versions of an almost religious character are also associated with 
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„school development‟. There also exist versions according to which profound 

existential issues are identified as school development and reversibly versions 

according to which „school development‟ entails the handling of profound and 

vital issues. 

School development is by a multiple of texts established as a question of faith 

or doubt and also constituted as a limitless commitment without end, in some 

way more extensive than the work itself. This is somehow analogous to the call 

for lifelong learning. As a discursive practice, school development also brings 

versions about itself as a sort of conundrum, and in conjunction with such 

versions, also brings accounts for the existence of a special wisdom or a kind of 

key in matter of school development. It is also implicated that such wisdom has 

to do with a gradually internalized and serious commitment or vice versa. Also 

school development is in various ways made to a worthy mission and to some 

kind of transcendental enterprise. The orthodox, assiduous work with school 

development together with the postponement of reward for this work produces 

a logic saying that for those who show themselves ready to proceed with body 

and soul, in the process of school development there will be a reward in due 

course, although it may seem more than distant. 

 

Discussion 

Because the study is conducted in order to illuminate the ideological 

implications of school development as a discursive practice, focusing on the 

changeable discursive practice, the results must also be read thereafter, just as 

when one is reading a city tourist guide, that is, with the city changes in mind 

(Wetherell & Potter 1992). The analysis helps to give both to the selected texts 

by Bauman and to school development a partially new meaning. In this way I 

hope my thesis may lead to shifts and also changes in perspectives in respect of 

school development and thus „making facile gestures difficult‟ (Foucault, 1988, 

p. 155) when school development is on the agenda. Foucault encourages us to 

practice skepticism especially with regards to structures of freedom and claims 

about opportunities, because authoritarian tendencies and claims to power, as 

Foucault states, may well assert itself in a seemingly democratic discourse. 

School development as a discursive practice seems to have a series of 

unexpected ideological implications, some of which should have been clarified 

in this study. 
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An educational research and school development project in the 2000s, of the 

kind I participated in myself, can be seen as an example of both „advanced 

liberalism‟ and „inclusive liberalism‟, that is to say a kind of control philosophy 

with connections to both the EU directives and various policy texts by the 

OECD (Dahlstedt, 2009; Walker, 2009). Perhaps it is also possible to apply 

Cardinis (2009) expression „post-welfare‟ on this sort of liberal governance 

philosophy. One can hardly be mistaken of that the active local citizenship, self-

regulating, committed, responsible and, in a lifelong perspective, learning citizen 

is made to an ideal person in the studied practice. That constitutes the image - 

not only of the useful and respectable citizen - but also the useful and 

respectable school developer. 

School development as a discursive practice is partially produced as a synonym 

for a real organization of the environment. Today several professionals within 

schools - including its largest group of workers, the teachers - are confronted 

with texts, in which it is assumed that school development is something both 

obvious and correct, which has to take place. It is also quite expected that as a 

teacher one should have a positive attitude to all this. One of the things that 

have surprised me in the process of this thesis is the discursively seen 

widespread acceptance of and the relatively limited questioning of school 

development as a discursive practice. The acceptance of the unexpected and, in 

several respects ideological implications of this practice, which can be seen as 

less admirable is also surprisingly. This seems to fit into an attitude, which 

according to Dahlstedt (2009) characterizes an „advanced liberal‟ welfare 

regime. Dahlstedt (2009) describes the ideal partnering subject, one that goes in 

to ally itself with the problem formulation in e.g. a partnership, that is to say, 

one who does not challenge or contest the assumptions or descriptions of 

problems or proposals on their solutions. As Dahlstedt (2009) points out, the 

ideal partnering subject may turn out to be in conflict with the idea of school as 

the place of critical and democratic education. Perhaps it is a conflict that even 

school development as discursive practice may prove to contribute. If so, it 

would be a somewhat paradoxical ideological implication.   

Several texts (e.g. policy texts, scientific papers, media scrutiny) associate 

schools to a kind of deficiency, which means that school never really lives up to 

the vision or the image of itself. Therefore, school appears to be an enterprise 

considered in constant need of intervention and a sort of perpetual revision. In 

other words, school development considered as a kind of Sisyphean work. 

What is somewhat remarkable is also that the proclaimed revisions do not seem 
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to act as much on behavior modification, that is to say about to do the right 

thing. Rather, the revision seems to be about that staff must be prepared to 

think and feel the right thing in the right way, which is tacit to require expert 

assistance. While schools and school staff are ascribed almost infinite capacity, 

they are also declared incompetent and accused - quite paradoxically – to 

maintain unhealthy, inefficient and also infertile so-called „school cultures‟. 

In addition to everything else required of school staff during a school day, a 

work week, and a professional life, it is also expected from them to take the 

imperative about self scrutiny and continuous so-called „self-renewal‟ 

profoundly serious. In this panorama it seems relevant, with Bauman (1999), to 

ask: „How can you prepare for life's task if painstakingly acquired skills on one 

day is an asset and the second day becomes a burden?‟ (p.121, own translation). 

The question that Bauman also makes „How can you invest in a life-long effort 

if today's values had been written down or up tomorrow?‟ (1999, p.121)147 

seems highly relevant when school development is the matter. Not on some 

abstract philosophical level, but in all that characterizes the discursive practice 

and everyday life for both principals and school staff.  

Sometimes, compelling metaphors and reducing aphorisms, only from one day 

to another, lose their luster, and from one day to another, see themselves 

ousted by other metaphors and aphorisms. The in many contexts, so praised 

„decentralized school‟ is mentioned suddenly and surprisingly effortlessly as 

„fuzzy school‟ (in Swedish: flumskolan) and new buzzwords begin gradually to 

get mandate. Compelling metaphors, reducing aphorisms and visions - in 

particular in a school context - seems, to paraphrase Bauman, last „for a period 

much shorter than the time it takes to reach them‟ (1999, S.121, own 

translation). Change, development and innovation, which in another time had a 

reputation for being somewhat threatening and subversive - seems by Bauman's 

(1999) line of argument, have been made to one of the early 2000s miracle 

medicines. In due course, perhaps even school development as a discursive 

practice, by analogy with what Bauman (1999, p.114, own translation) argues 

about „sociology orthodox consensus‟ and its operations will be accused and 

proclaimed as guilty of unpleasant effects. 

With this thesis, I enroll myself to „school development‟ as discursive practice, 

though perhaps in a slightly different way than when I first attended as a 

graduate student in the project in question. For a number of years I was 
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occupied with school development, although I have done so in order to 

highlight and deconstruct school development as a discursive practice. 

Deconstruction is, in a similar manner as the passion for evaluations at the end 

of the last century (1900s), or collaboration, participation, partnerships and 

school development in the early 2000s, prompted and financed first and 

foremost by a society that seems to understand itself as scientific and rational. 

In that sense, this thesis with its mainly constructionist approach may be 

considered as one in a row of historically specific offers and recommendations 

for certain ways of thinking, which might have been thought about differently 

and also have been thought of differently and certainly also will be thought of 

differently (Börjesson, 2003). 

Referring to Foucault (1988b) in my formulation of a purpose, such as „making 

simple gestures difficult‟ (p.155) I connect to an ever growing body of social 

science-oriented researchers, who have embraced e.g. Foucault and Laclau and 

Mouffe's philosophical epistemological „beliefs‟. A „body‟, which professes 

constructionism by devoting time and research funds in order to deconstruct 

mostly other people's operations and texts, and which makes that to some kind 

of mission. Howarth´s (2007) following lines probably formulate to some 

extent what I mean by that: 

 

A basic assumption in [the discourse theorist‟s] perspective is that the 

discourse theorist is always situated in a particular discursive formation, and 

within a particular tradition in which she has been constituted as a subject 

just like any other entity. (Howarth, 2007, p.141, own translation) 

The researchers´s own approach and reasoning should therefore be studied and 

analyzed in the same way as the discursive practice the researcher has chosen to 

analyze (Wetherell & Potter, 1992). This is something that also applies to my 

thesis, even if someone else may be the one to take on the task. 
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En av vår tids mest utbredda och dominerande diskurser sägs vara den som handlar om 
utveckling och utveckling är enligt många uttolkare ett av de mest framträdande budorden 
i det moderna såväl som det postmodernas berättelser. Skolutveckling som begrepp har 
under de senaste omkring 15 åren etablerat sig på allvar i svensk skolpolitik och svensk 
skolforskning och kan låta självklart och behjärtansvärt, men går som axiom också att 
ställa ifråga.

Skolutveckling som diskursiv praktik fungerar både som ett slags infart för avhandlingen 
och som generell beskrivning av materialets utgångspunkter.  De texter som ligger till 
grund för studien har direkt eller indirekt koppling till ett specifikt skolutvecklings- 
och forskningsprojekt i partsamverkan, alla texter med det gemensamt att de hanterar 
skolutveckling på något sätt.

Analyserna visar att talet om skolutveckling ofta åberopar sig på en uppsättning klichéartade 
uttryck och uttryckssätt. Klichéer som bland annat tenderar att dela upp människor i 
lämpade och icke lämpade, dugliga och odugliga, vilket kan anses vara en något oförmodad 
implikation av skolutveckling.

Materialet har dramatiserats utifrån en intrig inspirerad av sociologen    Zygmunt Baumans 
texter. Han har skrivit mycket om det moderna i förhållande till det postmoderna. Talet 
om skolutveckling går att förstå på ett liknande sätt.
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