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Abstract 

The teacher's situation in upper secondary school today is strongly influenced by several 

factors, both inside and outside the school's walls. One of these factors are the national steering 

documents that are designed to regulate the educational activities: school law, curriculum and 

other regulations. The professionalism in the knowledge-based work has changed from being 

regulated within the profession to be used as a tool for controlling service personnel by the 

organisation (Evetts 2009, 2013). Based on a professional theoretical perspective and with 

critical discourse analysis as a method, this study focuses on: 

1. To investigate how the teachers’ assignment appears in the steering documents, and what 

kind of professionalism that is emerging. 

2. To investigate the ability of a professional teacher to act based on what appears in the steering 

documents regarding the characteristics of a profession. 

3. The various regulatory documents’ content and formulations linked to previous research, i.e. 

if it is possible to connect the analysis of control documents with national research on the 

teacher's professional role and assignment. 

The result shows that signs of the teacher's autonomy, discretion, self-control and expertise - 

characteristics of a profession - are not present in the steering documents, and instead the 

discourse of control used by the organization seems to have taken a clear place. With 

documentation requirements, grades based on standardized knowledge requirements and focus 

on goal attainment, the governing documents seem to limit and shrink the teacher's discretion, 

which leads to the assumption that the teacher demands greater responsibility, but is given less 

opportunity to act as a professional. 

Key words: profession, professionalism, Evetts, Swedish upper secondary school, critical 

discourse analysis, linguistic analysis, Fairclough 

  



 

 

Förord 

Detta är mitt examensarbete på lärarutbildningen på Södertörns högskola. Jag är både omtumlad 

och nyfiken inför att påbörja mitt yrkesliv som gymnasielärare - fem års utbildning ska omsättas 

i praktik. Jag vill sända ett enormt tack till mina kurskamrater som genom sitt engagemang och 

sina kunskaper gett mig så mycket under alla år. Jag vill även tacka Larissa Mickwitz för 

konstruktiva och stimulerande kommentarer under examensarbetet och som lärare.  
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1 Inledning och bakgrund 

1.1 Inledning 

När jag i mitt förra uppsatsarbete intervjuade lärare mötte jag en bild av ett yrke som i hög grad 

påverkades av faktorer som kom utifrån och som inte talade till den kompetens som lärarna 

själva besatt (Norrback 2017). En framträdande faktor var att lärarna uttryckte att de måste 

planera sin undervisning utifrån styrdokument och nationella prov, vilket de upplevde som att 

deras handlingsutrymme var inringat av regleringar. Jag blev därmed intresserad av vilka 

styrdokument som reglerade lärarens verksamhet, hur de gör det och i slutänden hur läraren kan 

förhålla sig till dessa.  

Lärarens uppdrag befinner sig i ett mångfacetterat och inte alltid så lättgenomskådligt gränsland 

mellan profession och politik, mellan tydliga regler och tvetydiga normer. Samtidigt som lagar, 

förordningar och andra bestämmelser ska hanteras av läraren som tjänsteperson, för att 

tillmötesgå det statliga uppdraget, behöver läraren genom sin undervisning hjälpa elever att 

utveckla vissa kunskaper och värden. I uppdraget ingår också att utbildningen ska främja ”en 

livslång lust att lära” (SFS 2010:800, s. 2, GY11, s. 5), vilket implicit ger läraren ett stort ansvar 

för elevens utveckling även efter avslutad skola. I gränslandet för dessa uppdrag måste läraren 

orientera sig utifrån de kunskaper hen besitter och agera utifrån de resurser som finns att tillgå.  

Återkommande i den mediala debatten är de internationella kunskapsmätningarna, exempelvis 

PISA, TIMSS och PIRLS, där den svenska skolans resultat ska vägas in i hur bra eller dålig 

eleverna står sig gentemot elever från länder över hela världen. Mätningarna påverkar skolan 

allt mer och de svagare resultaten för svensk del har resulterat i kritik av lärarnas kompetenser, 

vilket har lett till ökad kontroll och minskad autonomi (Skolverket 2017, Arnesson 2016). 

Lärare planerar exempelvis i allt högre grad lektionens innehåll och tillvägagångssätt efter de 

nationella proven visar undersökningar Skolverket gjort (Vlachos 2016). Tillvaratagandet av 

den kompetens som läraren besitter kan tyckas vara begränsad, vilket kan leda till ett starkt 

förtroendetapp till den professionella läraren och blir således en motsättning i utvecklingen, då 

OECD lyfter läraren som den främsta möjliga orsaken till framgångar i skolan när det gäller 

elevers kunskapsskillnader (Skolverket 2017a).  

Om den mediala och sociala bilden är med och påverkar lärarens arbete indirekt, regleras 

verksamheten direkt av styrmedel framtagna efter politiska beslut, exempelvis skollagen och 

läroplaner. Trots att läraren tycks vara formellt sett hårt kontrollerad finns det ett pedagogiskt 
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frirum inom verksamheten där frågan hur läraren ska arbeta i klassrummet inte är specificerad, 

även om det finns faktorer utanför och inne på den lokala arbetsplatsen som utövar inflytande 

på vilket innehåll läraren har med sig i undervisningen, och/eller på de metoder som används 

(Nihlfors 2012, s. 82). Läraren i klassrummet har alltid ägnat sig åt i princip samma 

tillvägagångssätt i undervisningen: planering, pedagogisk sekvens och utvärdering. Val av 

innehåll och arbetsorganisering, mötet med eleverna i klassrummet och bedömningar har 

däremot fokuserats på olika sätt. Oavsett erfarenhet har lärarna varit tvungna att förhålla sig till 

styrdokument som reglerat vad som ska läras ut, hur det ska läras ut och varför det ska läras ut 

– de didaktiska grundfrågorna. Dessa normativa frågor kan ses som grunden i undervisningen 

och det är också i relation till dessa frågor och hur de adresseras i styrdokumenten som lärarens 

professionella status kan diskuteras. En förståelse kring hur styrdokument är uppbyggda och 

hur de kan påverka den yrkesverksamma läraren kan ses som en väg till att kunna arbeta med 

det som läraren är förelagd att göra: undervisa. 

1.2 Bakgrund 

Uppsatsens fokus på styrdokumenten och den professionella lärarens relation till dessa ska 

sättas i ett kort historiskt perspektiv i förhållande till de senaste decenniernas reformerade skola. 

De styrdokument som reglerar lärarens arbete ska också sättas i en kortare historisk kontext, 

samt en förklaring till dess betydelse.  

1.2.1 Offentlig förvaltning i förändring 

Under 1980- och 1990-talen pågår en större förändring inom den svenska välfärdsstaten med 

en övergång till ett nytt sätt att styra den svenska offentliga sektorn, från en statlig regelstyrning 

till att styra genom att sätta upp mål för verksamheten, vilket ansågs skulle öka produktiviteten 

(Ringarp 2011, s. 35). Denna reformrörelse är på intet sätt endast en nationell företeelse, utan 

följer internationella förändringar. Strömningar som utövade influenser kom från bland annat 

nyliberala idéer i USA, Storbritannien och OECD, och när dessa förändringar började anammas 

i ett svenskt system genomfördes dessa utan någon större politisk strid (undantaget skolans 

kommunalisering) (Stenlås 2009). Varför dessa strömningar så snabbt kunde ta form i en svensk 

kontext kan diskuteras. Det kan sättas i samband med den byråkratikritik som från högern vuxit 

fram i Sverige under 70-talet, tillsammans med vänsterns kritik av den offentliga förvaltningen 

som odemokratisk (ibid.).  

Den styrningsmodell som infördes i offentlig förvaltning hämtade inspiration från näringslivet, 

en modell som kallas för new public management (NPM) (Molander 2017, s. 3). NPM är ingen 
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regelrätt eller tydlig teori eller metod utan mer ett komplex av nyliberala marknadsliknande 

idéer som syftat till att få ner kostnader inom det offentliga och öka effektiviteten med hjälp av 

bland annat ökad konkurrens. Debatten om det offentliga i Sverige gick ut på att servicen 

behövde förbättras med hjälp av större valmöjligheter för medborgarna, att demokratin behövde 

stärkas genom delaktighet i kommunala frågor, det vill säga en decentralisering var nödvändig 

(ibid.; Stenlås 2009). En effekt av NPM i svensk kontext har varit privatiseringen av flertalet 

tidigare statliga verksamheter där man fortfarande utövar ett visst inflytande (exempelvis Vin 

& Sprit AB), eller där verksamheten fortfarande har ett offentligt förvaltande men med en 

strävan att ”röra sig i riktning mot privata lösningar i någon av dimensionerna 

huvudmannaskap, finansiering och produktion” (Molander 2017, s. 67). Till det sistnämnda hör 

skolans verksamheter som exempelvis finansieras med hjälp av skolpeng. Skolan är en del av 

den offentliga förvaltningen som påverkades av dessa nya influenser, vilket också påverkat 

lärarens vardag.  

Skolans omställning 

Effekterna av skolans reformer är inte något som är helt enkelt att överskåda då de sammanfaller 

med förändringar i samhället i stort. En offentlig förvaltning i förändring genom NPM har på 

många sätt påverkat skolans verklighet, vilket är den professionella lärarens arbetsplats. Några 

av de viktigaste förändringarna för skolan framkommer i rapporten Dags för en omprövning – 

en ESO-rapport om styrning i offentlig verksamhet: 

- Kommunalisering. År 1991 blev skolan ett helt kommunalt ansvar, och några år 

senare avvecklades de riktade statsbidragen. 

- Lag om enskilda skolor och så kallad skolpeng trädde i kraft 1992. 

- Försvagning av statlig kontroll och styrning, bland annat genom avveckling av 

länsskolnämnder och läromedelsgranskning. 

- Ny läroplan och övergång till ett målrelaterat betygssystem. Betygen blev 

viktigare för avancemang i skolsystemet.  

- Ny lärarutbildning baserad på nya pedagogiska idéer och förändrad 

lärarrekrytering. 

- Expansion av den högre utbildningen.  

(Molander 2017, s. 91, [kursivering av författaren]) 

Det ökade kommunala ansvaret, införandet av skolpeng, och möjligheten att öppna privata 

skolor är de stora reformerna som kommer av riksdagsbeslut och ligger i linje med 

karaktäristiska NPM-idéer om styrning och ledning av offentlig verksamhet (ibid., ss. 92–93).  

Reformerna har givit skolan den form vi ser idag. Den regleras av ett styrsystem, ett formellt 

system av regler som ställts upp av staten och som påverkar skolan, uppdelat på olika nivåer: 

statlig nivå (regering och riksdag), huvudmannanivån (landsting, kommun eller enskild aktör) 

och skolnivå. På den statliga och kommunala nivån kontrolleras utbildningen genom både 
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professionell och politisk styrning där den senare sker nationellt i regering och riksdag och den 

tidigare genom olika myndigheter och vidare ner på lokal nivå i kommuner och skolor. Staten 

är den nivå där utbildningens mål och inriktning beslutas, även kallad formuleringsarenan, 

medan den nivå där besluten genomförs kallas realiseringsarenan (Lindensjö & Lundgren 

2000). På formuleringsarenan har den politiska styrningen ett antal verktyg att tillgå som 

påverkar lärarens professionella arbete mer eller mindre. Den juridiska styrningen innefattar 

lagar, förordningar och föreskrifter, exempelvis läroplanerna. Men läroplaner konstrueras också 

utifrån ideologiska ställningstaganden, vilket innebär att kunskapssyn, mål och riktlinjer i 

styrdokumenten är formulerade som del av den ideologiska styrningen. Därtill finns en 

ekonomisk styrning och uppföljning och utvärdering som påverkar lärarens uppdrag, vilket 

betyder att den pedagogiska verksamheten är både kontrollerad utifrån ekonomiska 

förutsättningar och samtidigt styrs med hjälp av inspektioner och jämförelser i nationella och 

internationella mätningar (Nihlfors 2012, ss. 132–136). Den juridiska styrningen kan sägas vara 

grunden för de andra tre och historiskt sett har den ekonomiska styrningen också varit stark 

men den ideologiska har ökat sitt inflytande ”genom […] läroplaner och genom inspektion” 

(Lundgren 2010).  

Ansvaret för skolan som institution är alltså delat mellan stat och kommun (Sveriges Riksdag, 

2017), men ansvaret för att utbildningen genomförs inom organisationen i enlighet med de 

riktlinjer som ställts upp i styrdokumenten vilar på huvudmannen (Skolverket 2015). Ansvaret 

för själva undervisningen i klassrummet vilar på den anställde läraren som ska dels undervisa 

utifrån sina för professionen uppställda karakteristika och dels utifrån det uppdrag som är givet 

utifrån vissa lagar, riktlinjer och mål – lärarens dubbla uppdrag. 

För skolans vidkommande menar utredaren Leif Lewin i en statlig utredning att 

kommunaliseringen av skolan under 1990-talet innebär en decentralisering som öppnar upp för 

en marknadsanpassning, en målstyrd och decentraliserad skolinstitution som senare, under 

2000-talet, präglas av en (re)centraliserad resultatstyrning (SOU 2014:5, s. 451). En viktig 

poäng i sammanhanget är att det inte är utbildningspolitiska skäl som ligger till grund för 

kommunaliseringen, det är budgetpolitiska skäl. Staten behövde banta sina utgifter, i linje med 

NPM, och skolan var ett av de områden där man hade möjlighet att göra stora besparingar 

(Stenlås 2011; Ringarp 2011).   

Förändringar för läraren 
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Under den tid alla reformer genomförs påverkas läraren som verksam tjänsteman bland annat 

genom att arbetsgivaransvaret förskjuts från staten till kommunala eller fristående aktörer. Det 

är inte någon större förändring rent formellt, anställningsavtalet signeras endast av nya aktörer. 

Dock sågs det från vissa håll som att övergången från statsanställd till kommunalanställd var 

en statusförsämring (SOU 2014:5, s. 463). Frågan om hur lärarnas löner ska sättas blir 

omdiskuterad inför reformerna och trots ett inledande kritiskt förhållningssätt från de fack som 

representerar lärarna går de slutligen med på en individualiserad lönesättning. Även 

diskussioner om arbetstid, förtroendetid och liknande arbetsmiljöfrågor förekommer i de olika 

förbunden när kommunaliseringen skulle genomföras (Ringarp 2011, ss. 168-170; Stenlås 

2011, ss. 19-20). Lärare idag har viss förtroendetid som inte kräver att lärare är på skolan, en 

rest från perioden innan de stora reformerna och som gav (gymnasie)läraren större möjlighet 

att reglera sitt eget arbete. Arbetsplatsförlagd tid var något som istället infördes och som då 

stred mot de professionellas strävan till att upprätthålla sin autonomi (Stenlås 2009, s. 43). En 

annan effekt som erhållits är att arbetsbördan för läraren har ökat och möjligheter till extra 

förberedelser och efterarbete har minskat (ibid., s. 65). Dokumentation och betygssättning är 

också faktorer som tagit tid från undervisningen (Mickwitz 2015b, s. 35) 

År 2008 lades det fram i en statlig utredning (SOU 2008:52) ett förslag om införandet av en 

lärarlegitimation, vilket också kom att bli en realitet i och med de nya läroplanerna började 

gälla 2011. Dock har inte hela legitimationsprocessen genomförts och i 2 kapitlet, 20 § i 

skollagen regleras hur behöriga och obehöriga lärare får och inte får arbeta inom skolan (SFS 

2010:800). Införandet av legitimationen och syftet med denna form av omvärldens 

sanktionering av en profession har också diskuterats livligt, och inneburit en del problem vid 

övergångarna. Vissa lärare som arbetat länge men saknat formell utbildning behöver inte vara 

”dåliga” lärare, men får inte bedöma eleverna annat än med hjälp från en annan behörig lärare 

(ibid.). Lärarfacken trycker dock på sina hemsidor att lärarlegitimationen är till nytta för yrkets 

statushöjning, undervisningens kvalitet och rättssäkerhet (Lärarnas Riksförbund 2017, 

Lärarförbundet 2017). De båda förbunden har argumenterat för legitimationen för att stärka 

professionen men diskussioner pågår fortfarande hur legitimationen har motiverats, genomförts 

och påverkat yrkets status (Lilja 2011; Mickwitz 2015a). 

1.2.2 Styrdokument i den svenska skolan  

Skollag, förordningar (exempelvis läroplanen), föreskrifter och allmänna råd och kommentarer 

är några av de styrdokument som förkommer i denna uppsats och är de regler som omgärdar 

läraren i sin verksamhet. Skollagen är kärnan, beslutad av riksdagen, och reglerar bland annat 
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lärarens olika arbetsuppgifter som exempelvis betygssättning. Här regleras även elevernas och 

deras vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter. I 29 kapitel stadgas ansvarsfördelningen i 

utbildningen mellan skolans huvudman, rektor och lärare. Syftet med utbildningen, och 

därigenom lärarens uppdrag, är bland annat enligt lag att bilda och utbilda elever, förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och främja elevernas allsidiga personliga 

utveckling (SFS 2010:800).  

Läroplanen baseras på skollagen och är en juridiskt bindande bestämning utfärdad av 

regeringen och i dessa beskriver staten verksamhetens värdegrund och uppdrag samt de mål 

och riktlinjer som finns för arbetet – ”ett grundmaterial för lärarens […] yrkesutövning” 

(Nihlfors 2012, s. 25). Det är läroplanen som reglerar den yrkesverksamma lärarens vardag och 

därför kommer läroplanens betydelse och kortare historiska utveckling i Sverige att beskrivas 

under en egen rubrik här nedan.  

Gymnasieförordningen är också en del av styrdokumenten. Utöver dessa styrdokument så ger 

skolverket ut allmänna råd som är rekommendationer till hur skolans författningar kan 

tillämpas och till dessa hör bland annat allmänna råd om bedömning och betygssättning.  

Den svenska läroplanen 

För lärarens arbete är läroplanen central. Läroplanens konstruktion och dess innehåll kan sägas 

vara bestämt av den kunskap som valts ut i ett socialt (och historiskt) sammanhang, och detta 

val är baserat på vad som erkänns som god eller viktig kunskap i det samhälle där läroplanen 

är konstruerad (Wahlström 2016, ss. 12–13). Det som står i den svenska skolans läroplaner är 

något som är tidstypiskt för detta samhälle och man kan i läroplanen se samhällets dominerande 

frågor och ideologiska riktningar (ibid., s. 13). Sett så blir relationen mellan läroplan och den 

professionella läraren inte bara en undersökning om vad läraren ska göra utifrån vilken kunskap 

som mer eller mindre medvetet utgjort grunden i läroplanen, den synliggör också vad samhället 

anser vara viktigt att förmedla till medborgarna. Ett ämnes innehåll baseras på ämnets 

traditioner men förskjuts eller återskapas på denna grund, vilket också gör att de flesta som gått 

i skolan kan ha en inblick i ett ämnes innehåll och form (ibid.). Läroplanen är inte enbart ett 

styrdokument utan ”hela den filosofi och de föreställningar som finns bakom en konkret 

läroplan” (Lundgren 1989, s. 21). 

Det som föregår vår tids läroplaner är normalplaner, undervisningsplaner och skolplaner men 

1962 anländer en samlad läroplan för grundskolan, medan gymnasieskolan fick sin 1970 

(Läroplan för gymnasieskolan, Lgy70). Därefter har gymnasieskolans läroplaner reviderats i 
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mer eller mindre utsträckning: 1994 (Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94) och den 

nuvarande GY11 (gymnasieskola 2011). Dagens läroplan för gymnasieskolan omfattar 18 olika 

program med ett 60-tal inriktningar. Den kunskapssyn som GY11 vilar på är förankrade 

betänkandet Skola för bildning (SOU 1992:94) (Wahlström 2016, s. 52), men med tydligare 

målstyrning. Detta går att utläsa i de motiv som urskiljs i läroplansreformen 2011: 

- tydligare styrning (re-centralisering med hjälp av bland annat Skolinspektionen) 

- tydligare resultatmedvetenhet och kunskapsbedömning 

- ökad uppföljning, kontroll, spridning och användning av resultat 

(Sundberg 2016, s. 90) 

Det som kan sägas specifikt om GY11 och dess koppling till en offentlig verksamhet i 

förändring under styrfilosofin NPM är att läroplanen är en utveckling av resultatfokuserade 

läroplaner och kallas för standardbaserad läroplan, vilka är utformade efter internationella 

strömningar och samtidigt anpassade till svenska förhållanden och traditioner (ibid., s. 91). 

Läroplanen GY11 skiljer sig från sina föregångare genom en tydligare och mer systematiserad 

koppling mellan resultat och övriga delar av läroplanen och på detta sätt knyts också processer 

i klassrummet till läroplanen (ibid.). Detta kan ses i grundkonstruktionen i GY11 (även i Lgr11) 

som är uppdelade i tre nivåer: 

1. Syfte (och mål) 

2. Centralt innehåll 

3. Kunskapskrav 

Det som är infört och tydliggjort i alla delar av styrdokumenten är relationen mellan 

kunskapskrav och övriga delar, alltså att målet är avgörande för att kunna arbeta med de övriga 

delarna. Kunskapskrav är helt nytt för de nya läroplanerna. Frågan vad denna 

resultatorienterade läroplan har för effekter på undervisningen är inte enkel att överskåda då 

den varit aktiv en kortare tid. Dock visar forskning på att det i denna typ av läroplaner, med 

starkt fokus på kunskapskrav, finns risk för en alltför hård detaljstyrning vad gäller det 

didaktiska och pedagogiska arbetet i och utanför klassrummet (ibid., s. 93).  

1.2.3 Sammanfattning 

För uppsatsens vidkommande är det centralt att ge en bakgrund för att skapa en förståelse för 

vilka villkor den professionella läraren arbetar utifrån. De senaste decenniernas förändring av 

den offentliga verksamheten har medfört nya och på många sätt stora skillnader i lärarens 

förutsättningar att undervisa. Från början av 80-talet och till dags dato har stora reformer gripit 

an skolan och dess ”problem”: kommunalisering, resultat – och målstyrning, fritt skolval, 
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friskolereformen och lärarlegitimationen. Skolan har under många år lidit av bristande tilltro 

från allmänheten på grund av olika anledningar - bristande resultat i stora undersökningar, 

medialt fokus och politiska utsagor. När en institution får problem med sin legitimitet tenderar 

politiker att genomföra reformer i syfte att få tillbaka allmänhetens tilltro (Mickwitz 2015b, s. 

40). Forskning om resultatet av dessa förändringar samt om effekterna av NPM pågår i 

dagsläget, vilket återkommer i kapitel 2.1.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Utgångspunkten i föreliggande uppsats är ett professionsteoretiskt perspektiv som beskrivs i 

kapitel 2.2. Den tidigare forskningen på området utgörs av policyforskning, 

professionsteoretiska perspektiv på professioner generellt och läraryrket speciellt såväl som 

lärares egna utsagor om hur de förhåller sig till styrdokument.  

2.1 Forskningsöversikt 

I detta kapitel kommer tidigare forskning på området att presenteras. Eftersom det är en 

omöjlighet att presentera all forskning om ett fenomen har fokus lagts på att lyfta sådan 

forskning som kan föra en intressant och fördjupande dialog med resultat och analys. Främst 

används nationell forskning där syftet varit att förklara lärarprofessionens villkor och 

förutsättningar ur ett svenskt perspektiv. Även forskning om styrdokumentens betydelse för 

läraren presenteras.  

2.2.1 Den yrkesverksamma lärarens villkor 

I sin doktorsavhandling En reformerad lärare undersöker Mickwitz hur läraren konstrueras 

utifrån olika samhälleliga behov, i policy och i praktik (2015b, ss. 33–34). Utifrån en 

läroplansteoretisk horisont och med nyinstitutionell teori vill hon visa hur den professionella 

lärarens handlingsutrymme påverkats under de senaste decenniernas reformer av svensk skola 

(Mickwitz 2015a). I avhandlingen undersöks policydokument med hjälp av kritisk diskursteori 

och dessutom görs en narrativ analys av ett antal intervjuer med lärare.  

Utgångspunkten har varit ett intresse för hur lärare hamnar i ett pedagogiskt dilemma mellan 

läraren som professionell betygsättare och hanteringen av den dagliga verksamheten (ibid., s. 

15). Framförallt är det av intresse att undersöka lärares förhållningssätt till betygens funktion 

som instrument för ett mått på likvärdighet så som de framskrivs i den politiska debatten, där 

fokus har legat på lärarens förståelse för betygssättning och inte betygen i sig. Läraruppdraget 

och förståelsen av detta uppdrag ger, enligt Mickwitz, en inblick och förståelse för skolan som 

institution och även det kringliggande samhället med dess olika strukturer, nationellt och 

internationellt (ibid., s. 16). För att förstå lärarens position i skolan och hur hen påverkas av 

olika faktorer fungerar det läroplansteoretiska perspektivet som en förklaringsmodell för att 

beskriva relationen mellan reglering och daglig verksamhet. I avhandlingen kompletteras detta 

institutionella perspektiv med diskursteorier för att förklara hur idéer etableras och sprids (ibid., 

s. 22).  
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Den förändring som skett de senaste decennierna inom skolan som institution och organisation 

har gjort att forskningen mer börjat intressera sig för att hitta orsaker, och försökt lyfta 

konsekvenser för aktörerna inom skolan, i detta fall lärarna. Mickwitz påtalar också att skolan 

som institution i samhället regleras av ett formellt regelverk men att det finns informella 

föreställningar och normer som på samma gång konstruerar kontextuella förutsättningar för 

skolans praktik (ibid., ss. 25–27). En viktig poäng som tas upp i avhandlingen är att läraren ofta 

i dessa institutionella perspektiv får en undanskymd roll som uttolkare av styrdokumenten, att 

lärare inte ses som ”reflekterande praktiker” (Lindblad, Linde & Naeslund i Mickwitz 2015a, 

s. 29). Det är viktigt att poängtera, även i föreliggande uppsats, att läraren i praktiken har ett 

stort utrymme att tolka styrdokumenten, men det intressanta är att undersöka på vilket sätt 

lärarpraktiken påverkas och konstrueras i policy och politik, vilket alltså Mickwitz gör. Den 

betygsforskning som avhandlingen lutar sig mot visar exempelvis på lärare som i praktiken 

förhåller sig tolkande till det formella regelverket men för att få den dagliga verksamheten att 

fungera utför sitt arbete, trots motsägelser och inkonsekvenser, i enlighet med de betygskriterier 

som finns (Mickwitz 2015a, s. 31). Lärarens förändrade arbetssituation har gett konsekvenser 

för det professionella yrkesutövandet genom bland annat dokumentation, standardiserad 

betygssättning och detaljstyrning av verksamheten.  

I den del av avhandlingen som fokuserat på institutionell förändring framkommer hur läraren i 

policy konstrueras i relation till fenomen och problem inom skolan – exempelvis som en 

betygssättande och professionell lärare. Detta ska sättas i relation till den del som avhandlar 

lärarintervjuerna som fokuserar lärarnas egna utsagor om dilemman mellan daglig verksamhet 

och skolpolitiska reformer, vilket i sin tur sätts i relation till den kunskapsproduktion som 

Mickwitz menar sker internationellt såväl som nationellt (ibid., ss. 246–250). Den 

professionella läraren har, enligt Mickwitz, konstruerats som ett svar på ett policyproblem som 

framskrivits i en rad policytexter och det är denne konstruerade läraren som bär på ansvaret för 

skolans kvalitét, vilket har gett som konsekvens att trots utlovad professionell handlingsfrihet 

så har läraren mer kommit att bli kontrollerad genom de olika reformer som genomförts (ibid., 

s. 252). 

Den kommunaliserade läraren 

Johanna Ringarp undersöker lärarens professionella status och hur den har påverkats av 

nittiotalets stora decentraliseringsreform – kommunaliseringen av skolan i sin avhandling 

Professionens problematik (2011). I diskussionen om lärarnas professionella status menar 

Ringarp, där hon diskuterar om läraryrket är eller inte är en profession som går att jämföra med 
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andra professioner, att auktorisationen av läraryrket urholkats eftersom behöriga och obehöriga 

lärare samsats i klassrummen (2001, s. 31). Med lärarlegitimationsreformen (som lades fram 

2011 i samband med den nya läroplanen, men trädde i kraft senare), kan det sägas att 

auktorisationen av professionen möjligen kan ha återupprättats. I alla fall tycks detta varit 

avsikten med reformen där man tydligt uttryckt att lärarens professionella status urholkats och 

en auktorisering (och därigenom professionalisering) kan ske genom införandet av en 

lärarlegitimation (SOU 2008:52, ss. 73–77). Dock framförs kritik från flera håll att denna 

reform inte (re)professionaliserar läraren utan tvärtom att handlingsutrymmet och autonomin 

minskar, vilket beror på att kontroll och utkrävande av ansvar från läraren ökat på grund av de 

organisatoriska förändringarna som samtidigt skett, och därigenom deprofessionaliseras läraren 

(Ringarp 2011, se även Stenlås 2009, Mickwitz 2016). 

Lärarprofessionen menar Ringarp i linje med andra forskare är en välfärdsprofession som växer 

fram som en del av det växande välfärdssamhället och är på detta sätt också avhängigt statens 

goda vilja när det gäller yrkets professionaliseringssträvan (2011, s. 33). Det gäller alltså att se 

både hur yrket utvecklas i förhållandet till samhälle och stat, men även hur professionens egna 

aktörer förhandlar om sin yrkesstatus. Under dessa förändringarnas tid för Sveriges offentliga 

verksamheter, från 80-talet och framåt, sker skolans kommunalisering där staten (under 

socialdemokratisk ledning) anser att en decentralisering är nödvändig för att utveckla skolan. 

När denna kommunalisering väl sker så motiveras delvis åtgärden med stöd av att lärarna ska 

få ett ökat ansvar för utvecklingen i skolan (prop. 1992/93:250 ss. 76–77), vilket kan ses som 

ett en syn på att lärarprofessionen fortsatt ska ha en hög status med auktoritet inom sitt område 

- alltså en samhällelig sanktion av yrket. Samtidigt ökade den direkta arbetsgivaren, 

kommunerna, sitt inflytande och författaren menar att detta medförde en begränsning av 

lärarnas handlingsutrymme (Ringarp 2011, s. 183). I slutändan menar Ringarp i sin bok att 

läraryrket har deprofessionaliserats - det handlingsutrymme, den autonomi och egenkontroll 

som tidigare setts som en del av yrket har genom olika reformer förminskats genom att 

styrningen av läraren sker genom ansvarsutkrävande och standardiserade styrdokument som 

reglerar stora delar av lärarens arbete (ibid.). 

Deprofessionalisering av lärarkåren 

Den statliga ESO-rapporten En kår i kläm (Stenlås 2009) behandlar skolan och lärarnas 

situation och hur de påverkats av de senaste decenniernas reformer. I uppdragsbeskrivningen 

lyfter författaren vilka reformer som kommit att påverka skolan och läraren men också hur 

professionsperspektivet blir centralt då det är frågan om vilka konsekvenser reformerna fått – 
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har reformerna ”bidragit till eller försvårat upprätthållandet av lärarnas professionalitet” 

(Stenlås 2009, s. 6). Stenlås utgår från att det förutom sådana styrsystem som 

organisationsstyrning och/eller marknadsstyrning finns en styrmodell där de professionella 

själva reglerar sitt arbete utifrån tillit från omgivningen och ett handlande som sker innanför 

yrkets egen etik (ibid., s. 38). Denna styrningsmodell är idag starkt ifrågasatt menar Stenlås då 

den strider mot de övriga centraliserade styrsystemen som förespråkar arbetsgivarkontroll och 

reglering av detaljer (ibid.). I skoltermer skulle det betyda att lärarna förlorat kontrollen över 

sitt arbete – att undervisa – till förmån för detaljreglering och arbetsgivarkontroll, det 

styrsystem som i skolan faller under uppföljning och utvärdering (se kapitel 1.2.1). Följden av 

denna förändring i förutsättningarna för läraren blir enligt Stenlås att lärarkåren 

deprofessionaliserats, vilket är detsamma som förlusten av autonomi (ibid., s. 39). Om lärarna 

inte längre har möjlighet att använda sitt yrkeskunnande för att avgöra vad ett gott arbete är och 

inte är kan sägas att en förlust av ett karakteristika för professionen har uppstått.  

Av de reformer och förändringar som genomförts inom skolan lyfter Stenlås fram de som han 

anser vara viktigast för att förklara deprofessionaliseringen: kommunaliseringen, införandet av 

mål- och resultatstyrning, förändringar av arbetets innehåll och former, 

lärarutbildningsreformer samt konkurrens mellan olika professionella grupper som följer på 

friskolereformen (ibid., ss. 32–33). En av de förändringar som sker i och med 

kommunaliseringen och förändringen av huvudmannaskapet för skolan är tillträdet för 

utomstående att delta och påverka utvecklingen i skolan, vilket kan komma att påverka den 

professionella lärarens yrkesutövning. I en skrivelse från den socialdemokratiska regeringen 

med avseende kvalitet och likvärdighet i skolan lyfts ett sådant deltagande från omgivningen 

fram som en möjlig utveckling av demokratin i samhället och skolan (Skr 1996/97:112, s. 31). 

Stenlås menar att man i detta dokument inte påtalar vilka som måste kliva åt sidan för att tillåta 

dessa några i omgivningen att påverka arbetet i skolan, vilket följaktligen blir lärarna (Stenlås 

2009, s. 59). Dessa reformers effekter på läraren tycks komma ur både en önskan att förändra 

skolan, vilket gett oklara effekter på läraryrket, och i vissa fall riktade direktiv för att förändra 

lärarnas förutsättningar att verka professionellt, som exempelvis individuell lönesättning.  

För att förklara hur dessa reformer direkt eller indirekt påverkat professionen väljer Stenlås att 

fokusera på två reformideologier som verkat samtidigt men med olika mål, vilket således har 

gett effekter som är svåra att se. Den första reformens målsättning har varit att förändra lärarens 

pedagogiska arbete medan den andra reformrörelsen har skett inom offentlig sektor och har 

benämnts under samlingsnamnet New Public Management (Stenlås 2011, s. 24). Stenlås menar 
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att det statliga och samhälleliga engagemanget för lärarprofessionen kan diskuteras, reformer 

har motiverats med att stärka lärarens status och möjlighet att själva påverka arbetet men, 

avslutar Stenlås: 

Det handlar inte primärt om att överlåta åt professionen att utforma interna regler och 

normer, eller att lita på lärares omdöme och yrkesskicklighet, utan i stället om att 

omdefiniera yrkesrollen. Den professionelle ska visserligen vara välutbildad och 

certifierad - något som är nödvändigt för strategins legitimitet - men det är inte de 

professionellas värderingar som ska styra verksamheten. Det ska ske genom 

management (överförande av makt till skolledningen), valfrihet för kunder, 

konkurrensutsättning och standardisering, uppföljning och utvärdering. Samtliga dessa 

processer flyttar fokus från skolans kärnverksamhet (undervisning) till olika 

legitimitetsskapande processer för skolledning, kommunledning och stat. (Stenlås 

2011, s. 24) 

Läroplanens styrfunktion med fokus på kunskapsbedömning 

Uppsatsens fokus på hur läroplan och andra styrdokument reglerar den professionella lärarens 

arbete i skolan gör att forskning kring läroplanens formuleringar om olika områden i lärarens 

arbete blir intressant. Planering, arbetet i klassrummet och evaluering är några 

forskningsområden som är av intresse. Med införandet av kunskapskrav i GY11 blir bedömning 

och betyg och hur detta påverkar lärarens arbete som forskningsobjekt viktigt för föreliggande 

text, men där finns ett forskningsglapp. Forsberg och Lundahl (2006) skriver i en artikel att: 

Både läroplansforskning och läroplansarbete har tenderat att negligera relationen 

mellan läroplanen och kunskapsbedömningar liksom hur kunskapsbedömningar formar 

läroplaner. (Forsberg och Lundahl 2006, s. 10) 

I artikeln lyfter författarna fram behovet av mer forskning kring denna relation. Forsberg och 

Lundahl vill beskriva hur samhället har förändrat sin syn på kunskap och hur denna nya kunskap 

ska mätas och bedömas, vilket de gör med att beskriva kunskapsbedömningar som styrmedia. 

Styrmedia är en slags inbyggda koder i olika medier som ”har en inbyggd preferensstruktur 

som rymmer icke uttalade, men grundläggande föreställningar om mediets innehåll och form” 

(ibid., s. 12). I utbildningssammanhang kan detta översättas med att kunskapsbedömningar 

producerar information, ett meningssystem, som sprids mellan aktörer från micro- till 

makronivå för att skapa sammanhållning och/eller differentiering (ibid.). I skolan kan det alltså 

finnas en funktion i att kunna föra en enhetlig dialog mellan exempelvis skolpersonal och elever 

och deras vårdnadshavare med hjälp av de inbyggda koderna i betyg och bedömningsmatriser.  

Efter en genomgång av hur kunskapsbedömning som styrmedia förhållit sig i den svenska 

skolan ända sedan tidigt 1900-tal och varit delaktiga i att forma de koder i dagens system pekar 

författarna framåt med en markering mot nutiden:  
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Det är befogat att fråga sig om det inte är så att det i teorin (och sett utifrån de mest 

auktoritära styrdokumenten) finns en typ av läroplan som utlovar stort lokalt 

handlingsutrymme, medan det i praktiken etablerats en helt annan typ av läroplan där 

nationella standarder alltmer anger riktlinjer för skolans arbete. (ibid., s. 22) 

Och menar vidare att läroplanens förändring skett smygande: 

Små förskjutningar i formuleringarna kring kunskapsbedömningar kan sägas ha lett till 

en närmast paradigmatisk förändring av läroplanen till en modell där läroplanen, vad 

det verkar, justeras efter vad som går att mäta och där måttenheterna blir allt mer 

standardiserade. Detta är en förändring från målstyrning med resultatansvar till 

resultatstyrning med målansvar, vilket innebär en förskjutning från en kommunikativ 

till en instrumentellsyn på kunskap. (ibid.) 

Genom att visa på kunskapsbedömningar som en del av läroplanen vill författarna bidra till en 

förståelse kring hur bedömningens funktion som kommunikativ media övergått till en funktion 

som styrmedia.  

Artikeln skrevs 2006 men nu, några år senare, tycks det ske en förändring och en del ny 

forskning och inte minst det politiska och mediala intresset för bedömning gör att studier av 

detta ämne börjar framkomma. Inte minst har Skolverket släppt flera rapporter och därtill har 

ett antal avhandlingar i ämnet visat att intresset för området som forskningsobjekt ökat 

(exempelvis Korp 2006, Selghed 2004). Något som fortfarande inte syns lika tydligt än är hur 

GY11 kommer att hanteras när det kommer till bedömning som forskningsobjekt. I Betygens 

geografi - en forskningsöversikt om forskning om betyg och summativa bedömningar i Sverige 

och internationellt (2015) har dock sammanställts flertalet studier, av vilka några utgår från 

GY11. En av slutsatserna som forskarna drar när betygsforskning analyseras i ett 

systemperspektiv är att: ”Den som har kontroll över bedömning och utvärdering i ett skolsystem 

har också makt över vad som sker i undervisningen.” (Hultén 2015, s. 50) 

2.2.2 Sammanfattning och kommentar 

Enligt den tidigare forskningen har läraren alltid varit påverkad av sin omgivning och villkoren 

för arbetet i klassrummet har reglerats av styrdokumenten. Dock tycks senaste decenniers 

reformer inom skolan påverkat lärarens professionella yrkesutövande i en riktning mot 

deprofessionalisering av yrket. Det tycks ha förekommit strävanden att lyfta professionens 

status med hjälp av olika uttryck i policy, men enligt forskningen verkar dessa mer landat i 

antingen tomma ord eller en önskan om att kontrollera professionen uppifrån.  

Det finns annan grundforskning som analyserat formuleringar i läroplanen (GY11 och Lgr11) 

gällande andra områden. Exempelvis kan nämnas vilka typer bildningsideal som förespråkas i 

GY11 (Blomkvist 2017), analyser av styrdokument för att utröna vilken syn på elevers lärande 
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som framträder (Gabrielsson 2012), och förskjutningar i läroplanens språkbruk inom 

matematikämnet (Rohlin & Österholm 2015). Denna grundforskning kommer säkert följas av 

större studier, och det är möjligt att en del sådan forskning redan presenterats. Vid uppsatsens 

färdigställande har jag dock inte funnit något som varit relevant för resultat och analys. Den 

forskning som jag tagit del av har varit med och utformat problemområdet. 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

För att analysera styrdokument och utröna vilket utrymme som finns för den professionella 

läraren kommer här ett professionsteoriskt perspektiv att presenteras och på vilket sätt jag 

kommer tillämpa det. 

2.2.1 Professionsteoretiska utgångspunkter 

Det finns flertalet definitioner av begreppen professionell, profession, professionalism, 

professionalisering. I det allmänna språkbruket skulle profession vara detsamma som yrke. I 

en samhällsvetenskaplig terminologi krävs dock precisare definitioner, men inte ens där råder 

enighet. Inslag från olika professionsteorier kommer här att presenteras och därefter formuleras 

ett perspektiv för att organisera och diskutera det empiriska materialet.  

Professionsteori – en översikt 

Professionsteori etablerades inom sociologins fält i början av 1900-talet med fokus på de 

moderna professionerna. Förändringen i begreppsinnehåll som skett över tid kan ses som en 

följd av samhällsutvecklingen i stort. Det finns exempelvis de klassiska statusprofessionerna, 

som ofta benämnt som de fria professionerna, till vilka räknas medicin, juridik och teologi. 

Dessa professioner erhöll sin status enligt sociologen Talcott Parson (1968) genom förvärvad 

kompetens och att de professionella kännetecknades att utföra arbetet för kollektivets bästa med 

gemensamma etiska regler som grund. Den specifika teoretiska och i praktiken erövrade 

kunskapsbasen tycks ha varit, och är fortfarande, den grundläggande och kanske den viktigaste 

egenskapen för en professionell yrkesgrupp (Lundström 2007, s. 51). Den klassiska 

definitionen av en professions karakteristika kan sammanfattas ha: 

• Teoretisk kunskapsbas 

• Lång utbildning 

• Autonomi i yrkesutövandet 

• Kontroll över vilka som släpps in respektive utesluts ur kåren 

• Kontroll över kunskapsutvecklingen inom yrket (yrkesmonopol) 

• Etiska regler  

(Lundström 2007, s. 51). 
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Senare forskning har utgått från dessa men försökt, beroende på inriktning och 

samhällsutveckling, undersöka och definiera professionalisering och professionalism. 

Sociologen Eliot Freidson listar expertis, auktorisation och autonomi, som de minsta 

gemensamma nämnarna som kännetecknar en profession (1994). De tre begreppen är 

sammanlänkade och nödvändiga i ett komplext samhälle genom att den expertis som den 

professionella har förskaffat sig genom långvariga studier ges legitimitet och auktoritet för att 

samhällets medlemmar ska kunna lita på att den professionella yrkesutövarens kompetens, 

vilket också förutsätter en viss autonomi för den professionella (ibid.). Dock kan inte 

yrkesgruppen åtnjuta fullständig autonomi då det riskerar att skapa en högst privilegierad grupp 

som utövar sitt övertag mot en eller flera individer, vilka inte kan bedöma huruvida något är 

korrekt eller ej, exempelvis om en läkare skulle förorda en viss medicinering utifrån en egen 

övertygelse att det är rätt för patientens åkomma. Men autonomin måste, enligt Freidson, ge en 

så pass stor handlingsfrihet för den professionella att hen själv kan trivas i sitt yrke genom att 

få nyttja sin expertis som hen anser bäst (i förhållande till yrkesgruppens etiska regler och den 

auktoritet den innehar), och samtidigt behövs den professionellas autonomi för att undvika en 

standardisering och objektifiering av konsumenterna (Freidson 1994, ss. 154–167). 

Den senare tidens forskning har inte bara tittat på definitionen av profession. Exempelvis lyfts 

begreppet professionalisering, vilket är den process som leder till att en yrkesgrupp tillägnar 

sig de kännetecken och den kompetens som är utmärkande för en profession. Johanna Ringarp 

skiljer på yttre och inre kriterier för en profession och diskuterar hur processen har sett ut för 

att uppnå en professionell status efter kriterierna:  

1. Yttre kriterier: abstrakt kunskap, autonomi, handlingsutrymme och egenkontroll.  

2. Inre kriterier: normer och värdegrundsfrågor som etiska regler, yrkesspråk och 

yrkesidentitet (Ringarp 2011, s. 28). 

Abstrakt kunskap och en egen kunskapsbas som bygger på systematisk teori är inte synonyma 

begrepp, men dessa två är relevanta tillsammans då de bygger upp kunskapsbasen i 

lärarprofessionen, liktydigt med Freidsons begrepp expertis. Den systematiska teorin som byggt 

upp professionen har för läraryrket tidigare inte varit så ämnesmässigt inriktad utan främst har 

man tittat på metoder, erfarenhet och pedagogisk tillämpning i klassrummet (ibid., ss. 31–32). 

Den utbildningsvetenskapliga fåran har dock förändrats och fått mer definierade former med 

inriktningar på exempelvis didaktik och pedagogik (Englund 2004), vilket avgjort förändrat 

lärarens kunskapsbas till att bli mer professionsspecifikt forskningsgrundad. Den ”tysta 

kunskapen” är den som läraren tillägnar sig i klassrummet i samspelet med elever, och med 

kollegor och är professionsunikt (Ringarp 2011, ss. 32–33). 



17 

 

Autonomi, handlingsutrymme och egenkontroll är, tillsammans med den ovan beskrivna 

kunskapen, kärnan i synen på en profession och professionen kan sägas erhålla autonomi i 

utbyte mot kompetensutveckling och praktisk kunskap - autonomin sanktioneras genom denna 

förhandling (Lundström 2007, s. 56). I den historiska relationen mellan stat och lärare har 

förhandlingen fungerat så att staten betalar utbildningen och anställer lärarna vilka svarar med 

att utbilda eleverna (i enlighet med de etiska reglerna inom professionen). Autonomi blir här 

liktydigt med självständighet och oberoende. Om den autonomi som den professionella erhåller 

begränsas genom externt införda regler eller konkurrerande normsystem kan det få som 

konsekvens att den yrkesutövande personen, läraren, inte kan utföra sitt professionella arbete 

(Stenlås 2009, s. 38). Autonomi är att “ha kontroll över arbetet och att ha utrymme att utöva 

den expertis han eller hon besitter” (Stenlås 2011, s. 13). Det handlingsutrymme som många 

professionella innehar behöver inte fråntas professionella på grund av organisatoriska 

förändringar där mer regler och standardiserade krav införts – exempelvis sker undervisningen 

i en väldigt unik situation med ett relationellt perspektiv mellan lärare och elev. En liknelse som 

dock kan användas i diskussionen är att se handlingsutrymmet som ”hålet i en munk”1 – en 

öppen yta omgärdad av restriktioner, och att utvecklingen mot fler regler och standardiserade 

krav minskar hålet (Ponnert & Svensson 2015, s. 588). 

Julia Evetts definierar två olika diskurser om professionalism som har växt fram under senare 

decennier inom den kunskapsbaserade servicesektorn (exempelvis lärare): 

organisationsprofessionalism och yrkesprofessionalism. Denna utveckling menar hon skiftar 

fokus från professionella värden till organisatoriska värden (ibid.). Fokus på begreppet 

professionalism motiveras med att kunna analysera hur och vilka som diskursivt använder 

begreppet ur ett förändringsperspektiv (Evetts 2009, s. 20). Organisationsprofessionalismen är 

en diskursiv utveckling inom den marknadsanpassning som den offentliga verksamheten 

genomgår från 80-talet och framåt, benämnt som NPM (se kapitel 1.2). Fokus i denna idealtyp 

av professionalism ligger på standardisering av arbete, hierarkiska auktoritetsstrukturer, 

ansvarsutkrävande genom externt definierade mål för “klienter”/”elever” som den 

professionelle ska kontrollera och rapportera, och individualisering av de professionella, vilket 

också påverkar de kollegiala relationerna (negativt) inom professionen. Denna diskurs följer 

organisationens behov att kontrollera de professionella genom att tilltala gruppen med att hävda 

att yrkesgruppens status och värde lyfts. När professionalism på detta sätt definieras 

                                                 

1 [Min översättning]: ”Hole of a doughnut” (Dworkin 1978, se Ponnert & Svensson 2015, s. 588)  
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“ovanifrån” menar Evetts dock att handlingsutrymme, autonomi och egenkontroll baserat på 

professionens egen etik försvagas för de inom professionen (Evetts 2009, ss. 23–27).  

Yrkesprofessionalism som idealtyp fokuserar i motsats på de professionellas egna möjligheter 

och kunskaper att definiera kärnan i professionen. Auktoriteten ligger i kollegiet och 

möjligheten till samverkan mellan kollegor med fokus på handlingsfrihet och autonomi för 

individen där kontrollen av arbetet operationaliseras av de yrkesverksamma själva. 

Kunskapsbasen som är utvecklad hos de professionella (ofta genom längre utbildning) skapar 

ett förtroende för yrkesutövandet, vilket också bygger på ömsesidighet mellan de inblandade i 

organisationen. Denna diskurs fokuserar på att professionen definieras “inifrån”, vilket 

historiskt sett har format och stärkt den egna yrkesidentiteten och därigenom också säkrat och 

upprätthållit yrkesuppdragets ansvarsområde i förhandling med stat och samhället i övrigt 

(Ibid.). Schematiskt uppställt kan man jämföra dessa två idealtyper av professionalism efter 

deras karakteristika:  

Professionalism uppifrån - professionalism 

definierad av de som styr organisationen  

en kontrolldiskurs som används av de styrande i 

organisationen. 

 Professionalism inifrån - professionalism 

definierad av professionen 

en diskurs som är konstruerad av de professionella 

själva. 

juridisk-rationell form av auktoritet (legitimitet)  kollegial auktoritet 

standardiserade tillvägagångssätt  handlingsfrihet och yrkesmässig kontroll av arbetet 

hierarkiska strukturer för auktoritet och 

beslutsfattande 

 förtroende till utövaren hos både kund och 

arbetsgivare 

en tilltro till professionella ledare och deras 

metoder (managerialism) 

 Kontrollen operationaliserad av utövarna själva. 

ansvarsskyldighet och externa former av 

reglering, måluppfyllelse och 

resultatgranskning. 

 

 yrkesetik som övervakas av institutioner och 

föreningar  

Bild 1. Organisatorisk professionalism och yrkesprofessionalism (Evetts 2009, s. 44; min översättning) 

Begreppet professionell i nutida svensk pedagogisk kontext 

I ovanstående text definieras några av de beteenden, mål eller kvaliteter som kännetecknar en 

profession eller en professionell. I bakgrunden, kapitel 1.2, här ovan framkommer att många 

anser att den svenska lärarprofessionen inte helt odiskuterbart är en profession liktydig med 

exempelvis läkarprofessionen. Några definierar läraryrket som en semiprofession, alltså att 
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professionen inte uppfyller (helt eller delvis) några av de kriterier som kom med den klassiska 

professionsteorin (Etzioni i Ringarp 2011, s. 29). Även en form av process där delar av en 

uppnådd professionsstatus går i motsatt riktning har kommit att användas: 

deprofessionalisering, vilket är de faktorer som försvagar en profession (Stenlås 2009, s. 39), 

(se kapitel 1.2). 

Professionsteoretiska utgångspunkter för uppsatsen 

För uppsatsens vidkommande är det här nödvändigt att utifrån professionsforskningen utforma 

ett perspektiv som kan fungera som ett sätt att betrakta, organisera och diskutera empirin. De 

två professionalismdiskurserna som Evetts (2009, 2013) presenterar och som schematiskt 

beskrivs i bild 1 är utgångspunkten för att analysera och diskutera vilka olika diskursiva uttryck 

som framkommer i empirin, vilken bild av professionell lärare som skrivs fram i 

styrdokumenten. De andra begreppen som förekommer och som är relevanta här är den 

professionellas autonomi, handlingsfrihet, kunskap och kompetens.  
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3 Syfte och forskningsfokus 

Läraren i sin yrkesroll är ålagd att undervisa eleverna utifrån vissa regler och normer. Det som 

formellt reglerar lärarens verksamhet är styrdokumenten. De centralaste av dessa styrdokument, 

skollagen och läroplanen, innehåller i många fall långtgående, tydliga instruktioner för hur 

läraren ska utforma sitt arbete, men mycket är också sådant som kan tolkas av mottagaren, det 

vill säga lärare, rektor eller annan personal.  

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett professionsteoriskt perspektiv undersöka hur 

styrdokumenten är formulerade och på vilket sätt de relaterar till och reglerar lärarens arbete. 

Med utgångspunkt i bakgrund, tidigare forskning och teoretiskt perspektiv har några 

forskningsaspekter utkristalliserats och fokus kommer läggas på: 

1. Att undersöka på vilket sätt lärarens uppdrag skrivs fram i 

styrdokumenten, och vilken typ av professionalism som framträder. 

2. Att undersöka vilket utrymme det finns för en professionell lärare att 

agera utifrån det som framkommer i styrdokumenten i fråga om de 

karakteristika som kännetecknar en profession. 

3. Dokumentens innehåll och formuleringar kopplat till tidigare forskning, 

det vill säga om det är möjligt att förankra analysen av styrdokument till 

nationell forskning om lärarens yrkesroll och uppdrag. 

Den kritiska ansatsen i uppsatsen bygger på antagandet att diskurser alltid verkar ideologiskt. 

Det leder till att, med stöd i litteraturen, forskningsfokus riktas mot de diskursiva praktiker som 

formar världsbilder, sociala subjekt och relationer, inklusive maktrelationer och den roll dessa 

konstruktioner spelar i främjandet av vissa gruppers intressen (Winther Jørgensen & Phillips 

2011, s. 69). 
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4 Metod 

4.1 Val av metod 

I föreliggande text ligger fokus på att analysera gymnasieskolans styrdokument med hjälp av 

de verktyg som ges av den kritiska diskursanalysen företrädd av Norman Fairclough och 

analyseras utifrån det professionsteoretiska perspektivet.  

4.1.1 Diskursanalys 

Språk är ett socialt system som, på olika medvetandenivåer, påverkar sin omgivning. I modern 

samhällsvetenskaplig forskning finns ett starkt intresse för att i språket - i exempelvis text - 

undersöka kopplingen mellan människa och samhällsfenomen som exempelvis makt, politik, 

rättvisa, jämlikhet, likvärdighet, ekonomi, utbildning, konflikt och samförstånd (Bergström & 

Boréus 2012, s. 17). Texter har en avsändare, en producent, som är ett resultat av att någon eller 

några har en avsikt att förmedla något till någon annan. Lagtexter, nyhetsartiklar, bloggar, brev 

eller textmeddelanden som skickas och läses ger konsekvenser hos mottagaren – i vad de tänker 

eller handlar (ibid.). Denna uppsats fokuserar på texter som har en tydlig avsändare och det är 

därför den skrivna textens innehåll och dess möjligheter att påverka sin omgivning som är i 

fokus. Föreställningar om att världen uttryckt genom språk (här text) som innesluter eller 

utesluter mening inom olika domäner enligt vissa mönster kan kallas för diskurs, och att 

systematiskt analysera dessa mönster är att göra en diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s. 7).  

En nyckel till diskursanalys, oavsett inriktning, är att förstå att den vilar på en 

socialkonstruktionistisk grund och att denna utgår från dessa premisser: 

- Kritisk inställning till självklar kunskap 

- Historisk och kulturell specificitet 

- Samband mellan kunskap och sociala processer 

- Samband mellan kunskap och social handling 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 10) 

Diskursanalysen är således inriktad på att granska textens innebörd och vad som innesluts och 

utesluts i produktionen och konsumtionen av text.  

4.1.2 Diskursbegreppet 

Även om diskursbegreppet inte är lätt att beskriva och att definitionerna är många kan man 

väldigt enkelt uttrycka det som att diskurs är ’hur vi pratar om saker’, men med en något snävare 

definition kan sägas att diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt 
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av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7). Ett än mer utvecklat sätt att beskriva 

diskurs är att se diskurs ”som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra 

och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet (Bergström & Boréus 2012, s. 

358). 

I uppsatsen följer betydelsen av begreppet diskurs i linje med en lingvistisk utgångspunkt som 

är integrerad med samhällsvetenskap, enligt Norman Fairclough, alltså att användandet av språk 

i text är en form av social praktik (ibid., s. 356). Diskurser är både med och påverkar processer 

men de kan också påverkas, på alla nivåer i samhället och i relation till varandra. Diskursen kan 

ses som en representation såväl som en konstruktion av världen (Fairclough 1992). Det är en 

viktig aspekt att ta in när det kommer till operationaliseringen av den kritiska diskursanalysen, 

vilket presenteras närmare under nedanstående rubrik. 

Diskurser kan ses som en form av social praktik som skapar former för vårt sätt att tänka och 

handla, vad som görs sant och vad som är möjligt att tänka. För uppsatsens vidkommande är 

det viktigt att beakta då det är frågan om vilken lärare som konstrueras i styrdokumenten. 

4.1.3 Kritisk diskursanalys 

Användandet av den kritiska diskursanalysen utgår i uppsatsen från den design som Fairclough 

förestår och som är påverkad av en marxinspirerad ideologikritik (Bergström & Boréus 2012, 

s. 358). Enligt Bergström & Boréus menar Fairclough att det finns i samhällsystemet en rad 

motsättningar som i sin konsekvens kräver en kritik, vilket gör att målet för den kritiska 

diskursanalysen inte enbart är att lyfta vetenskapliga mål, utan också att med forskningen uppnå 

sociala och politiska förändringar (ibid., s. 374). Effekter av diskursiva praktiker ska betraktas 

som ideologiska (Winter Jørgensen & Phillips 2011, s. 60), och är utgångspunkten för 

uppsatsen. Syftet med diskursanalysen är här att systematiskt undersöka texter, händelser, 

diskursiva praktiker och relationer i ett socialt perspektiv.  

I föreliggande text används den kritiska diskursanalysen som metod genom att göra en 

lingvistisk analys av språket (i en social interaktion). Diskurser har tre funktioner och i en 

granskning av styrdokumenten som i föreliggande text är det dessa som ligger i fokus: 

identitets-, relationell- och ideationell funktion (Fairclough 1992, ss. 169–170). För att göra en 

analys av diskurs ska fokuseras två dimensioner: 

• den kommunikativa händelsen - ett fall av språkbruk - som till exempel en 

tidningsartikel, en film, en videoproduktion, en intervju eller ett politiskt tal 
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• diskursordningen - summan av de diskurstyper som används inom en social 

institution eller en social domän. Diskurstyper består av diskurser och genrer. (Winter 

Jørgensen & Phillips 2011, s. 60) 

För att göra en kritisk diskursanalys med utgångspunkten på en textnivå så är det en lingvistisk 

analys som tittar på textens grammatiska struktur och relationen till den diskursiva praktiken 

och den sociala praktiken, vilket kan beskrivas enligt den modell som Fairclough ställt upp: 

 

Bild 2. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (1992, s. 73) 

För att använda denna modell vid en analys behöver alla dimensionerna tas med i en 

diskursanalys av en kommunikativ händelse och innebär således en analys av vilka diskurser 

och genrer som framkommer i produktion/konsumtion av texten (diskursiv praktik), hur dessa 

byggs upp lingvistiskt och ”huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller 

omstrukturerar den existerande diskursordningen, och vilka konsekvenser det har för den 

bredare sociala praktiken (den sociala praktikens nivå) (Winter Jørgensen & Phillips 2011, s. 

75). Däremot har inte alla nivåerna lika stor betydelse i uppsatsen, vilket är fullt möjligt i en 

diskursanalys (ibid.). I uppsatsen fokuseras främst dimensionerna text och diskursiv praktik i 

analysen, medan den sociala praktiken blir en del av slutdiskussionen. 

En viktig aspekt i den kritiska diskursanalysen är frågan om subjektets relation till de 

ideologiska dimensionerna. Fairclough menar att människor inte är passiva ideologiska subjekt 

och har därför kreativa möjligheter att handla, och skapa egna eller omstrukturera de praktiker 

som de positioneras av (1992, s. 91–92). Det är dock en fråga om att skapa en medvetenhet 

kring dessa ideologiska dimensioner för att personer ska kunna se och verka inom sina ramar 

(ibid.), vilken kritisk forskning kan vara del av. Fairclough använder Gramscis idéer om 

hegemoni och möjligheter till motståndspraktiker hos subjekten i en betydelseförhandling, och 

att konkurrerande element i en förhandlingsprocess bär fröerna till motstånd (ibid.). Med hjälp 
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av hegemoni fokuseras maktrelationerna i den diskursiva praktiken och dess funktion i den 

sociala praktiken.  

4.1.4 Analys av texten 

Den lingvistiska analysen som används i uppsatsen kommer utgå från vissa centrala begrepp i 

den kritiska diskursanalysen, så som de framkommer i Fairclough (1992, 2003) och hans 

tredimensionella modell (se bild 2). Även andra lingvistiska verktyg, vilka ingår i en kritisk 

textanalys (Bergström & Boréus 2012) och som Fairclough bygger på i sin kritiska 

diskursanalys, som är nödvändiga för analysen presenteras här. 

Modalitet  

Med modalitet brukar man prata om sambandet mellan en talare och ett påstående och på vilket 

sätt dessa två delar knyts samman (Bergström & Boréus s. 376). Modala hjälpverb kan 

användas och ger olika grader av instämmande i en sats, vilket får konsekvenser för 

konstruktionen av diskurser, både gällande sociala relationer och kunskaps- och 

betydelsesystem (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 88). Exempel på modala hjälpverb är 

ska, kan inte, bör och måste. Satserna ‘eleven ska vid tillfället ha lämpliga kläder på sig’ och 

‘eleven bör vid tillfället ha lämpliga kläder på sig’ ter sig exempelvis olika. I den första satsen 

uttrycks det som att det är nödvändigt för eleven att ha bra kläder på sig, medan det andra 

påståendet lyfter det som att det är en god idé att eleven tar med sig bra kläder. I det första 

exemplet är modaliteten av deontisk karaktär, en mer bestämmande i sitt uttryck, och i det 

andra exemplet kan sägas satsens modalitet har en mer epistemisk karaktär, den är mer frivillig 

(Fairclough 2003, ss. 165–168). Ord kan också ha båda delarna, eller olika grader av deontisk 

eller epistemisk karaktär, beroende på kontexten.  

Transitivitet 

Att analysera transitivitet i en text är att se hur händelser och processer förbinds med subjekt 

och objekt och vilka ideologiska konsekvenser får det att utelämna agenten, som exempelvis i 

satsen “En lärare avskedades igår” (Fairclough 1992, ss. 177–179). Satsen innehåller en passiv 

form och det framgår inte vem som avskedat läraren - ansvaret fråntas en agent, i exemplet 

utelämnas rektor. Man utelämnar de processer och handlingar som leder fram till avskedandet 

och det hela framställs som något naturgivet (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 87). Med 

andra ord kan analys av transitivitet ge inblick i vem som gör vad mot vem och koppla det till 

politiska, kulturella, sociala och ideologiska faktorer.  
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Nominalisering innebär att undersöka hur verb och adjektiv i olika sammanhang ersätts med 

substantiv, vilket bidrar till att deltagaren kan suddas bort från processerna. När en sats 

transformeras från att en process innehar ett tydligt aktörskap till att detta aktörskap tonas ned, 

ofta genom att satsen ersätts med ett substantiv, genomförs en nominalisering (Bergström & 

Boréus 2012, s. 283). “Arbetare producerar stål” blir genom nominalisering “stålproduktionen” 

och aktörerna bakom en praktik görs osynliga, vilket gör att effekten hur texten läses påverkas. 

Även om läsaren kan förstå att det finns några som utför arbetet att producera stål på en viss 

nivå, så kan en effekt bli att handlingen att producera stål till ett ting, processen förtingligas 

(ibid., s. 284).   

Passivering behandlar hur deltagaren i en text rent lingvistisk utlämnas, och att texten istället 

lägger fokus på mottagaren (ibid.). Det handlar om att, precis som i fallet med nominalisering, 

att aktörer utelämnas eller att hur orsaker hänger samman blir dolda, eller mystifierade. 

Satskonstruktionerna i meningarna innehåller helt enkelt olika perspektiv på aktörer, och kan 

således användas för att undvika att peka ut aktörerna, med vissa ideologiska effekter.  

4.1.5 Analys av diskursiv praktik 

På denna nivå avses att fokus läggs på den kommunikativa händelsens diskursiva praktik, vilket 

innebär produktionen, distributionen och konsumtionen av text. Analys av diskursiv praktik är 

studier i hur producenter av text bygger på existerande genrer för att skapa text, och hur 

konsumtionen av text bygger på förhandenvarande genrer i konsumtion och tolkning av text 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 75). Genre och diskurser bygger tillsammans upp 

diskurstyper, vilket är i sin tur är det som bygger upp diskursordningen inom en social 

institution eller domän. I uppsatsen räknas styrdokumenten sammantagna som en 

diskursordning. Inom en diskursordning kan sägas att de resurser som finns till förfogande 

skapar ramarna för vad som får eller inte får sägas, men det finns utrymme för förändringar 

inom diskursordningen genom användandet av kreativt språkbruk, särskilt om det kommer från 

andra diskursordningar (ibid., s. 76). För uppsatsens vidkommande är det intressant att se hur 

diskurserna givna av det teoretiska ramverket finner utrymme i texterna. 

Intertextualitet 

Med intertextualitet innebär att en text aldrig helt står för sig själv utan pekar på att den står i 

relation till andra texter. Texter för en dialog med och omformar, rekontextualiserar, tidigare 

texters konventioner och kännetecken för att skapa nya (Fairclough 1992 ss. 102–103). För att 

undersöka den diskursiva praktiken studeras textens interdiskursivitet, hur diskurser förhåller 
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sig till andra diskurser, inom och utanför den givna diskursordningen. Interdiskursivitet är en 

del av intertextualiteten, vilken övergriper genre och interdiskursivitet, och innebär att 

undersöka textens relation till andra texter. En specifik del av detta är en manifest 

intertextualitet, där texter med hjälp av referenser hänvisar till andra texter (ibid., s. 117). Om 

intertextuella kedjor är möjliga att finna och i en analys försöka se hur ’samma’ text tar sig ut 

i olika utformningar, går det att skapa en möjlig bild av hur diskurser återskapas eller förändras 

(Winther Jørgensen & Philips 2011, ss. 85–86).  

Genre 

Genre är enligt Fairclough (2003) ett sätt varmed text agerar och interagerar på en lingvistisk 

nivå och där genren ger en viss struktur till texten (exempelvis intervju, föreläsning eller 

nyhetsreportage) (s. 17). Genre är tätt kopplat till begreppet intertextualitet. Texter i olika 

genrer kan sägas ha olika syften och användning, och olika former för igenkänning eller 

interdiskursiva kopplingar till andra texter. Genre kan på så sätt korrespondera med, och 

konstituera, olika typer av social praktik i ett givet samhälle och tid, eller generellt sett kopplas 

till olika sätt att framställa (och motta) budskap (Bergström & Boréus 2012, s. 392).  

4.2 Urval och avgränsningar 

Att välja texter för analys utgår från urvalsprincipen att ett dokument innehåller ett större värde 

än dess bokstavliga innehåll (Denscombe 2016, s. 319). Det material som analyseras i uppsatsen 

är de styrdokument som rör gymnasieläraren generellt och samhällskunskapsläraren i 

synnerhet. Urvalet är de delar av skollagen SFS 2010:800, gymnasieförordningen SFS 

2010:2039, läroplanen GY11, samt de kommentarer och allmänna råd utgivna av Skolverket 

som har bäring på uppsatsens syfte och frågeställningar. Urvalet motiveras med att dessa 

dokument sägs tillhöra de styrdokument en lärare behöver ta del av enligt Allmänna 

kommentarer gymnasieskola 2011 (2011, s. 15): 

DOKUMENTEN HÄNGER IHOP 

Alla dokument ovan är tänkta att skapa en helhet. De fyller en funktion vart och ett för 

sig men uttrycker också tillsammans en gemensam syn på verksamheten i klassrummet. 

Skollagen är överordnad de andra dokumenten. Gymnasieförordningen, läroplanen och 

examensmålen är förordningar som på olika sätt konkretiserar skollagens 

bestämmelser. Ämnesplanerna är föreskrifter som styr undervisningen i ett enskilt 

ämne. 

Lärare, skolledare eller annan skolpersonal behöver använda alla dokumenten. För till 

exempel en lärare räcker det inte att bara planera undervisningen utifrån ämnesplanen 

för ämnet, utan hon eller han behöver också utgå från examensmålen och läroplanen. 

Dessutom behöver läraren känna till de bestämmelser i skollagen och 

gymnasieförordningen som berör hans eller hennes verksamhet.  
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På så vis är utgångspunkten för urval och avgränsning de ramar som Skolverket själva anger. 

Styrdokument i övrigt har visserligen stort inflytande och bör beaktas när man gör en analys av 

de texter som är avsedda att läsas av lärare, men det är också en väldigt stor textmängd, vilket 

också fick utgöra hur urvalet ha avgränsats. 

I varje analyserat dokument har avgränsningar gjorts till de delar av skollagen som beskriver 

gymnasieskolans verksamhet och de övergripande delar som riktar sig till alla lärare, oavsett 

nivå. I gymnasieförordningen används de relevanta delar som kommit fram i genomförandet, 

vilket beskrivs nedan. I läroplanen (GY11) är det de två inledande kapitlen samt kapitel 4 

(Gymnasiegemensamma ämnen och Samhällskunskap) som ligger i fokus. I 

kommentarsmaterial och de allmänna råden har avgränsningar gjorts till de delar som avsågs 

vara relevanta för undersökningen, läs mer under kap. 4.3 Genomförande. Avgränsningen till 

att bara ta med samhällskunskapsämnets ämnesplan motiveras med att det är ett av de ämnen 

jag själv ska bli lärare i och alltså har stor inblick i. Samtidigt ska sägas att ämnesplanernas 

strukturer och innehåll liknar varandra, de följer en standard (se kapitel 1.2). 

4.3 Genomförande 

Eftersom urval av empiri utgick från Skolverkets egen formulering om vilka dokument som var 

viktiga för läraren, började jag med att gå igenom dessa texter utan att använda några verktyg 

och försökte få en bild av vad det är de säger mig som blivande lärare. Under denna fas framgick 

att jag kände mig mer och mer inringad av olika formuleringar som jag inte förstod eller kunde 

sätta in i mitt perspektiv. Därför blev det viktigt att i den process som därefter följde försöka 

finna vad det egentligen var som stod i texten, och sätta in det mot bakgrund av min teori, 

tidigare forskning och förförståelse som lärarstudent.  

Tekniskt använde jag mig av en avancerad sökfunktion i ett dokumenthanteringsprogram 

(Adobe Acrobat Reader), och sökte på vissa ord jag hade sett i mina läsningar och som framstod 

som relevanta: lärare, utbildning, undervisning, pedagog med olika böjningar eller 

kombinationer. Därefter undersökte jag de olika modala hjälpverben som med olika karaktär 

reglerade lärarens arbete, vilka hämtades från den kritiska diskursanalysens lingvistiska 

verktygslåda. Att kombinera sökord (som färgmarkerades) gav vissa intressanta mönster som 

blev utgångspunkten för min analys och tolkning.  

Efter att ha fått fram stora delar av min empiri som jag beskrev ovan stötte jag på ett problem 

som tvingade mig att söka mig utanför de första styrdokumenten. När processer i texten ständigt 

relaterades till vissa mål, och några benämndes som ”nationella mål”, men aldrig förklarades i 
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dessa dokument fick jag leta på andra platser. När jag slutligen kom i kontakt med en definition 

av ”nationella mål” (se kapitel 5.4.2) blev undersökningen mer komplett, och samtidigt mycket 

större. Fokuseringen på mål blev tydligt en av de mest förekommande formuleringarna i alla 

styrdokument.  

Det empiriska materialet har varit stort och svårigheterna har varit att avgränsa sig. Det har 

också slutligen lett till att avgränsningen skedde på grund av utrymmesbrist, men också en insikt 

av att vissa resultat upprepas i de olika texterna. Att inhämta dokument som legat till grund för 

undersökningen har inte varit några problem då dessa dokument är offentliga och dessutom 

ligger till grund för skolans verksamhet - de är ämnade att läsas av bland annat lärare. 

4.4 Tillförlitlighet 

Tillvägagångssättet i undersökningen har varit att utgå från forskningsfrågorna och med hjälp 

av den kritiska diskursanalysens verktyg undersöka hur lärarens roll skrivs fram i 

styrdokumenten. Att ständigt återkomma till de frågor som ställts, undvika felkällor och med 

noggrannhet i varje led (Bergström & Boréus 2012, s. 42) gå igenom de dokument som 

förekommer i studien på en lingvistisk nivå har jag både kommit nära textens innehåll och 

undersökningens fokus. På så sätt har tillförlitligheten i studien hållits på en förhållandevis hög 

nivå. Med samma typ av analysverktyg, använt på samma typ av text är möjligheten att liknande 

resultat kan uppnås.  

Fortfarande är det dock frågan om undersökningen påverkas av forskaren, även om dokumenten 

är statiska, det vill säga: finns det en bias hos undersökaren och hur påverkar det resultatet? Det 

är omöjligt att undgå att forskaren är en del av undersökningen men med stor noggrannhet 

möjliggörs att studien kan upprepas av andra forskare och på andra styrdokument. Valet av 

metod är dock ett ställningstagande som ger vissa resultat, och inte andra. Det har dock varit 

tydligt vilken metod som har använts och dessutom har den gått att relatera till 

frågeställningarna och problemformuleringen, vilket tvivelsutan varit en bra kombination – 

valet av metod har resulterat i att kunna ge svar på de frågor som ställts.  

Väl värt att diskutera är huruvida en analys av dokument på denna lingvistiska nivå har någon 

praktisk betydelse för utläsningen av styrdokumenten. Det har inte varit min avsikt att 

undersöka hur lärare läser läroplanen, men det är väldigt tydligt att de är avsedda för detta 

ändamål. Dokument kan vara en del av en organisations vardagsliv, men det är ändå viktigt att 

tydliggöra att undersökningen syftat till att sätta dokumenten i en bredare social kontext (May 
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2013, s. 254). Det är fullt möjligt att det kan finnas en praktisk användning av en kritisk analys 

av ett arbetsdokument för att kunna förstå och hantera sin praktik.  

5 Resultat och analys 

Det empiriska materialet, styrdokumenten i urval, har analyserats som helhet och utgör i 

uppsatsen diskursordningen. Som nämnts ovan är diskursordningen summan av de diskurser 

och genrer som existerar i en social institution och strider om meningsskapandet, det är ”ett 

socialt rum där olika diskurser delvis täcker samma terräng som de konkurrerar om att ge 

innehåll var och en på sitt sätt” (Winther Jørgensen & Phillips 2011, s. 64). 

Varje del av styrdokumenten innehåller en analys av text och diskursiv praktik. Relationen till 

den sociala praktiken kommer in i kapitel 6. 

5.1 Skollag (SFS 2010:800)  

Den nuvarande skollagen (SFS 2010:800) är en författning som gavs ut den 6 juli 2010 av den 

borgerliga regeringen Fredrik Reinfeldt, med Jan Björklund som utbildningsminister, och 

bygger på regeringens proposition Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet 

(Prop. 2009/10:165). Propositionen motiverar en ny lag inledningsvis med: ”I propositionen 

föreslår regeringen en ny skollag som är bättre anpassad till ett målstyrt skolväsende och till 

den ansvarsfördelning som gäller mellan stat och kommun” (ibid.).  

Skollagen är det styrdokument som är överordnad de andra, det vill säga att om något prövas 

mot en formulering i de olika dokumenten har skollagen överordnad roll. Lagen riktar sig med 

sina generella bestämmelser till alla skolformer och flertalet grundläggande bestämmelser till 

de olika skolformerna. I skollagen finns föreskrifter som reglerar rätten till utbildning, skolplikt, 

elevhälsa med mera. Kapitel 15–17 reglerar det som specifikt gäller gymnasieskolan. I 

föreliggande text behandlas resultatet av det urval som framkommit i ovanstående kapitel 4.2 

och 4.3.  

5.1.1 Text 

I skollagen definieras en inledande tolkning av ordet undervisning2: 

                                                 

2 I kapitel 5 Resultat och analys fetmarkeras ett analyserat begrepp första gången det används och därefter inom ’ 

då det fortsatt är utsatt för analys.  
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sådana målstyrda processer som under ledning av lärare […] syftar till utveckling och 

lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden […]. (SFS 

2010:800, s. 2)  

Undervisning är alltså något som enligt lagen leds av en lärare, med tilläggsbeskrivning att 

lärande sker genom att eleven själv inhämtar kunskaper och värden - lärare och elev är i en 

relationell situation när det kommer till lärandet. Det finns inte här en deontisk karaktär 

(Fairclough 2003) i satsen, det är av en mer epistemisk karaktär och talar mer allmänt om hur 

undervisningen ska gå till. Undervisning som ord används relativt brett i hela lagtexten, och i 

olika former, vilket gör de ’målstyrda processer’ som läraren leder till att bli något otydliga. 

Ordet målstyrd har en tydlig koppling till den målstyrda skolan generellt – att undervisning 

sker utifrån (fördefinierade) mål. Däremot förekommer en starkare epistemisk satskonstruktion 

redan i definitionen av utbildning: 

Den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål. (ibid.) 

Här definieras att lärarens praktik - ’undervisningen’ - sker utifrån bestämda mål. Då skolan i 

och med GY11 (även Lpf94) är mål- och resultatstyrd förekommer ofta detta begrepp ’mål’. I 

citatets fall åsyftas inte några specificerade mål, men i alla styrdokument förekommer ’mål’ 

ofta i samband med det modala hjälpverbet ’ska’, vilket kommer tas upp i analyser av alla 

styrdokument i föreliggande uppsats.  

Ordet ’utbildning’ blir intressant eftersom det ofta förekommer i lagtexten. Då man i lagtexten 

ofta, men inte alltid, skriver ut att ’utbildning’ definieras som ’undervisning’ (målstyrda 

processer under lärares ledning), blir frågan om lärarens arbete något som impliceras, snarare 

än att det explicitgörs. När aktören utelämnas på detta vis kan det vara ett sätt dölja 

orsakssammanhang, och även dölja ansvar (Bergström & Boréus, s. 284). Även om Fairclough 

(ibid.) menar att detta inte behöver ha ideologiska orsaker så kan effekten vara att dölja vikten 

av ansvar som läggs hos en aktör, i det här fallet läraren. Exempel på hur ordet ’undervisning’ 

sker utifrån bestämda mål förekommer i skollagen utan att för den skull explicit peka ut lärarens 

arbete, bland annat i 1 kap., 4 § (min markering av ordet utbildning): 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande 

samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på. 

   I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 

ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. (ibid.)  
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Här förkommer flera gånger det modala hjälpverbet med deontisk karaktär, ’ska’, vilket 

förmedlar att det inte är fråga om en frivillighet, det är ett krav att genomföra undervisningen 

med detta som mål. Några ’ska’ reglerar läraren, men några reglerar också att eleverna själva 

ska ’inhämta och utveckla kunskaper och värden’. Det behöver visserligen inte finnas någon 

motsättning mellan den professionalism som lärarkåren förestår och den som organisationen 

förestår här, men i formuleringar medelst deontisk karaktär är det inget tvivel om vad läraren 

måste företa sig i sin undervisning - den baseras inte på en ömsesidig överenskommelse mellan 

elev, lärare och organisation (Evetts 2013). Visserligen definieras ’utbildning’ inte enbart som 

lärarledd undervisningsprocess, det är sådan verksamhet där läraren är en del av utbildningen, 

men inte enbart. Dock ligger tonvikten på lärarens arbete eftersom det är det enda som skrivs 

in i definitionen av ’utbildning’. 

Följer man linjen mellan undervisning, som definierar lärarens arbete, till utbildning, vilket 

implicit ramar in läraren, blir granskningen av lärarens arbete synnerligen intressant, vilket 

framkommer i 26 kap. Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och 

utvärdering. Förutom att tillsyn av verksamheten när det kommer till skolenheter, kommunalt 

tillsynsansvar med mera ska ske enligt 3 §, avser den 19 § att beskriva den statliga 

kvalitetsgranskningen:  

Statens skolinspektion ska granska kvaliteten i sådan utbildning och annan verksamhet 

som står under dess tillsyn eller under tillsyn av en kommun enligt detta kapitel.  

(ibid., s 122) 

Den deontiska karaktären här visar här att skolinspektionen (en myndighet) måste granska 

kvaliteten i utbildningen: ”Den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda 

mål.”, och med undervisning menas alltså: ”sådana målstyrda processer som under ledning av 

lärare […] syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper 

och värden” (ibid., s. 2). Kvalitetsgranskningen ska ske i förhållande till uppställda mål och 

riktlinjer och det finns här en indirekt syftning till att det är läraren som är i fokus när kvaliteten 

på utbildningen ska utvärderas. Genom lagfästande och användande av dessa texter ger stat och 

myndighet sig själva en auktoritet och möjlighet att kontrollera och styra lärarens arbete i 

undervisningen, vilket korresponderar med Evetts (2009) beskrivning av skillnader mellan 

professionalismdiskurser. Kvalitetsgranskningen blir en del av professionalismdiskursen 

definierad av organisationen.  

Den mål- och resultatstyrda skolan har som ett grundläggande mål att elever ska uppnå minst 

godkänt (betyget E). Om detta inte sker, enligt 3 kap. 8 §, ska en utredning göras (SFS 2010:800, 
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s. 12). Denna utredning ska påbörjas efter att information nått rektor från lärare eller på annat 

sätt. Informationen baseras på att det: 

[…] framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav 

som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. (ibid.) 

Det är kunskapskraven som är ledande enligt denna paragraf. Bedömningen av informationen 

som leder fram till en utredning baseras enbart på en måluppfyllelse som är definierad enligt 

vissa formuleringar i kunskapskraven (se GY11, ämnesplanerna). Det är regeringen som 

meddelar föreskrifterna om kunskapskrav, vilket gör att om en elev ska hamna under utredning 

och ges särskilt stöd, så utgår det endast utifrån det faktum att en elev måste misslyckas att 

uppnå den lägsta nivån för godkänt. Här utelämnas en möjlighet att en lärare eller elev upplever 

att undervisningen inte fungerar för hen på ett annat sätt än att kunskapskraven inte uppnås. 

Den professionella läraren har endast att förhålla sig till de standardiserade kunskapskraven 

som måttstock för vad som kan gälla för ett behov av särskilt stöd. Ansvaret har i denna paragraf 

tydliggjorts genom att koppla samman lärarens undervisning med elevens måluppfyllelse med 

det modala hjälpverbet ska, utan att påpeka andra faktorer som kan påverka elevernas 

kunskapsinhämtning och utveckling och som den professionella läraren kan tänkas 

uppmärksamma. Mickwitz (2015a, 2015b) påpekar också att detta krav på att elever ska uppnå 

vissa lägstamål påverkar lärarens yrkesutövning då man i sin praktik finner sig kringskuren av 

att förhålla sig till standardiserade kunskapskrav.  

5.1.2 Diskursiv praktik 

Skollagen är en lag, och som sådan bär den på tecken på genren (Fairclough 2003), lagtexter, 

som med hjälp av saklighet, fåordighet och en auktoritär ton skapar en viss relation mellan 

producent och konsument, byggd på en stark tradition av hur lagtexter är formulerade och ska 

utläsas. Skollagen är riktad till all personal inom skolverksamheten men, på grund av att det är 

en lagtext, kanske inte tillgänglig för alla. Indelning i kapitel och paragrafer är visserligen 

tydligt, men det är samtidigt en speciell form av text som inte enkelt kan läsas, då det inte 

förekommer exempelvis förklarande text till de delar som möjligen är svåra att förstå. Skollagen 

(liksom andra lagtexter) refererar ofta till sig själv medelst olika specifika sätt (även till andra 

lagar), vilket gör att läsaren för att förstå innehållet måste leta reda på rätt paragraf i rätt kapitel 

eller i en annan lagtext för att förstå helheten. Det försvårar för läsaren och har som möjlig 

konsekvens att man inte förstår eller inte har möjlighet att sätta sig in i lagarna. Avsändaren 

anges tydligt och genom att rubriken överst är, svensk författningssamling, och inte skollag, går 
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det att utläsa att mottagaren ska se detta som en del i något större och inte bara 

skolverksamheten. Auktoriteten och digniteten i texten är på så sätt markerad.  

Skollagen bygger i sin tur på proposition 2009/10:165 och formuleringar i det dokumentet har 

(ibland i sin helhet) lyfts in i skollagen, och även vidare in i de andra styrdokumenten, 

exempelvis: 

I skollagens inledande kapitel finns övergripande mål för utbildningen 

och bestämmelser om lika tillgång till utbildning och alla elevers rätt till 

likvärdig utbildning. (prop. 2009/10:165), 

i skollagen: 

8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer 

av särskilda bestämmelser i denna lag.  

9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform 

och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. (SFS 2010:800, s. 2), 

och i GY11: 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett 

var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella 

målen. (GY11, s. 6) 

Här finns en manifest intertextualitet där GY11 refererar till SFS 2010:800 (och till prop. 

2009/10:165 men inte manifest). Det här bygger ihop de olika texterna och dessutom förs och 

återskapas diskurser mellan texterna (Winther Jørgensen & Philips 2011). I exemplet ovan kan 

ses hur likvärdighet används i propositionen och läroplan. Likvärdighet är politiskt och medialt 

omdiskuterat och används på olika sätt i olika sammanhang men har kommit att bli del i 

diskussionen om den professionella lärarens praktik (Mickwitz 2015, Lindensjö & Lundgren 

2000). När skollagen ses som överordnad de andra styrdokumenten och skollagen baseras på 

en proposition från regeringen blir skollagen ett politiskt dokument. Likvärdighet kopplas i 

propositionen 2009/10: 165 till de fastställda målen och att dessa ”kan nås på olika sätt beroende 

på lokala behov och förutsättningar” (s. 229), vilket i läroplanen har formulerats som att 

”normerna för likvärdighet anges genom de nationella målen” (GY11, s. 6). Intressant här är 

att notera att skollagen inte definierar kopplingen till (nationella) mål, att likvärdigheten inte är 

reglerade enligt lag, utan genom normer. NE definierar ’norm’ som är ett ideal som en person 

förväntas anpassas till (NE 2017). Det som inte regleras enligt lag förväntas istället efterlevas 

utifrån normer. Likvärdighetsdiskursen har tidigare analyserats och det finns ett interdiskursivt 

beroendeförhållande till andra begrepp som jämlikhet, frihet och olikhet, men på senare tid har 
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det kommit att kopplas till ”kvalitet, reglering och kontroll” (Bergström & Boréus 2012, ss. 

363).  

5.2 Gymnasieförordning (SFS 2010:2039)  

Gymnasieförordningen SFS 2010:2039 är en författning beslutad av regeringen och innehåller 

bestämmelser om gymnasieskolan och konkretiserar skollagen. Denna förordning följer med 

hela gymnasiereformen 2011 och utfärdas i december 2010, men med kompletteringar som 

sträcker sig till 2017, med effekter som träder i kraft 2018. Eftersom de olika styrdokumenten 

följer varandra, men utvecklar olika delar, är det enligt Skolverket, viktigt att lärare ska ha 

kännedom och kan utgå från alla dokumenten (Gymnasieskola 2011, s. 15). 

Gymnasieförordningen är mer detaljerad än skollagen och behandlar exempelvis lärotider, 

undervisningstimmar och fjärrundervisning men också ett förtydligande av betygssystemet, 

samt nationella prov.   

5.2.1 Text 

Även om gymnasieförordningen mer riktar in sig på att ge de organisatoriska ramarna för 

lärarens verksamhet, finns få förekomster av begreppet utbildning direkt riktat till läraren. 

Detsamma gäller begreppen lärare och undervisning. Ett undantag gäller lärarens 

betygssättning och är ett komplement till skollagen, 8 kap. 1 a-d § (SFS 2010:2039, s. 24). Den 

behöriga läraren är den lärare som ska sätta betyget enligt formuleringarna, med vissa följder 

om det finns obehöriga eller fler behöriga lärare som ska avge betyg. Omvänt kan sägas att en 

betygsättande lärare är den som har en legitimation, vilket alltså ger hela professionen en ram 

den måste förhålla sig till. Utifrån de resonemang som förts i tidigare forskning kan här sägas 

att legitimationsreformen motiverades med att vara stärkande för professionen, men enligt 

gymnasieförordningen läggs fokus på att det är den betygssättande läraren som innehar 

legitimation (Mickwitz 2015; Ringarp 2011). Det är endast i betygssammanhang begreppen 

’behörig lärare’ och ’undervisning’ förekommer. Det regleras dessutom av en modalitet med 

deontisk karaktär, vilket gör texten tydlig i vilken form undervisningen måste ske. I ett tillägg 

till gymnasieförordningen konstateras det att läraren är ”[…] en legitimerad lärare som är 

behörig att undervisa i det ämne som betyget avser.” (s. 45). Formuleringen visar på 

förhållandet att det är givet att den legitimerade läraren undervisar i det ämne som betyget avser, 

inte tvärtom - att den legitimerade läraren är den som undervisar i ett ämne och därför har 

kompetensen som krävs för att sätta ett betyg. Relationen är betygssättning före undervisning.  
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Gymnasieförordningen reglerar hur läraren kan använda sig av ämnesplanerna i 1 kap. 

Inledande bestämmelser, ämnesplanerna återfinns i GY11.  

4 § Enligt 16 kap. 21 § och 19 kap. 22 § skollagen (2010:800) ska det för varje ämne 

finnas en ämnesplan. Den ska ge läraren och eleverna utrymme att själva planera 

undervisningen. (ibid., s. 3) 

Här förekommer det modala hjälpverbet ska, vilket i det här fallet reglerar att läraren 

tillsammans med eleverna måste ges utrymme att utforma undervisningen tillsammans (utifrån 

ämnesplanen). Det är en stark formulering som ämnar ge läraren utrymme att agera utifrån sin 

egen kompetens. Därefter följer en förklaring vad som ska ingå i en ämnesplan:  

- ämnets syfte, 

- varje kurs som ingår i ämnet, 

- det centrala innehållet för varje kurs, 

- antalet gymnasiepoäng eller gymnasiesärskolepoäng som varje kurs omfattar, och 

- kunskapskraven för varje kurs. (ibid.) 

Här finns en komplexitet och motsatsförhållande i relationen mellan att styrdokumenten ger 

läraren möjlighet att utforma planeringen utifrån sin egen kompetens och samtidigt att läraren 

behöver utgå från ett relativt ymnigt ämnesinnehåll. Utifrån Evetts (2009) karakteristika över 

de olika professionalismdiskurserna så faller detta in under båda delarna. Den ena delen talar 

till en handlingsfrihet och yrkesmässig kontroll av arbetet (planeringen av undervisningen) 

samtidigt som man ska utgå från de standardiserade styrdokumenten (ämnesplanerna). Det talar 

för en professionalismdiskurs som den är definierad av de yrkesverksamma lärarna och 

samtidigt innehåller ämnesplanerna de kunskapskrav vilka är centrala för den målstyrda skolan, 

vilket talar för diskursen formulerad av organisationen.  

5.2.2 Diskursiv praktik 

Gymnasieförordningen är en myndighetstext med likadana formuleringar som skollagen, vilket 

för den till samma genre och därför en liknande relation mellan författare och läsare som 

lagtexter. Lärare (och annan personal) förväntas ta del av detta dokument, vilket i detta fall 

innebär att lärare inte bara förväntas förstå sitt yrke, utan även förstå skolan som organisation 

då gymnasieförordningen även lyfter frågor som vilka ska vara huvudmän, bidrag till skolor 

med mera. 

Det finns en intertextualitet mellan SFS 2010:2039 och skollagen som för bilden av en 

hierarkisk struktur i skolan där läraren hamnar i en position under rektor. I 8 kap., 1-1d 

paragrafen finns en ordning hur betyg ska sättas och vem som ska bära ansvaret. Är det 

exempelvis oenighet om hur ett betyg ska sättas av legitimerade lärare ska slutligen rektor sätta 
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betyget (SFS 2010:2039, ss. 24–25). Det fråntar en kollegial möjlighet att finna en lösning. Det 

blir alltså den som enligt lagen har ansvaret för det pedagogiska arbetet för verksamheten som 

får sätta betyget, samma lag som stiftar att den rektor som anställs av skolan ska ha ”pedagogisk 

insikt” (SFS 2010:800, s. 6). Det är inte läraren, den som arbetar med undervisningen i 

klassrummet som har det ansvaret, utan rektor - den som ska ha insikter i pedagogiken.  

5.3 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011 (GY11)  

GY11 innehåller flera styrdokument (SKOLFS 2011:144, SKOLFS 2010:14 & SKOLFS 

2010:261) som alla bör ingå i lärarens förståelse av sitt uppdrag enligt Skolverkets egna 

kommentarer (Gymnasieskola 11 2011, s. 15). Regeringen beslutar om dessa förordningar och 

GY11 innehåller gymnasieskolornas värdegrund och uppdrag, samt de mål och riktlinjer som 

ska gälla för verksamheten. GY11 har uppdaterats så sent som 2017 med hänvisningar till 

skrivningar om digital kompetens (Skolverket 2017). 

5.3.1 Text 

I läroplanens absolut första del, Skolans värdegrund och uppgifter under rubriken 

grundläggande värden formuleras en syftning till skollagen där relationen mellan lag och 

läroplan skrivs fram: 

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever 

ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. (GY11 2011, s. 5)  

På det sättet gäller skollagens definitioner av utbildning och undervisning även här, vilket ger 

nästföljande tre meningar en viss riktning som påverkar läraren: 

Den (utbildningen, min anmärkning) ska främja elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. (ibid.) 

Den deontiska karaktären i modaliteteten fastslår att den undervisande läraren avkrävs ett stort 

ansvar för elevernas lärande och utveckling, samt den livslånga processen som fortsätter efter 

avslutad skolgång. Formuleringarna är inte nödvändigtvis något som skulle motsägas av de 

professionella själva att undervisningen ska ha sådana mål, motsatsen skulle troligen te sig 

orimlig. Frågan är dock om den deontiska karaktären ligger mer i linje med en professionalism 

definierad av organisationen (Evetts 2009). Sista meningen i citatet definierar att 

undervisningen måste ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (ibid.). Det 
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definieras aldrig vad detta innebär och hur det ska påverka undervisningen. Dock skulle detta 

kunna tolkas som att läraren ska utnyttja både den teoretiska kompetens och den praktiska 

erfarenhet som bygger upp professionens expertis, vilket ger lärarprofessionen en möjlighet att 

nyttja en handlingsfrihet och egenkontroll av arbetet (Evetts 2009). I detta inledande stycke 

finns det en motsägelse i ansvaret som avkrävs den undervisande läraren och samtidigt en 

möjlig handlingsfrihet och egenkontroll, vilka hör till de karakteristika som definierar 

professionen (Freidson 1994, med flera).  

I de inledande kapitlen av läroplanen, varav ovanstående är exempel, förekommer olika former 

av modalitet, och det får effekter på hur en lärares arbete skrivs fram. Den deontiska karaktären 

av modalitet förekommer ofta och riktar sig till vilka större typer av värden skolan ska förmedla 

generellt, men ofta också hur läraren specifikt ska vara den som arbetar på ett visst sätt för att 

förmedla vissa värden. Exempel på detta är: 

Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det svenska språket ska befästas 

genom undervisningen i många av skolans ämnen. (ibid.) 

Här regleras att läraren måste i undervisningen förmedla en kunskapsform om svensk kultur 

och historia, och inte bara på en faktanivå, eleverna måste uppnå en förtrogenhet med vad det 

svenska är i språk, historia och kultur. Den deontiska karaktären är här väldigt stark med ”ska 

befästas” som tydliggör både nödvändigheten, samtidigt som ordet ’befästa’ kopplas till en 

lagtexts auktoritära formuleringar.  

Formuleringar med satskonstruktioner av epistemisk karaktär är inte lika vanligt 

förekommande, och (en del av) de gånger de förekommer är det i samband med att eleverna 

nämns: 

Elevernas möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och att ta ansvar för sina 

studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och 

arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har. (ibid.). 

Här är det en förutsättning att skolan agerar på ett visst sätt för att eleverna tar sitt egna ansvar, 

inte ett krav. Logiskt sett går det visserligen inte att reglera elever på samma sätt som med 

lärare, då texten är ett myndighetsdokument och läraren är en tjänsteperson som är satt att följa 

lagar och förordningar. Det ger dock en viktig dimension till hur formuleringar kring hur 

lärarens arbete styrs av innehållet i dokumenten, och följaktligen vilken typ av 

professionalismdiskurs som förekommer i styrdokumenten.  
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Under rubriken Varje skolas utveckling finns en beskrivning av hur skolan ska utvecklas genom 

samarbete och samverkan med andra institutioner och hemmen för att främja elevernas lärande 

och utveckling. Samtidigt utvecklas skolan kvalitativt genom: 

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar skapar 

förutsättningar för att skolan ska utvecklas kvalitativt. Skolans verksamhet måste 

utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Detta kräver att verksamheten 

ständigt prövas och att resultaten följs upp och utvärderas samt att olika metoder prövas, 

utvecklas och utvärderas. (ibid., s. 8) 

En garanti för skolans kvalitativa utveckling måste ligga hos den dagliga pedagogiska 

ledningen av skolan (rektor) och hos den professionella läraren. Det är dock inget annat än 

lärarens professionella ansvar som efterfrågas, frågor om undervisningens innehåll och 

utformning relateras inte till. Hela skolans verksamhet ska utvecklas, varav läraren inbegrips 

genom att koppla samman begreppen ’läraren’ – ’kvalitetsutveckling’ – ’nationella mål och 

resultat’ som ska utvärderas. De nationella målen är definierade som de övergripande målen för 

utbildningen i skollagen (1–7 kap.), vilka utgör basen, och därefter kompletteras i läroplanernas 

första del om värdegrund och uppdrag, samt den andra delens övergripande mål och riktlinjer 

(Skolverket 2012, ss. 45–46). Dessa mål är både stora till volym och samtidigt sträcker de sig 

över flera dokument, vilket gör att de vägs in i allt det som regleras av styrdokumenten, och 

bland annat den professionella lärarens praktik. Det är således de nationella målen som skriver 

fram stora delar av lärarens verksamhet (återkommer i kapitel 5.4). 

I GY11, andra kapitlet Övergripande mål och riktlinjer, förekommer en struktur över hur 

arbetet i en gymnasieskola ska se ut. Den strukturen inleds med en rubrik på vad som ska 

behandlas (Kunskaper, Normer och värden, Elevernas ansvar och inflytande, Utbildningsval – 

arbete och samhällsliv, Bedömning och betyg samt Rektorns ansvar) och därefter kommer mål 

som (den abstrakta enheten) skolan ansvarar för, och därefter riktlinjer. Riktlinjerna har två 

underrubriker som alla med deontisk karaktär beskriver vad Alla som arbetar i skolan ska och 

Läraren ska göra. I målbeskrivningarna ges mycket utrymme för en frivillighet i form av 

epistemisk modalitet, vilket antyder en slags frivillighetsgrad. Det är samtidigt en fråga om vem 

som tillsammans med eleverna behöver genomföra det som beskrivs under dessa 

målbeskrivningar. Som exempel är: 

[…] det skolans ansvar att varje elev […] kan använda sina kunskaper som redskap för 

att formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem (ibid., s. 9) 

Inom skolan är det läraren som undervisar och förmedlar dessa kunskaper med ett ämnes syfte, 

mål, centrala innehåll och kunskapskrav som utgångspunkt och mål för sin undervisning, vilket 
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gör att ’skolans ansvar’ blir liktydigt med lärarens ansvar. Visserligen finns det formuleringar 

som sammanfaller med övrig verksamhet i skolan och det uttrycks som att eleven själv har ett 

ansvar, men huvuddelen av ansvaret vilar i lärarens undervisning. 

Under Riktlinjer och Läraren ska formuleras i viss detalj vad läraren ska göra, exempelvis: 

– organisera och genomföra arbetet så att eleven […] 

– utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda 

och utveckla hela sin förmåga, 

– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 

framåt, 

– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, 

– får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, 

– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar, och 

– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. (ibid., s. 11) 

Här finns flera beskrivningar av hur läraren ska organisera arbetet i klassrummet genom bland 

annat hur eleven ska arbeta ämnesöverskridande, har en progression i sin utveckling, 

ämnesfördjupning med mera. En mycket intressant formulering är att läraren ska organisera 

arbetet så att eleven ”upplever att kunskap är meningsfull och att den egna 

kunskapsutvecklingen går framåt” (ibid.). Av deontisk karaktär avkrävs att läraren ska ge en 

stimulerande undervisning i klassrummet för att eleven ska uppleva att kunskap är meningsfull. 

Kunskap i sig måste alltså göras intressant, och med koppling till undervisningens målstyrning 

och att eleven ska utveckla förmågor i förhållande till vissa kunskapskrav, så är det detta som 

är en av definitionerna av kunskap.  

I ämnesplanerna fördjupas detaljbeskrivningen och för lärare i samhällskunskap, vilka är i fokus 

i föreliggande uppsats, återkommer beskrivningar som kan kopplas till det som ovan beskrivits 

som skolans och alla lärares ansvar. I syftesbeskrivningen av ämnet finns flera formuleringar 

kring hur eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper kring demokrati, jämställdhet och 

de egna rättigheterna, vilket också vidare bekräftas i mål och kunskapskrav (GY11 2011, ss. 

143–159). I ämnesplanerna finns också många exempel på det som kan undersökas genom 

analys av satsernas transitivitet, det vill säga hur händelser och processer knyts eller inte 

förbinds med subjekt och objekt och vilka ideologiska konsekvenser det kan ha (Fairclough 

1992). I ämnesplanerna förekommer ett stort antal formuleringar om att eleverna ska ges 

möjlighet/förutsättningar till något. Det som utelämnas är att läraren är den person som ansvarar 

för att så ska ske. Istället används ibland att ’undervisningen’ ska göra något med eleverna men 

ofta utelämnas, passiveras, agentskapet och ansvaret blir dolt, eller implicit uttryckt: 

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse för frågor om arbetsliv, resurser 

och hållbar utveckling. (ibid., s. 143). 
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Läraren nämns aldrig som den som är ansvarig för undervisningen. I den kritiska 

diskursanalysen används ofta denna form av transitivitet som exempel på att agentens ansvar 

fråntas i sådana satskonstruktioner, ofta då riktat mot att de som är ansvariga, exempelvis för 

att ”50 sjuksköterskor avskedades igår” (Winther Jørgensen & Philips 2011, s. 87) inte syns, 

vilket skapar en ideologisk effekt. I läroplanen kan detta ses som ett exempel på att ansvaret för 

vem som ska ge eleverna något döljs, vilket här istället kan tolkas som att lärarens ansvar för 

undervisningen, vilken är självklar, endast blir en förmedling av styrdokumentens intentioner. 

Den (i ämnesplanen dolda) läraren bär ansvaret för undervisningen men har inte kompetens att 

avgöra vilket innehåll som ska ingå i ämnet, det görs av (den dolda) författaren till 

styrdokumenten. Fairclough påpekar dock att denna mystifiering inte behöver ha ideologiska 

orsaker då en aktör kan vara självklar i sammanhanget (se Bergström och Boréus 2012, s. 285). 

För tolkningens vidkommande är detta det intressanta - läraren är den som de facto är ansvarig 

för undervisningen, men fråntas möjligheten att bestämma ämnets mål genom att bli utelämnad.  

Förutom ämnets syfte och mål fokuseras centralt innehåll och kunskapskrav, där det sistnämnda 

är olika kunskapsformer som i olika nivåer eleven ska utveckla och med vilka kvaliteter som 

eleverna kan visa detta. Kvaliteterna är vissa begrepp (till exempel översiktligt, utförligt, 

utförligt och nyanserat). Hur läraren kan läsa, tolka och använda dessa begrepp i en bedömning 

av elevens kunskap tas upp i föreskrifter utgivna av Skolverket: Allmänna råd: betygssättning 

och bedömning i gymnasieskolan 2011 (2012b) (se kapitel 5.4). Kunskapskraven ser liknande 

ut i varje ämnes kursinnehåll, vilket gör att den standardiserade formen av bedömning på 

liknande vis upprepas oavsett ämne:  

Svenska 1: 

Betyget E 

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och 

åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med 

viss säkerhet. 

 

Samhällskunskap 1a1: 

Betyget E 

Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i 

samhällskunskap i olika presentationsformer. 

 

Historia 1a1: 

Betyget E 

Eleven kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara 

frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans. 

(ibid.) 

Begreppet ’med viss säkerhet’ (fetmarkerat av författaren) används för att beskriva med vilken 

kvalitet eleven kan göra något. Det är visserligen inte här definierat hur läraren ska avgöra vad 
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’med viss säkerhet’ innebär. För att tolka det skulle det vara möjligt att förlita sig på 

professionens kompetens, men Skolverket har tagit fram olika verktyg, förslag och råd hur 

läraren kan och ska arbeta med dessa begrepp (Skolverket 2012b). Utifrån de olika 

professionalismdiskursernas kriterier som finns (Evetts 2009), ges det på många sätt här uttryck 

för en organisationsprofessionalism då det i GY11 i hög grad finns standardiserade 

formuleringar när det kommer till att bedöma elever, exempelvis i text där det uttrycks att 

läraren (dolt/synligt) ska använda sig av vissa fördefinierade begrepp i bedömningen. 

Visserligen finns tolkningsutrymme i varje kunskapskrav i detta dokument, vilket skulle kunna 

tala till en handlingsfrihet och yrkesmässig kontroll av arbetet från den egna professionen. Detta 

handlingsutrymme måste dock ändå relateras till varje begrepp, vilket gör att det är ett väldigt 

litet utrymme som ges. Ansvarsfrågan för läraren hamnar också den i en relation till att läraren 

måste ta hänsyn till de nationella målen i allt sitt arbete, vilket regleras av GY11 och de andra 

styrdokumenten.  

Den hierarkiska strukturen i systemet synliggörs med att det är rektorn som ansvarar, leder och 

samordnar ”det pedagogiska arbetet vid en skolenhet” (GY11 2011, s. 15) och dessutom: 

Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal i skolan 

har rektorn ansvar för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för 

att: 

[…] 

- lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer efter 

elevernas skiftande behov och förutsättningar (ibid.) 

Formuleringarna kring att rektor har uppgiften som pedagogisk ledare och ansvar för att lärarna 

utformar undervisningen på ett visst sätt är också en indikation på att det är den organisatoriska 

professionalismdiskursen som är dominerande i styrdokumenten. 

5.3.2 Diskursiv praktik 

GY11 är en myndighetstext men i relation till de andra styrdokumenten som analyserats ovan, 

skollagen och gymnasieförordningen, använder GY11 en annan vokabulär men med drag av 

lagtexter i vissa fall. Tilltalet till läsaren är mindre formellt, mer lättläst och överskådligt med 

tydliga distinktioner mellan de olika delarna, i både färg och typsnitt. Genren kan sägas vara en 

myndighetstext med en mix av olika språkbruk, både formellt och informellt. Texten är 

dessutom riktad till fler grupper av läsare, men främst rektorer och lärare, vilket kan motivera 

utformningen. GY11 är dock en förordning och som sådan har den en auktoritär ton, vilket 

synliggörs genom tydliga referenser till skollagen, propositioner och andra förordningar och 

med hjälp av övervägande del satskonstruktioner av deontisk karaktär. Avsändaren är 
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regeringen (genom skolverket) och bekräftar således vilken auktoritet texten har. GY11 bygger 

på flera förordningar och propositioner och tillsammans med de övriga styrdokumenten utgör 

den en del av det juridiska styrningsverktyget i den politiska styrningen (Nihlfors 2016). Utöver 

det innehåller GY11 element av den uppföljning och utvärdering som även det är en del av den 

politiska styrningen av skolan. 

I analysen av diskursiv praktik i skollagen (kap. 5.1.2) förekommer flera tydliga drag av 

interdiskursivitet och intertextualitet. För att bygga vidare på detta kan nämnas den form av 

interdiskursivitet som byggs mellan GY11 och Gymnasieförordningen. För att göra det 

fokuseras det som ovan nämnts angående ämnesplanerna. De olika professionalismdiskurserna 

möts i formuleringarna kring ämnesplanerna: 

4 § Enligt 16 kap. 21 § och 19 kap. 22 § skollagen (2010:800) ska det för varje ämne 

finnas en ämnesplan. Den ska ge läraren och eleverna utrymme att själva planera 

undervisningen. (SFS 2010:2039, s. 3) 

vilket konkretiseras i dokumentet Övergripande kommentarer om gymnasieskola 2011:  

För varje ämne finns en ämnesplan som också beskriver de kurser som ingår i ämnet. 

Regeringen beslutar om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena efter 

förslag från Skolverket. Skolverket beslutar om ämnesplaner för övriga ämnen. 

(Gymnasieskola 2011, s. 15) 

De gymnasiegemensamma ämnesplaner som finns i GY11 beslutas enligt Gymnasieskola 2011 

av regeringen. I SFS 2010:2039 finns en öppning för att lärarna har ett utrymme för att planera 

undervisningen, men detta nämns inte i Gymnasieskola 2011. Däri finns även en starkare 

förklaring av ämnesplanens syfte: ”Ämnesplanerna är föreskrifter som styr undervisningen i ett 

enskilt ämne.” (ibid.). Den professionalismdiskurs som utgår från professionen förestår att 

läraren behöver ha handlingsutrymme och autonomi, och denna diskurs tycks först ha en möjlig 

väg genom gymnasieförordningen. Men i andra dokument uttrycks istället en kontroll och ett 

standardiseringsförfarande där läraren måste använda sig av och utgå från de av regeringen 

beslutade målen och kunskapskraven. Gymnasieförordningens manifest intertextuella referens 

till skollagen skulle dock kunna ses som att läraren har en möjlig väg att tolka ämnesplanen 

som ett hjälpmedel, inte som ett styrdokument. Det är en fråga om motstridigheter eller 

ambivalens som här gör att det blir möjligt för fler tolkningar, avsändarens avsikt kanske inte 

motsvarar mottagarens läsning, vilket öppnar för en diskursiv förändring (Fairclough 1998) om 

läraren är medveten om och kan hantera detta handlingsutrymme i förhållande till de andra 

ramarna.   

5.4 Övriga styrdokument  
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Bland övriga styrdokument som reglerar skolan och lärarnas arbete, och är intressanta för 

uppsatsen, är utgivna: Övergripande kommentarer om gymnasieskola 2011, Allmänna råd: 

Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet (Skolverket 2012a) och Allmänna råd: 

betygssättning och bedömning i gymnasieskolan 2011 (Skolverket 2012b). Dessa är utgivna i 

anslutning till de tidigare analyserade dokumenten men de kan och har uppdaterats efterhand.  

5.4.1 Text 

Det till omfång största dokumentet som ingår i övriga styrdokument är Övergripande 

kommentarer om gymnasieskola 2011 - 281 sidor - och innehåller utöver de programspecifika 

kommentarerna även en beskrivning av tillblivelsen och förklaringen till reformen GY11, samt 

en beskrivning av styrdokumentens funktion. Generellt sätt är detta dokument ett dokument 

som ger insikt och fördjupning, samt detaljförklaring till läroplanen. Genomgående är också 

modaliteten av mer epistemisk karaktär där avsändaren mer skapar ett samförstånd kring det 

som behandlats i de andra dokumenten genom en resonerande ton: 

De olika delarna i ämnesplanen hänger ihop på ett tydligt sätt. Det går till exempel inte 

att bara läsa det centrala innehållet eller kunskapskraven utan att sätta in dem i 

ämnesplanens hela sammanhang. (Gymnasieskolan 2011, s. 62) 

Samtidigt är det inte alternativ som erbjuds, det är en överenskommelse om att det är så här det 

ser ut. Att formulera saker på detta sätt skapar en relation till läsaren och beskriver en 

representation av verkligheten (Fairclough 1992). När lärare tar del av dessa dokument är det 

en viss bild av undervisningen som ges och väldigt få utrymmen ges för att skapa ett 

samförstånd mellan lärarens egen kompetens och styrdokumentens mål och medel. 

På samma sätt utformas de övriga dokumenten, men med fokus på andra områden. De allmänna 

råden kring betyg och bedömning (2012b) är strukturerat kring det modala hjälpverbet bör, det 

vill säga en karaktär som uppmanar läraren att följa dessa råd, vilket också formuleras 

inledningsvis som att de allmänna råden ska användas för att påverka utvecklingen mot målen 

i en viss riktning (s. 6).  

5.4.2 Diskursiv praktik 

Manifest intertextualitet är genomgående vanligt i Övergripande kommentarer om 

gymnasieskola 2011, vilket inte är så konstigt då det är ett kommentarsmaterial till GY11, men 

samtidigt finns det referenser till både skollag och nationella och internationella policytexter. 

Mål används ofta som begrepp och förekommer ofta i alla dokument, även i kommentarer och 

allmänna råd. I GY11 finns det referenser till de nationella målen, bland annat: 



44 

 

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. (GY11, s. 6) 

Dessa ’nationella mål’ förekommer en gång i skollagen: 

5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de 

mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) 

uppfylls. (SFS 2010:800, s. 15) 

Det är dock först i allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete, en föreskrift främst riktat till 

huvudman och rektor (Skolverket 2012a), som dessa nationella mål får en slags förklaring: 

I skollagen anges de övergripande målen för utbildningen, dels i 1–7 kap., dels i form 

av separata mål som finns i respektive kapitel för varje skolform och fritidshemmet. De 

övergripande målen i skollagen är basen för tolkningen av bestämmelserna. Dessa mål 

utvecklas och kompletteras sedan i läroplanerna […]. (Skolverket 2012a, s. 45) 

Utan att ge en förklaring till vad de nationella målen är i varken läroplan och skollag, förväntas 

läraren förstå att utbildningens likvärdighet anges genom dessa mål. I skollagen anges de bara 

vara en inriktning för det systematiska kvalitetsarbetet. Det är i den djupare förklaringen i de 

allmänna råden som det framkommer hur man ska tolka dessa mål, men även där syftas det till 

att läsa alla styrdokument för att förstå innebörden av och vikten av de nationella målen, vilket 

görs under begreppskapitlet och rubriken måluppfyllelse (ibid., ss. 44–45). Den intertextuella 

kedjan mellan de olika dokumenten bygger upp en diskurs om att mål är något som ständigt ska 

strävas mot, i olika kontexter (undervisningen, kvalitetsarbetet med mera), men det är samtidigt 

oklart exakt vilka dessa mål är, vilket gör att läraren måste ta del av dokumenten i sin helhet 

för att få något grepp om målen för sin praktik. På så sätt knyts styrdokument och lärarens 

praktik samman. 
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6 Diskussion 

I uppsatsens inledning beskrivs hur läraren i sitt arbete påverkas av olika faktorer, där 

styrdokumenten är några av de juridiska och ideologiska verktyg som ingår i den politiska 

styrningen av skolan. De forskningsaspekter som framkommit och som legat till grund för 

analysen var: 

1. Att undersöka på vilket sätt lärarens uppdrag skrivs fram i 

styrdokumenten, och vilken typ av professionalism som framträder. 

2.  Att undersöka vilket utrymme det finns för en professionell lärare att 

agera utifrån det som framkommer i styrdokumenten i fråga om de 

karakteristika som kännetecknar en profession. 

3. Dokumentens innehåll och formuleringar kopplat till tidigare forskning, 

det vill säga om det är möjligt att förankra analysen av styrdokument till 

nationell forskning om lärarens yrkesroll och uppdrag. 

Efter analys av empirin med hjälp av kritisk diskursanalys har ett mönster utkristalliserats som 

här ska lyftas och sättas samman med tidigare forskning och det professionsteoretiska 

perspektivet.  

Innehållet i styrdokumenten har genomgående en reglerande prägel, vilket förstärks genom 

referenser mellan varandra och till andra policydokument som ligger till grund för utformandet 

av styrdokumenten. Förutom de direkta kraven på att läraren ska…, vilka återkommer 

systematiskt i hela GY11, finns det explicita formuleringar som tilldelar läraren ett stort ansvar 

för undervisningen och samtidigt implicita formuleringar som indirekt reglerar undervisningens 

form och innehåll. Vissa undantag syns och ger läraren ett större frirum att tolka och använda 

styrdokumenten efter den egna kompetensen, exempelvis det som syns i gymnasieförordningen 

och dess beskrivning av ämnesplanerna. Där, och i andra delar av styrdokumenten, förekommer 

dock tvetydigheter, vilket skapar en otydlighet i vilket som ska gälla – är läraren fri att nyttja 

sin professionalism om denna samtidigt måste relatera till vissa dokument? Om den 

professionella utövaren av ett yrke definieras av sin kompetens, handlingsfrihet, autonomi och 

självkontroll (med hjälp av de för och av professionen uppställda etiska reglerna) (Evetts 2009, 

2013; Freidson 1994), är det frågan om den typen av reglering som förekommer i 

styrdokumenten mer är för att kontrollera lärarens arbete än att möjliggöra en undervisning 

baserad på ett förtroende att läraren har förmåga att avgöra vad som fungerar, och inte.  
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Evetts menar att den kontrolldiskurs som ingår i professionalism definierad av organisationen 

utmärks av en mål- och resultatorienterad struktur som begränsar den professionella (läraren) 

(Evetts 2009, ss. 22–23). I styrdokumentens utformning som frekvent hänvisar till mål som ska 

uppnås blir det tydligt att läraren ska utföra sitt arbete i relation till dessa mål, vilket då också 

ska ses som en del av skolans kvalitetsutvecklingsarbete på nationell nivå. Läraren ska enligt 

lag delta i skolans arbete med att utveckla kvaliteten på utbildningen (SFS 2010:800 s. 15), men 

formen för utveckling av undervisningen måste ske utifrån de resultat som framkommer i 

relation till de nationella målen (Skolverket 2015, s. 5). Den mål- och resultatstyrning av 

verksamheten som framkommer i dokumenten ligger i linje med de reformer som skolan 

genomgått under de senaste decennierna (Lindensjö & Lundgren 2000, Stenlås 2009, Ringarp 

2011 med flera). I den professionalismdiskurs som företräds av organisationen förespråkas att 

läraren har stort professionellt ansvar för utbildningen, vilket är logiskt, men på grund av denna 

mål- och resultatstyrning som framkommer i styrdokumenten kan det finnas risk för att läraren 

endast fokuserar på att uppfylla målen, vilket gör att man riskerar försumma andra, mindre 

mätbara aktiviteter och ansvarsområden (Evetts 2009, s. 27). Ansvaret handlar om att utöva sitt 

tjänstemannauppdrag utifrån måluppfyllelse (exempelvis betyg, bedömning, utvärdering, 

dokumentation) på bekostnad av att exempelvis undervisa utifrån de didaktiska kompetenser 

man besitter.  

I ämnesplanens (GY11) syfte och mål och i det centrala innehåll samt kunskapskrav för varje 

kurs ingår flera delar som måste ingå i lärarens undervisning, och dessa har tydliga 

formuleringar. Det finns dock utrymme för läraren att använda sin ämneskompetens och de 

didaktiska verktygen hen har inhämtat i sin utbildning eller genom erfarenhet för att utveckla 

något eget innanför ramarna i styrdokumenten. Det regleras inte i detalj att läraren ska utgå från 

liberala, konservativa eller socialistiska utgångspunkter för att exempelvis definiera demokrati, 

vilket är en del av det centrala innehållet. Syftet reglerar endast att eleverna ska använda sig av 

”samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder” (GY11, s. 144) i sin analys av 

samhällsfrågor. I praktiken innebär det att en lärare kan undervisa helt utifrån exempelvis en 

historiematerialistisk grund, vilket dock säkerligen skulle mötas av diskussion (och möjligen 

kritik) från andra kollegor (och ledning) om det visar sig att läraren inte följt läroplanens krav 

på att undervisningen ska vara ”allsidig” (ibid, s. 6). Här regleras lärarens yrkesutövande av 

dels styrdokumentens formuleringar, men kanske i än högre grad av sin egen kompetens och 

det handlingsutrymme som angivits i linje med de etiska reglerna som angivits inom 
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professionen (Ringarp 2011). Det sistnämnda skulle då ligga mer i linje med den 

professionalismdiskurs som företräds av de yrkesutövande själva (Evetts 2009).  

Slutsatser som kan dras efter analysen av styrdokumenten är att den lärare som skrivs fram i 

styrdokumenten har vissa möjligheter att utveckla sin egen undervisning utifrån den kompetens 

den besitter, det handlingsutrymme som i viss mån ges och utifrån de etiska reglerna 

professionen ställer upp, vilket ryms inom den professionalismdiskurs lärarna själva företräder 

(Evetts 2009). Dock ska det ställas mot de höga krav som läraren ställs inför när det kommer 

till de mål och resultat som måste nås och presenteras. Precis som tidigare forskning visat 

förekommer ett kontroll- och utvärderingssystem inom skolan som direkt kan relateras till en 

offentlig förvaltning i förändring mot en anpassning till marknaden i och med det ideologiska 

styrsystemet NPM (Stenlås 2009, 2011; Molander 2017; Mickwitz 2015 med flera). Om de 

olika professionalismdiskurserna ställs mot varandra så som Evetts beskriver dem (2009, 2013) 

med dess olika karakteristika så framträder den som företräds av organisationen som 

dominerande. Den vikt som läggs på måluppfyllelse, utvärdering genom standardisering, 

syftningar uppåt i en hierarkisk struktur samt användandet av en juridisk-rationell form av 

legitimitet som anges i och med den auktoritära myndighetstonen i dokumenten leder till att 

den professionella läraren, i styrdokumenten, framställs som en person som innehar en stor 

ansvarsskyldighet gentemot organisationen. 

Stenlås (2009, 2011) beskriver två reformideologier som växer fram i utbildningsystemet i 

början av nittiotalet och att den teknokratiska varianten i form av NPM vunnit mark och i och 

med detta har en offentlig förvaltning som bygger på granskning tagit plats för att lösa problem 

och legitimera beslut. Målformuleringar och uppföljning blir ett styrmedel, vilket också ingår i 

den politiska styrningen av skolan och dessutom har tagit en mer framträdande plats (Lindensjö 

& Lundgren 2000, Nihlfors 2012). Den konflikt som kan uppstå mellan professionella lärare 

och utomstående granskare, vilka sinsemellan utgår från olika förhållningssätt till 

verksamheten, påverkar lärarens handlingsfrihet och autonomi (Stenlås 2011, s. 17). De krav 

på läraren att tillhandahålla dokumentation, betygsinformation om elevers nivåer och samtidigt 

en ökande mängd andra administrativa uppgifter och sociala ansvarstaganden som ofta 

framkommer i media (och forskning), är alla delar av styrdokumentens reglering av lärarens 

verksamhet och går mot bilden av en autonom professionell lärare som utifrån sin kompetens 

kan bedöma vad undervisningen kan handla om. Denna deprofessionalisering (Ringarp 2011, 

Stenlås 2009) av läraren har gett hen mindre utrymme att utöva den expertis hen kan tänkas 

besitta, även om det finns krav på längre utbildning och legitimation för att få utöva yrket. 
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Själva legitimationsreformen motiverades genom ett tilltal till professionalism men kan sägas 

vara ett sätt att ge legitimitet till strategin att utforma och utöva kontroll över lärarens 

yrkesutövande (Mickwitz 2015, Stenlås 2011). Det som är tydligt i styrdokumenten är hur den 

professionella läraren, trots ett möjligt pedagogiskt frirum, regleras med hjälp av flertalet 

referenser till mål och kunskapskrav - hålet i munken tycks alltså vara ganska litet (Ponnert & 

Svensson 2016).  

Evetts (2009, 2013) menar att den organisationsprofessionalism som vuxit sig stark och som 

används för att marknadsföra en idé om en skola med professionella lärare har tilltalat många 

som ser de traditionella karakteristika för en profession framför sig, men att detta visat sig vara 

en kontrasterande version av professionalism definierad av de yrkesverksamma. I och med det 

kan man fråga sig vilken lärare som finns i skolan idag, och hur upplever den sin situation. Den 

forskning som fokuserar på relationen mellan policy, styrmedel och praktik kan ge läraren ett 

stöd i sin situation. Larissa Mickwitz avhandling (2015) undersöker den relationen och det 

behöver komma både mer forskning, samtidigt som varierad forskning behöver komma upp i 

media och i politikens domäner och inte enbart stanna i akademiska rum. Risken är annars att 

en fortsatt utveckling mot ökad måluppfyllelse, som exempelvis Sveriges Kommuner och 

Landsting önskar (SKL 2017), kommer resultera i ett ökat ansvarsutkrävande av läraren, vilket 

i sin tur skulle kunna leda till än mindre tid för läraren att undervisa sina elever – mindre 

möjligheter att utöva sin expertis (Evetts 2009, s. 26). En sådan utveckling för den 

professionella läraren skulle vara minst sagt luguber.  
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