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Sammanfattning  

 

Skolinspektionen utför vart tredje år regelbunden tillsyn på landets kommuner och skolor. Syftet 

med tillsynerna är att skolorna ska utvecklas och främja elevers lärande i en trygg miljö. Denna 

studie ”Styra eller störa” har granskat helhetsbedömningar från regelbundna tillsyner av 

kommuner och skolor i syfte att synliggöra eventuella maktrelationer samt vilka eventuella 

konsekvenser det kan få för lärare. Frågor som besvarades i studien var: 1) Hur åskådliggörs 

Skolinspektionens styrning i helhetsbedömningarna av skolorna/kommunerna? 2) Vad är centralt 

i Skolinspektionens helhetsbedömningar och vad brister på skolor och kommuner enligt 

Skolinspektionen? 3) I vilken mån förekommer i inspektionsrapporterna implicita och explicita 

krav på åtgärder som påverkar lärares handlingsutrymme? 4) Går det att urskilja vilka kommuner 

som ligger högt respektive lågt på Lärarförbundets lista i granskningsrapporterna från 

Skolinspektionen? Studien granskade 36 helhetsbedömningar från Skolinspektionen utifrån en 

kritisk diskursanalys och kom fram till att Skolinspektionens syfte att förbättra skolor även leder 

till mer dokumentation hos lärare, rektorer och huvudmän. Dokumentationen gäller främst att 

skolor och kommuner måste ha ett väl fungerande arbete med det systematiska kvalitetsarbetet.  
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Inledning 

När styrningen av skolan sker genom statliga anvisningar, allmänna råd och regler blir det i sig en 

slags kontroll av skolverksamheten men när det inte finns formuleringar om hur det ska gå till blir 

efterkontrollen viktigare. Detta betyder att resultaten av de statliga anvisningarna blir viktigare att 

undersöka (Jarl & Rönnberg 2015, s. 185). Idag, efter fyra år på lärarprogrammet har vi sett hur 

olika parametrar påverkar en lärares yrkesvardag. I kursen: ”Bedömning, utvärdering och politisk 

styrning för grundlärare” blev vi förvånade över den makt Skolinspektionen besitter men att det 

ändå fanns skolor som inte åtgärdat sina påtalade brister på flera år. När media sprutade ut 

artiklar om bästa skolkommun 2016 började vi fundera på vad som utmärkte en bra skolkommun 

och vad skolinspektionerna egentligen granskade runt om i landets kommuner och skolor. Hur 

påverkar denna inspektionshysteri oss lärare och vad hjälper det oss i vår didaktiska vardag? För 

att undersöka detta har vi därför analyserat granskningsrapporter för att undersöka vad 

Skolinspektionen verkligen fokuserar på och diskuterar om hur detta i längden påverkar lärarnas 

profession. 

Arbetsfördelningen i studien har delats upp på följande vis. Arbetet började med att 

gemensamt söka litteratur. Elin Forslund fokuserade på forskning om Skolinspektion och Majken 

Mossberg fokuserade på forskning om lärarprofession. Teoridelen diskuterades fram tillsammans 

men Majken Mossberg skrev om begreppen styrning och statliga styrmedel och Elin Forslund 

skrev om kritiska diskursanalys och makt. Metod-delen har Elin skrivit och disponerat med 

undantag för stycket om tolkning som Majken Mossberg har skrivit. Materialet har bearbetats och 

analyserats tillsammans och mynnade så småningom ut i olika ansvarsområden. Elin Forslund 

skrev om Skolinspektionens fokus på dokumentation, Lärarförbundets lista om bästa 

skolkommun och tillsammans med Majken även Lärarnas handlingsutrymme. Majken Mossberg 

skrev om helhetsbedömningarnas koppling och relation till tidigare inspektioner samt 

Skolinspektionens implicita styrning.  Diskussionen har vuxit fram tillsammans och formulerats 

gemensamt.  

 

 

 

 

 



 

7 
 

Bakgrund 

Riksdagen klubbade igenom förslaget att kommunalisera skolan år 1989. Då hade en ökad 

decentralisering av skolan diskuterats av politiker på både höger och vänsterkanten sedan 70-talet 

(Jarl, 2012, s. 14). Kommunaliseringen som en del av skolans decentralisering ledde successivt till 

att staten fäste vikt vid resultat och kontroll över att skolorna uppfyllde de nationella målen. Ett 

exempel på förekomsten av denna styrning är inrättandet av Statens Skolinspektion år 2008, då 

den inspektionsroll som tidigare var ålagd Skolverket överfördes till en egen myndighet med syfte 

att inspektera varje skola och kommun var tredje år, istället för var sjätte som tidigare (ibid, s. 

31f). Ett argument för ett inrättande av en Skolinspektion var att man ville rädda skolans 

likvärdighet och kvalitet. Enligt Rönnberg (2012, s. 390–391) ansågs inte kommunerna kunna 

uppfylla likvärdigheten eftersom de har olika förutsättningar. Ett annat argument var att 

inrättandet skulle möjliggöra insamlandet av uppgifter om utbildningssystemet som senare kunde 

vara underlag för politiska beslut. Den nya myndighetens uppgifter var främst att fokusera sin 

tillsyn på kvalitetsgranskning i förhållande till läroplaner och lagar (Novak, 2013, s. 11f). 

Skolinspektionens uppgift är att granska all skolverksamhet i Sverige så att skolorna följer de 

lagar, regler och läroplaner som finns (Skolinspektionen, 2015a). Det går till så att 

Skolinspektionen gör en samlad bedömning efter ett besök och ett tillsynsbeslut skickas till 

huvudmännen som ansvarar för verksamheten. Det är också Skolinspektionen som följer upp om 

bristerna har åtgärdats på varje skola och ger även råd och vägledning för huvudmännen 

(Skolinspektionen, 2015). 

Det är inte bara Skolinspektionen som gör kvalitetsgranskningar av skolor och huvudmän 

utan även andra intressegrupper. Medias informella roll brukar framhållas i 

granskningssammanhang och de internationella kunskapsmätningarna som PISA, TIMSS och 

PIRLS får stort inflytande bland annat på grund av den mediala uppmärksamheten kring testerna 

(Jarl & Rönnberg, 2015, s. 192).  Ett exempel på mätningar som får stor medial uppmärksamhet 

är fackförbundet Lärarförbundets ranking av bästa och sämsta skolkommun.1 Med listans 

mediala uppmärksamhet får den också större och större inflytande för olika intressenter inom 

skolan (föräldrar, lärare och politiker). 

Avslutningsvis kan man konstatera att kontrollerna får effekter på skolan och ligger nära 

skolans vardag eftersom elevernas utveckling skall följas upp av lärare, dokumenteras och 

bedömas. Lärare och ledning skall utvärdera och förbättra verksamheten så att elevernas resultat 

förbättras vilket gör att kontroll av olika slag ligger nära det dagliga arbetet i skolan (Jacobsson & 

Sahlin-Andersson, 1995, s. 88). Villkoren för lärares arbete och hur lärare styrs påverkar 

                                                 

 
1 Rankningen 2016: https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun  

https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun
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förutsättningarna för elevernas lärande i allra högsta grad vilket gör att lärarna besitter en central 

position då de omvandlar beslut till praktiska handlingar (Parding, 2010, s. 96). Med detta som 

bakgrund mynnar studien ut i att undersöka Skolinspektionens maktutövande över kommuner 

och skolor med hjälp av att kritiskt analysera trettiosex helhetsbedömningar. Studien kommer 

också att undersöka vilka möjliga konsekvenser dessa helhetsbedömningar får på lärares 

handlingsutrymme.  
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Forskningsöversikt 

Studien grundar sig i tidigare forskning om skolinspektioner och lärarens handlingsutrymme. 

Studien har tagit del av forskning från sju olika studier om skolinspektioner och 

handlingsutrymme både nationellt och internationellt. Forskningsöversikten är uppdelad i två 

teman. Det första temat behandlar forskning om skolinspektion och det andra temat behandlar 

forskning om lärares handlingsutrymme.  

Forskning om skolinspektioner  

Skolinspektioner finns runt om i hela Europa vilket bidragit till en rik mängd forskning om de 

olika ländernas inspektioner och dess verkan på utbildning. Ehren, Alrichter, McNamara & 

O´Hara (2013) har studerat sex olika länders skolinspektioner utifrån rapporter och intervjuer. 

Länderna vars skolinspektioner undersöktes var: Nederländerna, Österrike, Sverige, Tjeckien, 

England och Irland. Dessa länders inspektioner skiljde sig mellan varandra och bidrog därför till 

ett varierat utbud av olika sorters skolinspektioner i undersökningen (ibid, s.10). Resultatet visade 

att samtliga länders syfte med skolinspektion var att främja god utbildning i de enskilda skolorna 

och/eller i utbildningssystemet som helhet. Det som skiljde mellan länderna var däremot vad 

som ansågs att vara god utbildning. Till exempel fokuserar Irlands skolinspektion på de 

övergripande målen som ska leda till skolutveckling medan den svenska granskar om skolorna ger 

elever en god utbildning i en säker miljö (ibid, s. 14). Den gemensamma tanken är ändå att 

skolinspektionerna ska förbättra skolor, s.k. school improvement. 

Skolförbättring, eller school improvement, har även Gaertner, Wurster & Pant (2013) 

undersökt i studien: The effect of school inspections on school improvement. Gaertner m.fl. belyser att 

forskning om skolinspektion övervägande handlar om positiva effekter och då främst från USA 

och Nederländerna. Forskarna klargör även att det finns forskning som visar på negativa följder 

av skolinspektioner, en sådan aspekt är exempelvis den stress och oro många lärare känner inför 

besöken (ibid, 2013, s. 492). Under ett år granskade studien skolor i de två tyska städerna Berlin 

och Brandenburg med start år 2005 respektive 2006 och följdes upp och jämfördes åren efter. 

Skolor som granskades var verksamheter som ännu inte inspekterades av Skolinspektionen och 

skolor som hade inspekterats för att sedan jämföra resultaten. Studien använde sig av en 

kontrollgrupp som innefattade huvudmän och lärare från de icke granskade skolorna så att deras 

skolors utveckling sedan skulle jämföras med de inspekterade skolorna. Det empiriska materialet 

bestod av Skolinspektionens rapporter samt prov inom matematik och tyska som ges varje år i 

olika årskurser. Resultatet visar att det inte är någon skillnad på skolornas kvalitativa utveckling på 

de aspekter som studien undersökte vare sig de har genomgått en inspektion eller inte (ibid 2013, 

s. 501).  
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Om den svenska Skolinspektionen finns det relativt lite forskning kring men för att belysa hur 

media i Sverige alltmer påverkar utbildningspolitiken i området mellan politik och allmänhet 

studerade Rönnberg, Lindgren och Segerholm (2013) relationen mellan media och 

Skolinspektionen i studien: ”In the public eye: Swedish school inspection and local newspapers: 

exploring the audit–media relationship”. Rönnberg et al (2013, s. 178) beskriver att det finns ett 

behov av att studera Skolinspektionens granskningar i förhållande till svenska lokaltidningar på 

grund av att vi lever i ett media- och revisionssamhälle. De skriver att svensk skola genomgått 

många och stora reformer som utvärderas av olika intressenter, bland annat media och politiker 

med olika agendor. Revision syftar alltså till ändringar efter granskning av statliga verksamheter 

och studien skriver att dessa typer av granskningar, som bekostas av statliga medel, genomförs 

för att uppnå politiska mål. I studien granskades fyra kommuner utifrån lokaltidningarnas artiklar 

om Skolinspektionen tillsammans med intervjuer med inspektionens ansvariga. Resultatet visar 

att Skolinspektionens rapporter är kortfattade och inriktade på avvikelser vilket bidrar till ett 

format som media lätt kan översätta och rapportera om i en negativ vinkling. Detta i sig medför 

en alltför snäv bild på skolorna som får konsekvenser för utbildning, styrning och politik. 

Resultatet visar även att media har en negativ vinkling på Skolinspektionen och genom korta 

lättillgängliga artiklar finns det sällan utrymme för en nyanserad bild utan endast en aspekt av 

verksamheten, den negativa skildras (ibid, 2013, s. 185). Studien visar även att Skolinspektionen 

använder media för att synliggöra sin verksamhet som lyckad och forskarna drar slutsatsen att 

media spelar stor roll i det revisionssamhälle vi lever i (ibid, 2013, s. 193). Författarna påpekar att 

resultaten av den här studien visar vikten på mer forskning inom området.   

En liknande studie som Rönnberg et al genomförde har Melanie Ehren, Jane Perryman och 

Nichola Shackleton (2014)  gjort i Nederländerna med utgångspunkt i hur Skolinspektionen 

påverkar skolorna. Frågorna som besvarades i forskningen var: ”Vilken inverkan har 

Skolinspektionen på holländska skolor enligt rektorer och lärare?” samt: ”Vilka mellanliggande 

mekanismer (såsom återkoppling, förväntningar, och intressenters känslighet) förklarar denna 

påverkan enligt rektorer och lärare?”. Intressenter är i studien föräldrar, politiker, skolstyrelser 

och huvudmän. Det empiriska materialet bestod av enkätsvar från lärare och rektorer grupperade 

i två kategorier; de som jobbar på skolor som blivit inspekterade och de från skolor som inte 

ännu inspekterats. Resultaten från enkäterna visade att återkoppling från inspektionerna inte gav 

någon inverkan i sig men att skolor tar till sig återkoppling på grund av intressenters känslighet 

för resultaten och i relation till förväntningar. Med det sagt så tar alltså lärare och rektorer till sig 

inspektionsbesluten för att det finns en medvetenhet om att intressenter, till exempel föräldrar 

och beslutsfattare bryr sig om dem. Tillgodogörandet av inspektionens återkoppling handlar om 

möjligheter till lärande, fördelning av resurser snarare än förbättring av självvärdering av sin egen 

verksamhet (Ehren, Perryman, Shackleton, 2014, s. 318–320). Vidare kunde studien säga att 

intressenters känslighet för inspektionsrapporter, inspektionens förväntningar på skolorna samt 

acceptans till återkoppling inte bara leder till skolutveckling utan också att fokusering på 
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läroplanen och undervisningsstrategier tilltar (ibid). Rektorerna ansåg i större utsträckning än 

lärarna att inspektioner ställer förväntningar på god utbildning. Rektorernas tolkning av ansvar 

och normer är formade av de sammanhang de verkar, det vill säga deras värderingar, bakgrund 

och agenda. Det påverkar i sin tur hur de kommer att använda inspektionsrapporterna för att 

förbättra skolan. Resultatet av studien säger dock inte hur rektorerna sedan väljer att jobba med 

förbättringarna (ibid, s. 321). 

Joakim Lindgren (2014) har forskat på skolinspektion som ett sätt att styra skolan och har i sin 

forskning utgått från två inspektionsmetoder: den evidensbaserade modellen och 

konnässörsmodellen. Den evidensbaserade modellen bygger på att med mallar och 

standardiseringar avgöra om skolor uppfyller och efterföljer de mål och lagar som förväntas dem. 

I modellen sätts tillit till att inspektörerna gör en objektiv information av verksamheten med hjälp 

av att skala bort kontextuellt anpassade tolkningar (2014, s. 59). Konnässörsmodellen handlar 

istället om att bedöma verksamheten ur den professionella erfarenheten och sätta de pedagogiska 

fenomenen i sin kontext. Det kan kallas också för den tysta kunskapen som sitter i erfarenheten 

(2014, s. 60). Lindgren har gjort fallstudier under inspektioner och intervjustudier med 

inspektörer, rektorer och elever och har analyserat datan med de två modellerna för att diskutera 

”hur tillsynen bidrar till att socialt konstruera den sociala verklighet den avser att granska” (2014, 

s. 62).  Av intervjuerna framkommer det att lärarna är väl medvetna om att en välutvecklad 

dokumentation är direktrelaterad till hur inspektionsbar en skolverksamhet är. Dokumentationen 

visade sig också vara en plåga för lärarna då de ifrågasatte för vem dokumentationen görs. De 

som hade starkast föreställning om dokumentationens betydelse var rektorer, ansvariga 

tjänstemän och politiker (2014, s. 76).  I intervjuerna med inspektörerna refererar de ofta till 

känslor och personlig erfarenhet när de beskriver sitt arbete och Lindgren talar om att det pågår 

en informell justering av tillsynen där inspektörerna själva formar en modell och driver fram 

förändringar av inspektionsarbetet underifrån (2014, s. 77). Lindgren skriver i sin diskussion att 

inspektörerna använder underlag som inte kan kritiseras för att vara partiska eller påverkade av 

inspektörernas bakgrund när besluten fattas vilket gör att observationerna blir problematiska att 

använda och istället blir dokumentationen av största betydelse trots att den ej kan fånga 

verksamhetens komplexitet i samma utsträckning som observationerna kan (ibid, s. 80).  I 

diskussionen skriver Lindgren att den statliga välviljan att sträva efter en likvärdig skola ibland 

hamnar i konflikt eller hotar viktig erfarenhetsgrundad kunskap. Skolinspektörernas 

bedömningsarbete handlar bland annat om att hantera detta dilemma. Inspektörernas 

bedömningspraktik kunde inte placeras in i uppdelningen mellan evidensbaserad teknisk 

rationalitet eller konnässörsmodellens intuitiva praktik. 
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Forskning om lärarnas handlingsutrymme  

Lindgren (se ovan) kom genom intervjuer fram till att lärarna är väl medvetna om hur viktig 

dokumentationen är vid en skolinspektion och att denna dokumentation ansågs att vara en plåga 

för lärarna eftersom de inte visste för vems skull dokumentationen gjordes.  

Hur lärare upplever sin profession har Karolina Parding i en artikel om lärares 

handlingsutrymme studerat. Artikeln är baserad på samma författares avhandling som har syfte 

att belysa lärares handlingsutrymme och arbetsvillkor. Pardings avhandling bygger på intervjuer 

med femton lärare där intervjuguiden bestod av olika teman: arbetsvillkor, handlingsutrymme, 

profession, lärarroll, styrning, organisation samt den lokala omorganiseringen av skolan. 

Handlingsutrymme är en central aspekt av professionellt arbete och skapas i relation mellan olika 

aktörer. De olika aktörerna har olika mycket makt vilket gör att handlingsutrymmet är 

asymmetriskt och olika parter har en överordnad eller en underordnad position (Aronsson i 

Parding, 2010, s. 97). Vidare om handlingsutrymme skriver Parding att det kan ses i termer av 

process och resultat där processen handlar om hur man når ett mål och resultat handlar om vad 

man ska göra för att nå det målet. Det är således en skillnad mellan handlingsutrymmet i arbetet 

och över arbetet samt handlingsutrymme om hur uppgifter skall göras och vilka uppgifter som 

skall göras. Lite handlingsutrymme betyder stränga regelverk utan inflytande med egna omdömen 

varken i process eller resultat (Vinzant och Crothers i Parding, 2010, 97). I sin avhandling har 

Parding kommit fram till att lärarna upplever att arbetsuppgifterna har blivit fler och fler samt att 

det inte är lärarna själva som initierat eller efterfrågat uppgifterna. Detta kan tolkas som att 

lärarna i den frågan är styrda, i och med att de inte har något handlingsutrymme att opponera sig 

mot. De nya arbetsuppgifterna som avses är administrativa arbetsuppgifter som faller utanför 

kärnverksamheten, till exempel att föra in frånvaro. Lärarna upplever att det blir mindre tid till 

kärnverksamheten till förmån för nya och fler arbetsuppgifter som ålagts dem från högre 

instanser. Lärarna i studien uttrycker också att arbetsuppgifterna har blivit fler men tiden till 

förfogande är desamma vilket gör att lärarnas handlingsutrymme inskränks (ibid, s. 103f).  

Hur handlingsutrymmet inskränks har även Per Lindqvist och Ulla Karin Nordänger (2011) 

undersökt. Forskarna har med utgångspunkt i det risk- och revisionssamhället som Sverige 

befinner sig i funnit att lärare fått komma på nya strategier för hur de ska klara av det dagliga 

arbetet för att undvika ifrågasättande. Med empiriska utdrag ur dokumentation och 

fokusgruppsintervjuer exemplifierar forskarna hur bilden av en ”säker skola” uttrycks och hur 

lärares arbete med att arbeta förebyggande för att undvika skuld är etablerad. Forskarna talar om 

det som strategier för kvalitetssäkring och försäkringar. Lärarna balanserar mellan krav på 

utveckling och krav på trygghet. I studien svarade lärarna på frågan om de av försiktighetsskäl 

undviker att genomföra moment som de förut genomförde obekymrat. Resultatet var att 42% av 

lärarna uppger att de avstår från att utnyttja delar av det professionella handlingsutrymmet. 

Forskarna skriver att det didaktiska rummet verkar krympa (Lindqvist & Nordänger, 2011, s. 

181). Vad gäller kontroller, så som skolinspektioner, av verksamheten kunde forskarna se att det 
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utmärkande för granskningsteknikerna är att de bygger på indirekta kontroller vilket de liknar 

med att endast bedöma skyltfönstret istället för att gå in i butiken. Fokus ligger på 

verksamheternas egna kontrollsystem istället för att själva gå in och granska den faktiska 

verksamheten (Lindqvist & Nordänger, 2011, s. 184). Det blir enklare, effektivare och billigare 

om verksamheten själv kan bevisa att det finns självreglerande kontrollsystem i drift, än om 

externa granskare skall genomföra grundliga granskningar. På det viset behöver granskaren endast 

kontrollera kontrollsystemets kvalitet. Enligt lärarna i fokusgruppen kan ett formellt system för 

skrivande och arkivering av åtgärdsprogram vara avgörande för om en skola skall bedömas som 

bristfällig eller ej (ibid, s. 184). Följden blir att lärarna upplever att allt måste dokumenteras. 

Lärare uttryckte även i intervjuerna att de kompletterar med informell dokumentation utöver de 

formella kontrollsystemen. Sammanfattningsvis kan denna forskning visa att lärare undviker att 

bryta mot verksamhetens invanda mönster med hänsyn till vilket risktagande det innebär. Lärarna 

slutar med vad de kallar ”roliga schemabrytande aktiviteter som tar undervisningstid”.   
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Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna för studien behandlas under rubrikerna: ”styrning”, ”statliga 

styrmedel”. kritisk diskursanalys” och ”makt”.   

Styrning  

Begreppet styrning är centralt i den här studien men bör definieras då begreppet är komplicerat 

och kan definieras olika beroende på sammanhang. Lindensjö och Lundgrens definition av 

begreppet politisk styrning lyder ”den nationella politiska ledningens, dvs riksdagsmajoritetens 

och regeringens, eller statens strävan att mera varaktigt öva inflytande över samhällsutvecklingen 

(2000, s. 133f).” 

Begreppet styrning innefattar också utövandet av styrningen. Jarl och Rönnberg har 

formulerat en modell om den politiska processen i olika stadier: input, output och outcome där 

input är de krav, önskemål och upplevda behov som når beslutsfattare och opinionen. Output är 

de processer som omvandlar kraven till beslut och outcome genomförandet och kontrollen av 

genomförandet (2015, s. 18). 

Lars Du Rietz, Ulf. P. Lundgren och Olof Wennås skriver att ”Innebörden i begreppet 

styrning anges ofta helt enkelt vara strävan att påverka någons handlande i en bestämd riktning, 

till exempel en beslutsfattares medvetna försök att påverka tillämpningen och genomförandet av 

sina beslut” (Du Riets, m.fl. 1987, s. 22). Styrning kan även definieras som maktutövning, 

Pettersson och Wallin (i Rombach & Sahlin-Andersson, 1995, s. 100) beskriver det som följande: 

”Styrning som att överföra mål eller som påverkan via olika styrmedel är således maktutövning. 

Kort utgår vi från en bestämning av makt som en relation, vilken kan påverkas från en viss 

position.” 

Statliga styrmedel  

När vi talar om styrning är det även av vikt i denna studie att skildra det som skolorna styrs av 

nämligen de statliga styrmedlen. Statlig styrning kan beskrivas utifrån fyra aspekter för statlig 

styrning: juridisk reglering, ekonomisk styrning, ideologisk styrning och utvärderingsmässig 

styrning (Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 25–26).  Dessa olika styrningsinstrument utesluter inte 

varandra utan samverkar beroende på verksamhet. I skolvärlden har den juridiska tillsammans 

med den ekonomiska styrt sedan 1800-talet men på senare tid har den ideologiska styrningen 

tillsammans med den utvärderingsmässiga fått större betydelse. Skollagen verkar under juridisk 

reglering eftersom den utgörs av lagar, förordningar och regelverk medan läroplanen är en form 

av ideologisk styrning. Ideologisk styrning karakteriseras av styrning genom verksamhetens mål, 

innehåll och resultat vilket läroplanens syfte är. Ekonomisk styrning är en stor påverkansfaktor i 
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skolorna men har i denna uppsats inget utrymme. Däremot har den fjärde typen av statlig 

styrning stor vikt i uppsatsens analys nämligen utvärderingsmässig styrning. 

Vid skolinspektioner sker en utvärdering av skolverksamheter både på skol- och kommunnivå. 

Utvärderingsmässig styrning uppkom i och med decentraliseringen som vi beskrev närmare i 

bakgrundsavsnittet. Styrning med utvärdering innebär att staten styr skolor med 

efterhandskontroller vilket är Skolinspektionens uppdrag. Lidensjö och Lundgren (ibid) beskriver 

att i ett decentraliserat skolsystem har den ideologiska styrningen en viktig roll eftersom politiker 

genom rådande läroplan klargör vilka mål som skolorna och eleverna ska uppnå. Med ett styrsätt 

som grundar sig på detta blir den utvärderingsmässiga styrningen även viktig eftersom 

verksamheten måste granskas för att se om skolorna lever upp till politikernas olika 

bestämmelser.   

 Liksom Lidensjö och Lundgren har även Pettersson och Wallin (i Rombach & Sahlin-

Andersson, 1995, s. 99) delat in begreppet styrning i fyra olika huvudtyper: direkta, reaktiva, 

indirekta och informativa. Lagar, läroplaner, nationella prov och ekonomiska resurser 

kategoriseras som direkta styrmedel. Reaktiva styrmedel riktar sig till verksamheten med olika 

slags reaktioner, det kan till exempel vara skolinspektioner. Lärar- och rektorsutbildning samt 

fortbildning är exempel på indirekta styrmedel vars syfte är att utveckla kompetens inom skolan.  

Skolinspektionens helhetsrapporter tillhör de informativa styrmedlen vilka signifikeras av att 

kunskapen har uppkommit efter utvärdering och resultat av forskning.  

Kritisk diskursanalys 

För att svara på studiens forskningsfrågor har en kritisk diskursanalys valts som utgångspunkt i 

analysen av helhetsbedömningar. Diskursanalys förekommer inom språk- och 

samhällsvetenskapliga fältet och är inriktad mot ett sätt att undersöka språkets betydelse vilket 

även är relevant för denna studie. Diskurser beskriver Winther, Jörgensen & Phillips (1999, s. 79) 

som något som bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer och kunskapssystem. 

Helhetsrapporterna som analyseras i studien framhäver det viktigaste från Skolinspektionens 

granskningar. Genom att studera dessa rapporter kan en tydlig bild ges av vilka 

förbättringsområden som Skolinspektionen tycker är viktigast. Detta kan synliggöras via en 

diskusanalys som enligt Bergström & Boréus (2012, s. 382) kan användas för att studera 

förändringar i samhället.   

 I en diskursanalys ser man att språket formas i en social kontext och kan inte uppfattas som 

ett neutralt kommunikationsinstrument. Detta innebär att språket påverkar vår syn på omvärlden 

och oss själva (Ball m.fl. 1989 s. 1–2). Enligt Bergström & Boréus (2012, s. 381) finns det inte 

några färdiga mallar för samhällsvetenskapliga diskursanalyser så denna studie utgår inte tydligt 

från en modell utan är däremot inspirerad av den modell som kallas för Faircloughs kritiska 

diskursanalys. 
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 Studiens forskningsfrågor kräver att texten analyseras grundligt på textnivå men även att det 

som framkommer på textnivå kan kopplas till ett större sammanhang där styrning och didaktiskt 

handlingsutrymme kan synliggöras. Detta motiverar Faircloughs modell som utgångspunkt. 

Fairclough anser att det centrala i en kritisk diskursanalys är att diskurser har en viktig roll i den 

sociala praktiken som både förändrar och reproducerar kunskap, identiteter, sociala relationer och 

maktrelationer (ibid, s. 77). Fairclough har framställt en tredimensionell modell som visar att 

analysen utgår från dimensionerna: texten, diskursiv praktik och social praktik. Textnivån är 

modal och handlar om grammatik, struktur samt vad som sägs explicit och implicit i texten. Den 

diskursiva praktiken åsyftar hur texter produceras, distribueras och konsumeras. Det kan i denna 

studie exempelvis handla om hur inspektionsrapporter ”överlever” och återkommer som 

referenser i nya rapporter. Begreppet intertextualitet används inom kritisk diskursanalys och 

handlar om hur texter relaterar till varandra och är ett sätt att undersöka den diskursiva praktiken. 

Den sociala praktiken vidgar analysen in i ett socialt sammanhang genom att titta på texten 

genom en kritisk lins. Den sociala praktiken avser att sätta diskursen i ett större samhälleligt 

sammanhang och i den ställs frågan hur andra diskurser påverkar den diskurs som man analyserar 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 375). Winther, Jörgensen och Philips (1999, s. 81) framhäver 

vikten av att förstå att vid en analys inom dimensionen text så innebär det även en analys inom 

den diskursiva praktiken i form av hur texten har producerats och konsumerats. Detta gäller även 

omvänt. Text och diskursiv praktik är däremot två skilda dimensioner och ska, även om de 

samverkar, analyseras åtskilda i en kritisk diskursanalys inspirerad av Fairclough (ibid). Vidare ser 

Fairclough förhållandet mellan diskursiv praktik och sociala strukturer som komplext och 

varierande över tid vilket skiljer sig från andra kritiska diskursanalysmetoder (ibid, s. 78). 

Bergström och Boréus (ibid, s. 377) beskriver även att det finns många diskurser inom ramen för 

skolområdet vilket de kallar för konkurrerande diskurser. Till exempel hur diskursen om 

elevinflytande kan påverka professionsdiskursen. 

 

Makt 

Historiskt sett har olika intressenter haft makt över skolan. Kyrkan var länge ansvarig för 

utbildningen i Sverige med en tydlig kristen agenda. Nu är makten förlagd på staten och i 

förlängningen den folkvalda riksdagen. I förändringen av ansvaret för skolan ligger också en 

förändring i relationen mellan det professionella ansvaret som lärarna besitter och makten, dvs 

beslutsfattande politiker. Detta beskrivs av Ulf P Lundgren som en balans mellan tillit och 

misstro mot lärare (2014, s. 219).  

Inom diskursanalys talar Bergström och Boréus om diskursiv makt. Diskurser handlar i 

slutändan om makt oavsett om det handlar om meningsskapande eller vem som bestämmer vad 

som får sägas och inte. Foucaults definition av diskursiv makt är att den finns i alla sociala 

relationer (2012, s. 381). Studien ”Styra eller Störa” syftar till relationen mellan Skolinspektionen 
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och skolverksamheten vilket hör ihop med den sociala praktiken som avser att sätta olika 

diskurser mot varandra.  

Om makt skriver även Maria Jarl och Linda Rönnberg om och att granskningar är associerad 

med en hierarkisk dimension eftersom en överordnad inspektion granskar en underordnad 

kommun eller skola (2015, s. 187). Speciellt tydligt kommer maktdimensionen till uttryck vid 

externa granskningar, vilket Skolinspektionen är. Med koppling till tidigare teoretiska begrepp så 

är makt tydligt kopplad till styrning, utan makt är det svårt att styra. Granskning är ett sätt att 

styra (2015, s. 189) och för att kunna styra måste inspektionen vara överordnad.  
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Syfte och frågeställningar  

Under kapitlet ”Metod” finns det utskrivet hur forskningsfrågorna utformades.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att, med utgångspunkt i de regelbundna tillsynsrapporternas 

helhetsbedömningar, synliggöra vad Skolinspektionen granskar och hur eventuella maktrelationer 

åskådliggörs samt vilka eventuella konsekvenser det kan få för lärare. 

Forskningsfrågor 

1. Hur åskådliggörs Skolinspektionens styrning i helhetsbedömningarna av 

skolorna/kommunerna? 

2. Vad är centralt i Skolinspektionens helhetsbedömningar och vad brister på skolor och 

kommuner enligt Skolinspektionen?  

3. I vilken mån förekommer i inspektionsrapporternas implicita och explicita krav på 

åtgärder som påverkar lärares handlingsutrymme? 

4. Går det att urskilja vilka kommuner som ligger högt respektive lågt på Lärarförbundets 

lista i granskningsrapporterna från Skolinspektionen?  

 

 

 

 



 

19 
 

Metod 

Syftet med studien var att, med utgångspunkt i de regelbundna tillsynsrapporternas 

helhetsbedömningar, synliggöra vad Skolinspektionen granskar och hur eventuella maktrelationer 

åskådliggörs samt vilka eventuella konsekvenser det kan få för lärare. Med syftet som grund 

utarbetades studiens forskningsfrågor. Utifrån en didaktisk medvetenhet ville vi genom studien 

undersöka hur lärarnas profession kan påverkas genom styrning och makt från Skolinspektionen. 

För att undersöka detta formades forskningsfrågorna 1-3. Forskningsfråga 4 formulerades med 

motiveringen att Lärarförbundets lista fått en hög medial uppmärksamhet och vi ville därför 

undersöka om det gick att urskilja ett samband med den statliga granskningen. Utifrån de fyra 

forskningsfrågorna valdes analysmetoden ”kritisk diskursanalys” som vi beskrivit närmare under 

kapitlet ”teoretiska utgångspunkter”. Kritisk diskursanalys valdes som metod för att genom den 

modala delen kunna synliggöra vad rapporterna verkligen säger och även vad den diskursiva 

praktiken genomsyras av i texterna. Utifrån analysen av dessa två praktiker kunde studien sedan, 

för att svara upp till den tredje forskningsfrågan, analysera rapporternas texter utifrån ett socialt 

perspektiv. I det sociala perspektivet kan enligt Bergström & Boréus (2012, s. 375) även 

eventuella maktrelationer synliggöras.  

Metod för datainsamling och urval  

Datamaterialet studien har grundat sig i är de tillsynsrapporter som Skolinspektionens granskare 

skriver efter varje regelbunden tillsyn som sker på landets skolor och kommuner. Dessa rapporter 

är offentliga handlingar och finns på Skolverkets samlingssida för rapporter: 

www.siris.skolverket.se (2016). 2 

För att välja ut skolor och kommuner har Lärarförbundets lista om bästa skolkommun 2016 

använts. De kommuner som ligger på första till tjugonde plats har använts i studien men även de 

tjugo kommuner som befinner sig längst ner på listan. Detta med motiveringen att de skulle 

representera samtliga Sveriges kommuner och bidra till en bra spridning utifrån olika kommuners 

förutsättningar. För att svara på forskningsfråga 4 har Lärarförbundets lista även används som 

empiri för att se om man utifrån helhetsbedömningarna kan urskilja om en kommun ligger högt 

eller låg på listan. För att även klarlägga eventuella liknelser mellan granskningarna har de olika 

parternas syften granskats modalt.  

För att få svar på de fyra forskningsfrågorna har studien förutom helhetsbedömningarna från 

kommuner även kritiskt granskat de regelbundna tillsynerna på skolnivå, en skolrapport per 

kommun har därför valt ut och granskats. Skolorna, vars inspektionsrapporter användes i studien, 

                                                 

 
2 Samtliga helhetsbedömningar som används i studien finns som länkar under kapitlet Bilagor. 

http://www.siris.skolverket.se/
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valdes utifrån kriteriet att de var en grundskola som genomgått en regelbunden tillsyn efter 

införande av den nya läroplanen 2011. Att skolorna behövde vara en grundskola var för att 

begränsa studien. För att skolorna skulle ha genomfört den regelbundna tillsynen efter 2011 

motiveras med att säkerställa att samtliga tillsyner har utgått från samma granskningspunkter. Vid 

datainsamlingen har därför de kommuner som inte haft en skola som levde upp till kriterierna 

inte analyserats. Analysen har endast bestått av rapporternas helhetsbedömningar med 

motiveringen att dessa ska sammanfatta rapporternas helhet och ta upp det som granskarna anses 

som viktigast. Skolorna som valts ut i studien har använts vid deras riktiga namn eftersom 

Skolinspektionens rapporter är offentliga handlingar för allmänheten ansågs ingen anonymitet 

vara nödvändig. 

Material  

Nedan följer en lista på de kommuner och skolor vars rapporter har analyserats. Siffran anger 

vilken placering kommunen hade på Lärarförbundets lista: ”Bästa skolkommun 2016” 

(lärarförbundet, 2016a).  De kommuner som inte hade en skola som var granskad efter 2011 

(Vadstena- och Skinnskattebergs kommun) togs inte med i studien med motiveringen att ha ett 

jämnt antal mellan skolor och kommuner. 
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Tabell 1: Kommuner och skolor  

Kommun Skola 

1.    Vellinge Ängdalaskola 

2.    Varberg Göthriksskola 

3.    Vadstena Ingen skola granskad efter 2011 

4.    Båstad Backaskolan 

5.    Piteå Blåsmark skolenhet 

6.    Hammarö Mörmoskolan 

7.    Luleå Antnässkolan 

8.    Höganäs Bruksskolan 

9.    Övertorneå Svanstein skola/ Centralskolan 

10.  Herrljunga Eggvena skola 

     281. Vansbro Myrbacka skola 

     282. Tierp Bruksskolan 

     283. Vingåker Slottsskolan 

     284. Haninge Brandbergsskolan 

     285. Färgelanda Högsäterskolan 

     286. Borlänge Lanternan 

     287. Skinnskatteberg Ingen skola granskad efter 2011 

     288. Norberg Källskolan 

     289. Ljusnarsberg Kyrkbacksskolan 

     290. Flen Stenhammarskolan 

 

Databearbetning och analysmetod  

Praktiskt taget all textanalys innebär tolkningar av olika slag. Tolkningarna kan vara mer eller 

mindre komplexa beroende på vilken fråga man arbetar med. Denna studies empiri är beslut av 

Skolinspektionen efter tillsyn på skolor. Studien har tolkat de sammanfattande bedömningarna 

för att kunna svara på forskningsfrågorna. Bergström och Boreús har identifierat fyra 

tolkningsstrategier som har legat till stöd för tolkningarna i diskursanalysen av de 

sammanfattande bedömningarna. I den första typen av tolkning relaterar texten till uttolkaren 
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själv då man menar att varje mottagare närmar sig text med en förförståelse, även personen som 

utför analysen och kan därför inte bortse från sig själv i tolkningsprocessen (2012, s. 31). Den 

andra tolkningstypen är inriktad på textens betydelse vid dess produktion. Tolkningen görs alltså 

utefter vad avsändaren avsåg att den skulle betyda och används ofta vid textstudier av nu ej 

levande filosofer. Vad har författaren för avsikter, vilken genre skriver författaren i och i vilken 

kontext är frågor som tolkaren bör ställa sig. Viktigt är också att uttolkarens egna betydelser av 

termerna inte får någon påverkan vid tolkningarna (ibid, s. 33). Tredje strategin handlar om att få 

kännedom om andras förförståelse då man avgör vad en text har för betydelse för en mottagare 

eller en grupp. Det kan handla om hur en grupp människor uppfattar en massmedial text (ibid, s.  

34). Den sista tolkningsstrategin är vanligast inom diskursanalys och här betyder texten det den 

gör som en del i ett större sammanhang, man tolkar alltså diskursen som helhet utifrån de 

enskilda texterna. Eller tvärtom, tolkar de enskilda texterna utifrån omgivande 

texter/sammanhanget (ibid, s. 34f). Denna studie har främst tolkat texterna utifrån den tredje 

tolkningsstrategin då analysen vill undersöka vad inspektionsbesluten kan få för inverkan på 

skolverksamheten. Trots att tyngden har legat på den tredje strategin har influenser från alla fyra 

påverkat tolkningarna under analysen. 

Utifrån den tredje tolkningsstrategin har det insamlade materialet analyserats utifrån den 

kritiska diskursanalysen som tidigare beskrivits under rubriken ”Teoretiska utgångspunkter”. Den 

första praktiken i Faircloughs diskursanalys behandlar textens modalitet, i studien kommer detta 

innebära att förutbestämda begrepp räknats och implicita citat åskådliggjorts. Begreppen som har 

räknats är begrepp som är kopplade till det som Skolinspektionen har i uppdrag att granska, de 

begreppen är: systematiskt kvalitetsarbete, dokumentation, utvärdering/uppföljning, 

kunskapskrav/kunskapsresultat, särskilt stöd, trygghet/studiero.  Det implicita som har undersökts är 

om bedömningarna innehållit några former av uppmaningar som på grund av 

helhetsbedömningarnas utformning kan tolkas implicit. Inom den diskursiva praktiken har texten 

analyserats genom att undersöka om och hur frekvent bedömningarna hänvisar till tidigare 

inspektionsrapporter.  Den sista praktiken i Faircloughs kritiska diskursanalys, den sociala 

praktiken, handlar om hur de två första praktikerna kopplas till ett socialt sammanhang. Empirin 

och resultaten från den modala- och diskursivadelen har därför satts i ett socialt sammanhang där 

maktskillnader synliggjorts. 

Reflektioner över metoden  

I relation till studiens syfte har en kritisk diskursanalys använts som metod eftersom det 

möjliggör att bryta ner texten och analysera delar av den tillsammans med dess helhet. På så vis 

kan forskningsfrågorna till studien diskuteras och besvaras. Denna metod är en vanlig 

förekommande metod för samhällsvetenskapliga studier och används ofta för att granska 

politiska texter. Skolinspektionerna anser vi vara nära besläktat med politiska texter och även det 

motiverar valet av metod. För att begränsa studien och göra det möjligt för uppsatsens 
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omfattning valdes att endast analysera inspektionsrapporternas helhetsbedömningar vilket det 

finns både för- och nackdelar med. Fördelarna med helhetsbedömningarna är att de utgör ett 

material som Skolinspektionens granskare ansågs som det viktigaste från tillsynen. En annan 

aspekt är att de ger/ska ge en sammanfattning på hela inspektionsrapporten i syfte att förmedla 

vad som ligger till grund för besluten. Nackdelar som kan diskuteras i valet av metod är att olika 

granskare skriver olika omfattande helhetsbedömningar. Även valet av antalet kommuner och 

skolors inspektionsrapporter kan diskuteras men kan ändå motiveras som tillräckligt omfattande 

för att svara upp till studiens syfte i relation till dess omfattning. 
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Analys och redovisning av empiri 

Nedan följer analys och redovisning av empiri utifrån den tolkningsstrategin som tidigare 

beskrevs under metodkapitlet. Strategin innebär att texten betyder det den gör som en del i ett 

större sammanhang och tillsammans med den kritiska diskursanalysens tre utgångspunkter 

analyseras helhetsbedömningarna. Utifrån utgångspunkterna är studiens analysdel indelad i 

kapitel. I kapitlen som handlar om textens modalitet och diskursivitet analyseras 

helhetsbedömningarna utifrån forskningsfrågorna: 1) Hur åskådliggörs Skolinspektionens uppdrag i 

helhetsbedömningarna av skolorna/kommunerna? 2) Vad är centralt i Skolinspektionens helhetsbedömningar och 

vad brister på skolor och kommuner enligt Skolinspektionen? Dessa kapitel är: ”Skolinspektionens fokus 

på dokumentation”, ”Skolinspektionens styrning”, ”Skolinspektionernas implicita styrning” samt 

”Helhetsbedömningarnas koppling och relation till tidigare inspektioner”.  I kapitlen: ”Lärarens 

handlingsutrymme” och ”Lärarförbundets lista om bästa skolkommun” analyseras studiens första 

analyserade del i ett socialt perspektiv och svarar till forskningsfrågan: 3) I vilken mån förekommer i 

inspektionsrapporterna implicita och explicita krav på åtgärder som påverkar lärares handlingsutrymme? samt 

fråga 4) Går det att urskilja vilka kommuner som ligger högt respektive lågt på Lärarförbundets lista i 

granskningsrapporterna från Skolinspektionen? 

Inspektionens fokus på dokumentation  

För att synliggöra Skolinspektionens faktiska fokus i de regelbundna tillsynerna och hur de som 

statlig myndighet använder sin position för att meddela skolornas tillstånd kommer tillsynernas 

helhetsbedömningar analyseras utifrån dimensionen ”text” från Faircloughs kritiska 

diskursanalysmodell. Ur dimensionen text kommer analysen endast utgå från textens modalitet 

som fokuserar på hur textens utsträckning till ett visst innehåll åskådliggörs samt vad som står 

explicit men även det som underförstås (Bergström & Boréus 2012, s. 376). 

 

Skolinspektionens uppdrag är att granska kommunerna utifrån följande punkter: 

 Förutsättningar för utbildningen. 

 Utveckling av utbildningen. 

På skolnivå är skolinspektionens granskningsområden: 

 Undervisning och lärande. 

 Extra anpassningar och särskilt stöd. 

 Bedömning och betygssättning. 

 Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. 

 Förutsättningar för lärande och trygghet. 

 Styrning och utveckling av verksamheten. 
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Den regelbundna tillsynen ska enligt Skolinspektionen (Skolinspektionen 2015b) bidra till trygg 

miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för alla elever. Utifrån Skolinspektionens 

kriterier har signalord från inspektionernas helhetsbedömningar valts ut för att se i vilken 

utsträckning som Skolinspektionen granskat de olika delarna. Orden som valts och räknats i 

samtliga granskade helhetsbedömningar både på skol- och kommunnivå är: systematiskt 

kvalitetsarbete, dokumentation, utvärdering/uppföljning, kunskapskrav/kunskapsresultat, särskilt stöd, 

trygghet/studiero. De tre första begreppen handlar om dokumentation i olika former medan de tre 

sista är mer fokuserat till elevnivå. Orden har räknats i samtliga helhetsbedömningar både på 

kommun- och skolnivå. Antalet ord dividerades sedan med antalet rapporter för att få fram ett 

medelvärde. Diagram 1 visar resultatets medelvärde på skol- respektive kommunnivå.  

 

 

 

Diagrammet visar att systematiskt kvalitetsarbete används mest frekvent av de analyserade 

begreppen på kommunnivå.  
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Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan, skolan och 
vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar 
resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar 
utbildningen (Skolverket, 2016). 

Om kommunerna har ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete innebär det att verksamheterna 

följs upp och analyseras vilket i sig medför att det som Skolinspektionen granskar på 

kommunnivå (utvärdering och uppföljning) då uppfyller författningarnas krav och att kommunen 

inte behöver åtgärda några brister. Explicit finns de specifika begreppen ”utvärdering” och 

”uppföljning” däremot med betydligt färre gånger än ”systematiskt kvalitetsarbete”. Däremot 

utgör begreppen tillsammans med dokumentation ett medelvärde på 4,5 ord per 

helhetsbedömning. Detta har jämförts med sammanslagningen av värdena från 

”kunskapskrav/kunskapsresultat”, ”särskilt stöd” och “studiero/trygghet” som ger ett 

medelvärde på 3,8 ord per helhetsbedömning där begreppen kunskapskrav/kunskapsresultat står 

för den största andelen med 2,8 ord. Detta indikerar att helhetsbedömningarna av kommunerna 

fokuserar på dokumentation och främst genom systematiskt kvalitetsarbete.  

I helhetsbedömningarna från den regelbundna tillsynen på skolnivå visar analysen (se diagram 

1) att det är färre antal av ”systematiskt kvalitetsarbete” än på kommunnivå men det framgår 

ändå att begreppet används i snitt en gång per rapport. De andra begreppen relaterat till 

dokumentationsformer (dokumentation, uppföljning/återkoppling) är även de skrivna färre antal 

gånger än i kommunernas helhetsbedömningar, sammanlagt återkommer dessa begrepp två 

gånger per bedömning. Även begreppen kunskapskrav/kunskapsresultat används färre gånger än 

i helhetsbedömningarna på kommunnivå, att de förekommer i snitt en gång per rapport visar 

ändå att det är något som Skolinspektionen även granskar på skolnivå. Särskilt stöd används i 

helhetsbedömningarna lika många gånger på kommunnivå som på skolnivå, två gånger per 

helhetsbedömning. Begreppen trygghet och studiero används mer frekvent på skolnivå än på 

kommunnivå, i snitt 1,6 ord per helhetsbedömning i jämförelse på kommunnivå där orden 

används i snitt 0,5 gånger per bedömning.   

Skolinspektionens styrning  

Som tidigare förklarats i kapitlet om teoretiska utgångspunkterna är styrning och statliga 

styrmedel centralt i en studie om Skolinspektion. Studien har vid analysen av textens modalitet 

märkt att orden måste och behöver är de vanligaste använda orden när helhetsbedömningarna 

uppmanar till förbättring. Orden har av studien tolkats som explicita eftersom det inte går att 

missförstå vad inspektionen har gjort nedslag på. Meningar med orden måste och behöver är inte 

bara explicita i den meningen att det inte går att misstolka budskapet, de indikerar också 

uppmaningar till förbättring, alltså handling vilket har tolkats som att de är maktutövande. 

Majoriteten av helhetsbedömningarna har meningar innehållande det ena eller båda av orden och 
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nedan följer olika exempel från rapporterna. På kommunnivå finns ett exempel från Tierps 

kommun: 

Trots kommunens initierade insatser bedömer Skolinspektionen att kommunen behöver 
intensifiera sitt arbete för att förbättra kunskapsresultaten. 

Formuleringen från helhetsbedömningen av Tierps kommun visar på en maktutövning som 

uppmanar kommunen att vidta åtgärder. Nästa citat är hämtat från Varbergs kommuns 

helhetsbedömning: 

Varbergs kommun behöver vidta åtgärder så att kommunens samtliga skolor ger eleverna 
tillräckliga förutsättningar att nå målen. Kommunen måste också förbättra uppföljningen 
och utvärderingen av kvaliteten i verksamheten. 

Citatet från Varbergs kommuns helhetsbedömning syftar på måluppfyllelse och dokumentation. 

Båda orden där behöver och måste finns med i samma stycke och har i analysen tolkats som lika 

värderande och att båda meningarna är maktutövande. I rapporterna står det ingenting om hur 

arbetet skall gå till utan det är upp till kommunerna. På skolnivå har även två citat plockats ut från 

Stenhammarskolan och Mörmoskolan: 

Skolan behöver utveckla det systematiska kvalitetsarbetet bland annat genom att 
kontinuerligt sammanställa resultaten i alla ämnen samt följa upp och analysera resultaten 
och undervisningen över tid, mellan olika ämnen och lärare. 

Detta citat är hämtat från helhetsbedömningen av Stenhammarskolan och här är formuleringen 

inte bara en uppmaning till handling utan också utskrivet hur skolan skall göra för att åtgärda 

föreläggandet. Detta har av studien tolkats som ett maktutövande över lärarna på skolan. Nästa 

citat är från helhetsbedömningen av Mörmoskolan: 

Vidare måste rektor i sin tjänstefördelning se till att endast den som har legitimation som 
lärare och är behörig för viss undervisning bedriver undervisningen. 

Detta har i analysen tolkats som en maktutövning mot rektorn istället för mot lärarna på skolan 

som citatet innan. 

Skolinspektionens implicita styrning 

Nedan presenteras hur och i vilken utsträckning som implicit information i helhetsbedömningen 

förekommer vilket är en annan aspekt av den modala delen i analysen. Texterna är i sin helhet 

formulerade med explicit information om vad inspektörerna har kommit fram till men studien 

har i analysen hittat meningar som har tolkats som implicit information om inspektörernas bild 

av verksamheterna. Ett exempel på vad som bedömts som implicita bedömningar kommer från 

helhetsbedömningen av Vansbro kommun där det står: 
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Det finns en medvetenhet om de stora skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar 
men några riktade insatser har inte genomförts för att komma tillrätta med dessa 
skillnader. 

Ord som frekvent används i inspektörernas formuleringar, främst måste och behöver, finns i denna 

mening inte med vilket visar på att det är en implicit uppmaning till förbättring. Valet att ta med 

resultatskillnaden har gjorts men inspektörerna har formulerat sig utan orden som explicit 

uppmanar till förbättring. Den här meningen står också i samma stycke som meningar där 

inspektörerna har formulerat sig med orden måste och behöver vilket bidrar till uppfattningen om 

att det är en implicit uppmaning. Helhetsbedömningen av Färgelanda kommun har endast 

formulerat sig med att konstatera brister och förbättringsområden och har inte någonstans skrivit 

orden måste och behöver. I analysen har bedömningen gjorts att dessa konstateranden är implicita 

uppmaningar till förbättring eftersom det inte är tillsägelser om att förbättra utan bara ett 

fastställande om dagsläget ute i verksamheten. Det går att invända mot den här tolkningen 

eftersom det inte finns några formuleringar som kan ställas mot det implicita vilket gör att alla 

meningar har likvärdig tyngd och kan ses som uppmaningar till förbättring när man tar hänsyn till 

kontexten. Hade det funnits meningar med uppmaningar att ställa i relation till dessa meningar så 

skulle det vara tydligare vad som är explicit och vad som är implicit. Varberg kommuns 

helhetsbedömning är också formulerad med ett konstaterande: 

De åtgärder som nu vidtas ger inte alltid önskad effekt vilket till viss del beror på att de 
inte bygger på en djupare analys av resultaten. 

Att inspektörerna har valt att förklara vad det beror på har i analysen tolkats som att de implicit 

påpekar att verksamhetens metoder inte duger. De säger alltså inte rätt ut att de måste ändra 

tillvägagångssätt utan antyder att verksamhetens val av åtgärder är undermåliga. 

Av analysen har det sammanfattningsvis framkommit ett par olika aspekter av de implicita 

budskapen: dels handlar det om uppmaningar eller konstateranden i bedömningarna. De 

meningar som är formulerade som ett konstaterande har tolkats som implicita i relation till de 

som formulerats som uppmaningar. Speciellt de helhetsbedömningar där båda typerna av 

meningar finns med, alltså bedömningar med både konstaterande och uppmaningar. Den andra 

aspekten är vad som sägs implicit, det kan handla om att inspektörerna har konstaterat att 

verksamheten har en brist och säger implicit att det behöver åtgärdas eller så kan det röra sig om 

ett konstaterande att verksamheterna inte gör tillräckligt vilket implicit säger att de skall ändra 

verksamhetens arbetsmetoder.  

Alla exempel ovan är hämtade på kommunnivå. På skolnivå är formuleringarna i princip 

genomgående explicita uppmaningar om vad som måste och behöver förbättras. Till skillnad från 

bedömningarna på kommunnivå så börjar texterna på skolnivå övervägande med konstateranden 

om hur det ser ut på skolan som sedan följer upp med en uppmaning om förbättring. Studien 

kunde hitta ett exempel på en implicit formulering. Den kommer från helhetsbedömningen från 

Stenhammarskolan i Flen: 
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Organiseringen av undervisningen är inte alltid anpassad till lokalernas utformning och 
val av arbetsformer och arbetssätt begränsas. Lokalernas utformning i kombination med 
organiseringen av undervisningen av undervisningen leder även till att flera elever 
upplever bristande arbetsro och svårigheter att koncentrera sig. 

Detta stycke är formulerat som ett konstaterande och har tolkats som en implicit uppmaning att 

skolan bör ändra organiseringen av undervisningen eller lokalernas utformning. Det har tolkats 

som implicit eftersom det inte går att säga om inspektören hävdar att skolan skall ändra lokalen 

eller undervisningsutformningen (eller båda delarna).  

Helhetsbedömningarnas koppling och relation till tidigare inspektioner 

Under studiens teoretiska utgångspunkter beskrevs den diskursiva praktiken i en kritisk 

diskursanalys som hu en text avser att produceras, distribueras och konsumeras (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 375). Under denna aspekt av analysen kommer helhetsbedömningarna att 

granskas mot bakgrunden av begreppet intertextualitet. Intertextualitet används för att beskriva 

hur en text förhåller sig till tidigare och framtida texter och aldrig kan ses som en isolerad text. 

Helhetsbedömningarna på kommunnivå produceras i syfte att presentera resultaten av 

Skolinspektionens granskningar och är således texter som används, läses och skrivs i relation till 

vad verksamheterna gjort innan inspektionerna och vad de förväntas göra efter inspektionerna. 

Det finns olika formuleringar i rapporterna som indikerar att det är levande texter vars syfte är 

att användas och hänvisas tillbaka till vid kommande rapporter. I helhetsbedömningarna har 

inspektörerna refererat till äldre inspektioner men även till andra dokument så kallade 

monumentaltexter. Sådana dokument i helhetsbedömningarna kan exempelvis vara: nationella 

prov eller Skolverkets nationella statistik över kunskapsresultat.  Den diskursiva praktiken i 

analysen har dock begränsats till att endast identifiera om tidigare skolinspektioner förekommer i 

helhetsbedömningarna. 

Analysen visar att tio av de arton kommuner som undersöks i studien har formuleringar i 

texten som syftar till äldre inspektionsrapporter. Intertextualiteten i rapporterna är naturlig och i 

sig inte anmärkningsvärd eftersom en del av syftet med inspektionerna är att följa upp huruvida 

verksamheterna vidtagit åtgärder från tidigare förelägganden eller ej. I helhetsbedömningarna av 

Ljusnarsberg och Flen kommun står det: ”Kunskapsresultaten för kommunens grundskola har 

under flera år varit låga.” Kommunerna hänvisar inte till en specifik rapport men ändå visar att 

bedömningen är grundad i tidigare rapporteringar och dokumentation vilket ger en tyngd åt 

bedömningen och gör den tillförlitlig. 

Intertextualiteten i helhetsbedömningarna är också ett sätt att rapportera om kommunerna har 

vidtagit åtgärder från tidigare förelägganden. Granskarna från Vansbro kommun skriver i 

rapporten: ”De brister som har redovisats i tidigare fattade beslut upprepas inte i detta 

beslut”.  Även i Luleå kommuns granskningsrapport framkommer liknande 

mening.  Formuleringen medför att läsaren måste ha kännedom om, eller alternativt att läsa, det 
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tidigare beslutet för att veta vad som har förbättrats. I beslutet för Vellinge kommun lyder en 

formuleringen med liknande utgångspunkt istället: 

Vid Skolinspektionens tillsyn av Vellinge kommun 2009 uppmärksammades ett antal 
brister och förbättringsområden för kommunens utbildningsverksamhet. 
Skolinspektionen kan vid denna tillsyn konstatera att Vellinge vidtagit åtgärder för att 
komma till rätta med de påtalade bristerna i syfte att öka elevernas måluppfyllelse. 

Formuleringen är inte mycket mer informativ än exemplet från Vansbro och Luleå kommun men 

formuleringen innefattar även vilket år de syftar på samt att det handlar om måluppfyllelse. För 

att sedan veta vad Vellinge kommun har förbättrat behöver rapporten från 2009 att läsas. Detta 

betyder att texterna inte står för sig själva utan relaterar (och refererar) till varandra. 

Helhetsbedömningen av Båstad kommun innehåller i jämförelse med ovannämnda mer 

information:  

Skolinspektionen genomförde regelbunden tillsyn av skolväsendet i Båstads kommun 
under hösten av 2008. Av beslutet framgår att kommunen då ålades att förbättra sitt 
systematiska kvalitetsarbete, framför allt uppföljning av kunskapsresultat. […] Tillsynen år 
2013 visar att mycket har utvecklats och att kvalitetsarbetet är mer systematiskt idag men 
fortfarande behöver kommunen förbättra uppföljningen av kunskapsresultaten […]. 

Behovet av att beskriva förbättringsområdena från föregående års tillsyn blir större eftersom allt 

inte är tillgodosett vid den aktuella inspektionen. Beskrivningen är detaljerad men står inte för sig 

själv utan bör ses i relation till den förra rapporten från 2008. Att rapporterna inte kan stå för sig 

själva återkommer som ett mönster även i andra helhetsbedömningar. Mönstret visar att där 

förelägganden inte åtgärdats står det mer detaljerat vad det gäller som.  Nästa exempel är hämtat 

från Haninge kommuns helhetsbedömning: 

Vid skolinspektionens tillsyn år 2006 konstaterades att elevernas kunskapsresultat i 
årskurs 9 ligger under motsvarande resultat i riket […]. Skolinspektionen konstaterar att 
elevernas kunskapsresultat i årskurs 9 år 2013 fortfarande ligger under motsvarande 
resultat i riket. 

Citatet från Haninge är formulerat så att innebörden förstås utan att behöva läsa tidigare rapport 

vilket innebär att intertextualiteten i detta fall handlar endast om att den nya helhetsbedömningen 

refererar till den gamla. Intertextualiteten i texten visar sig även där inspektörerna har formulerat 

sig positivt till verksamheten. 

Kunskapsresultaten i grundskolan i Höganäs kommun har under flera år legat över 
riksgenomsnittet och det genomsnittliga meritvärdet för elever som avslutar sin 
grundskoleutbildning har under de senaste åren haft en stigande trend. 

Formuleringen sätts i ett sammanhang av tidigare rapportering av resultaten och står därför i 

relation till både tidigare, men också kommande inspektion eftersom texten hänvisar till en 

stigande trend under de senaste åren vilket kan antas att återkommer vid nästa inspektion, oavsett 

om trenden ser likadan ut eller ej. 
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Vid analysen av skolorna i respektive kommun framkom att intertextualiteten inte var lika 

frekvent i texterna som på kommunnivå. Tre av arton helhetsbedömningar på skolorna hade 

refererat till tidigare inspektionsrapport. De tre skolorna var Ängdalaskolan i Vellinge kommun, 

Kyrkbacksskolan i Ljusnarsbergs kommun samt Stenhammarskolan i Flen. Endast 

helhetsbedömningen av Ängdalaskolan refererar explicit till den tidigare rapporten och 

formulerar sig på följande vis:  

Vid Skolinspektionens senaste tillsyn 2009 av skolan upptäcktes brister i det systematiska 
kvalitetsarbetet vilket skolan åtgärdat. 

De andra två skolornas bedömningar refererar till tidigare uppgifter i samband med redovisning 

av kunskapsresultaten, men specificerar inte i vilken text de hämtat uppgifterna. 

Kyrkbacksskolan: 

 

Kunskapsresultaten för Kyrkbacksskolan avseende andelen elever som når målen i 
samtliga ämnen då de lämnar skolan i årskurs 9 har under flera år varit låga och 
försämrades ytterligare år 2014. 

Stenhammarskolan: 

Kunskapsresultaten i Stenhammarskolan är relativt låga och har under de senaste fem 
åren legat under de genomsnittliga resultatens för riket. 

På skolnivå visar studien att Skolinspektionen haft fokus på verksamheten under tiden för 

tillsynen och inte i relation till tidigare inspektioner. Analysen visar även att inspektörerna lägger 

stor tyngd på dokumentation i två aspekter: dels ställs krav på utförlig dokumentering av olika 

delar av verksamheten på skolorna och dels används den dokumentationen som en omfattande 

del av tillsynen.  

Lärares handlingsutrymme 

I den sociala praktiken av diskursanalysen finns det inga färdiga mallar för hur den ska 

genomföras vilket öppnar för antaganden och funderingar (Bergström och Boréus, 2012, s. 378). 

Som studien klargjorde under kapitlet om teoretiska utgångspunkter och förklarades vidare i 

metodkapitlet kan analysen genom den modala och den diskursiva praktiken sättas i ett socialt 

perspektiv. Studien har därmed, i relation till tidigare forskning, kunnat spekulera kring vad dessa 

inspektionsrapporter får för konsekvenser i det sammanhang som de figurerar i. Studien har i den 

diskursiva praktiken kunnat visa att många helhetsbedömningar inte står för sig själva utan 

hänvisar till tidigare inspektioner vilket skulle kunna tolkas som att inspektionerna har en reell 

betydelse för verksamheten eftersom kommuner och skolor enligt lag måste anpassa sig och 

åtgärda inspektionens synpunkter. Med grund i de ordval (till exempel måste och behöver) och hur 

inspektionerna är formulerade samt i vilket syfte de är skrivna, är det ett rimligt antagande att 
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dessa beslut om åtgärder kommer att prioriteras ute i verksamheterna. Det antagandet kan 

kopplas till vad Lindgren (2014, s. 77) i sin forskning diskuterade som att staten har en välvilja att 

bidra till en likvärdig skola men att detta går emot den mer betydande erfarenhetsgrundade 

kunskapen ute i skolverksamheterna. I den kontexten möjliggörs argumentation för att staten har 

stor styrning vad gäller skolverksamheterna och att kommunernas roll glidit från att själva styra 

över skolan till att vara de som införlivar besluten. I en professionsdiskurs går det att hävda att 

denna typ av styrning försvagar lärarnas handlingsfrihet och att den erfarenhet som lärarna 

besitter blir åsidosatt till förmån för nationella riktlinjer, vilket kan ha en negativ påverkan på 

undervisningen då lärarna utgår från vilka förutsättningar de har, medan inspektörerna lägger 

störst vikt på de nationella standarderna, lagar och riktlinjer. Med maktperspektivet i fokus kan 

studien visa att det är inspektionernas röst som väger tyngst och att det är huvudmännen, 

rektorerna och i slutändan lärarna får rätta sig efter dessa.  

Eftersom studien i den modala analysen funnit att det är stort fokus på dokumentation i 

inspektionerna så kan även det ställas mot lärarnas inflytande. Parding (Vinzant och Crothers i 

Parding, 2010, s. 97) beskriver att ett minskat handlingsutrymme är förknippat med stränga 

regelverk utan inflytande med egna omdömen i varken process eller resultat. Diskursen om 

inspektörernas maktutövande med helhetsbedömningarna påverkar med största sannolikhet 

lärarnas arbete. Parding drar slutsatsen att lärarna upplever att arbetsuppgifterna blivit fler men 

att det inte är lärarna själva som har efterfrågar de tillkomna uppgifterna vilket tolkas som att 

lärarna är styrda till att utföra de nya arbetsuppgifterna. Vid studien framkom det att en stor 

mängd dokumentation medföljer, enligt Skolinspektinen, en godkänd skola. Att läraren inte har 

något handlingsutrymme att opponera sig mot detta beskriver Parding som att lärarna är styrda 

och att tid från den dagliga verksamheten måste tas för att utföra dessa extra uppgifter (2010, 

s.103). Liksom Ehren, Perryman, Shackleton (2014, s. 320) drar studien slutsatsen att 

dokumentationen görs på grund av intressenters känslighet för inspektionsbedömningarna 

snarare än lärarnas övertygelse om att de kommer leda till bättre verksamhet. Med det syftas att 

intresset för dokumentationen snarare ligger hos media, politiker och huvudmän än hos lärarna.  

 

Lärarförbundets lista över bästa skolkommun 

För att analysera studiens sista forskningsfråga: 4) Går det att urskilja vilka kommuner som ligger högt 

respektive lågt på Lärarförbundets lista i granskningsrapporterna från Skolinspektionen? granskades 

kommunernas helhetsbedömningar utifrån ett modalt perspektiv. Studien har tidigare, i kapitlet 

”Skolinspektionens styrning”, analyserat orden måste och behöver och tolkat orden som något 

explicit på vad skolorna ska åtgärda och att det inte går att misstolka det budskapet. För att 

undersöka om det går att se samband mellan vilken placering en kommun har på Lärarförbundets 

lista med Skolinspektionens bedömningar räknandes orden måste och behöver i syfte att synliggöra 

kommunernas brister enligt inspektionerna. Resultatet visade att de nio granskade kommunerna 
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som ligger överst på Lärarförbundets lista, se tabell 1, använde orden sammanlagt 31 gånger 

vilket även de granskade kommunerna som återfinns längst ner på listan gjorde. Resultatet av 

denna modala analys kan därför inte visa ett samband mellan vilken placering kommunen har på 

Lärarförbundets lista med Skolinspektionens rapporter. De nio kommuner som återfinns högst 

upp på listan har i samma utsträckning som de nedersta kommunerna brister att åtgärda. En 

faktor som kan tas i hänsyn till i detta resultat är att de regelbundna tillsynerna har gjorts mellan 

åren 2011–2015 och listan är från 2016, studien anser att detta inte anmärkningsvärt påverkar 

resultatet eftersom det är allmänt känt att förändringar i skolvärlden tar tid. Att det inte går att 

urskilja från rapporterna vart på listan kommunerna befinner sig stärks även av dess olika syften 

utifrån ett modalt perspektiv. I Lärarförbundets stadgar kan man under paragraf 1.2 läsa att 

Lärarförbundet skall ”påverka samhällsutvecklingen i frågor som är viktiga för eleverna, lärarna 

och skolan” (stadgar för Lärarförbundet, 2016b, s. 3) och skriver följande syfte på sin hemsida: 

Syftet med att utse bästa skolkommun ar att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som 

huvudmän för skolan samt uppmuntra kommuner som ger elever, lärare och skolledare goda 

förutsättningar (Lärarförbundet, 2016b). 

 

Skolinspektionen syfte med den regelbundna tillsynen är att: 

 

Regelbundet granska all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, 
regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och 
elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla 
ämnen” (Skolinspektionen, 2016b). 

Fackförbundet och Skolinspektionen har olika syften med sina granskningar. Granskningarna 

utförs även på olika sätt, där olika aspekter tas i beaktning. Det som är gemensamt med de båda 

är att de granskar med hjälp av olika dokument. Lärarförbundets syfte trycker på kommunernas 

viktiga roll medan Skolinspektionens uppdrag och fokus är att koppla till lagar, regler och 

läroplanen. Båda syftena använder begreppet ”god/goda” i föreställning om elevernas goda 

förutsättningar och god utbildning. Lärarförbundet inkluderar även arbetsmiljöfrågor av 

förklarliga skäl, vilket inte är en aspekt som skolinspektionen har med. 

Sammanfattning av analys 

Utifrån forskningsfrågorna: 1) Hur åskådliggörs Skolinspektionens styrning i helhetsbedömningarna av 

skolorna/kommunerna? 2) Vad är centralt i Skolinspektionens helhetsbedömningar och vad brister på skolor och 

kommuner enligt Skolinspektionen?   3) I vilken mån förekommer i inspektionsrapporterna implicita och 

explicita krav på åtgärder som påverkar lärares handlingsutrymme? samt fråga 4) Går det att urskilja vilka 

kommuner som ligger högt respektive lågt på Lärarförbundets lista i granskningsrapporterna från 

Skolinspektionen? har analysen givit följande:  
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Inspektionerna har ett tydligt fokus på dokumentationen och de förelägganden som ofta ges 

handlar om brister i dokumentation av olika slag. Inspektionerna lägger också stor vikt på 

kunskapsresultaten, framför allt på kommunnivå. För att kunna synliggöra vilket fokus som var 

dominerande räknades olika ord i helhetsbedömningarna. Vidare kunde analysen dela upp 

meningar från helhetsbedömningarna utifrån explicita och implicita meningar som har tolkats 

som maktutövande. De explicita meningarna har orden måste och behöver vilket uppmanar till 

handling om förbättring. De implicita meningarna är däremot inte formulerade med uppmaning 

till handling utan bara ett konstaterande om vad som är ett förbättringsområde. Analysen visade 

även att inspektionerna refererade till tidigare inspektioner i relativt hög utsträckning på 

kommunnivå vilket har tolkats som att besluten från helhetsbedömningarna har en reell styrning 

över verksamheterna eftersom inspektörerna kontrollerar om förelägganden från tidigare 

inspektioner har åtgärdats.  

Studien har i analysen inte kunnat se några likheter mellan vilken placering kommunerna har 

på Lärarförbundets lista om bästa skolkommun med Skolinspektionens rapporter. Kommuner 

och skolor har brister att åtgärda oavsett om de ligger högt eller lågt på listan. Det går heller inte 

att se något samband utifrån antalet brister som tas upp i inspektionsrapporterna.  
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Diskussion 

I detta kapitel kommer resultaten av analysen att diskuteras utifrån de olika delarna i 

diskursanalysen. Diskussionen är uppdelad i olika rubriker där olika perspektiv av resultaten 

diskuteras.  

Lärares handlingsutrymme  

Det är många som har en åsikt över hur skolan ska bedriva sin verksamhet. Av resultatet från 

analysen kan vi se att Skolinspektionens helhetsbedömningar påverkar verksamheten på olika 

sätt. Verksamheterna på skol- och kommunnivå är skyldiga att åtgärda de synpunkter som 

uppkommer vilket ger staten större makt över skolan trots många reformer i syfte att 

decentralisera skolan. Tidigare forskning har visat att det inte fanns någon skillnad i 

utvecklingsarbetet mellan skolor som hade blivit inspekterade och de som inte hade det 

(Gaertner, Wurster & Pant, 2013, s. 501). Med de forskningsresultaten i fokus kan man undra hur 

mycket dessa inspektionsbeslut verkligen bidrar till en ökad likvärdighet i skolan eller om de 

snarare utövar en makt över rektorer och lärare som begränsar deras handlingsutrymme.  

Vid granskning av den modala delen i helhetsbedömningarna kunde studien visa på meningar 

som tolkats som implicita. Bland dessa var Stenhammarskolan i Flens kommun där 

helhetsbedömningen hade kommenterat att organiseringen av undervisningen inte är anpassat till 

lokalernas utformning. Ur ett maktperspektiv är det intressant att diskutera hur verksamheten 

kommer att påverkas av helhetsbedömningen. Vad är troligast, att skolan bygger om lokalerna 

eller att lärarna tvingas ändra sin undervisning? Vi kan endast reflektera och anta att det är 

troligare att lärarna tvingas ändra sin undervisning än att lokalerna byggs om. Vid detta antagande 

kan vi hävda att Skolinspektionens makt är reell och i högsta grad närvarande i verksamheten. 

Detta antagande stärks av Per Lindqvist och Ulla Karin Nordänger (2011), vars forskning visar 

att lärare avstår från att bryta mot verksamhetens ordinarie struktur med hänsyn till att det 

uppfattas som ett risktagande. Forskarnas resultat visar att lärare har börjat arbeta strategiskt för 

att undvika ifrågasättande och nästan hälften av lärarna i studien uppgav att de undviker att 

utnyttja delar av det professionella handlingsutrymmet. Detta visar på en försvagad profession för 

om man inte vågar använda sina kompetenser med hänsyn till intressenter som Skolinspektion, 

föräldrar och rektorer så visar det på att intressenterna har ett lågt förtroende för lärarna och att 

lärarna i sin tur tvingas till kontroll och regelefterlevnad.  

En annan aspekt av de implicita meningarna som studien tolkat är vilka konsekvenser som 

uppstår när en mening med ordval som uppmanar till förbättring står tillsammans med meningar 

som är formulerade som konstateranden. Som tidigare forskning visar så upplever lärare att de 

har fått mer arbetsuppgifter på sitt bord utan att tidsramen förändrats (ibid). Med det i åtanke är 
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det troligt att de beslut som är formulerade med att verksamheten/rektorn måste åtgärda 

exempelvis studiero förmodligen kommer att prioriteras och mer skyndsamt åtgärdas framför 

meningar som är formulerade som ett konstaterande. 

Ur en professionsdiskurs går det att fortsätta att diskutera lärarnas handlingsutrymme genom 

att bland annat tolka till vem uppmaningarna är riktade. I analysen visades exempel på en 

formulering om att rektorn på skolan endast får låta behöriga lärare bedriva viss undervisning. 

Genom att stärka lärarnas legitimation med att vara de enda som har befogenhet att undervisa 

visar exemplet på och argumenterar för en stärkt profession av läraryrket.  

Rektorerna är skyldiga enligt lag att endast anställa behöriga lärare vilket gör att professionen 

har stärkts. I skuggan av detta visade studien dock exempel på en försvagad lärarprofession 

genom att Skolinspektionen utövar makt över lärarna. Exempel på detta är när bedömningarna 

har pekat på vad undervisningen ska handla om samt, i viss utsträckning, hur lärarna ska göra. 

Det indikerar att lärarnas erfarenheter negligeras till förmån för att alla skolor skall ha samma 

standard utifrån Skolinspektionens kriterier. Joakim Lindgren (2014, s. 80) diskuterar i sin 

forskning om hur inspektionens välvilja till en likvärdig skola istället riskerar att bortse från 

lärares yrkesskicklighet och det hantverk som de tack vare erfarenhet kan bedriva. Vi kan bara 

spekulera i hur fri en lärare känner sig i sitt arbete när ålägganden ovanifrån läggs på en. 

Ålägganden som innebär att arbetsuppgifter som inte rör den dagliga verksamheten måste utföras 

tar tid från lärarens egna handlingsutrymme som exempelvis innebär planering och utvärdering av 

lektioner.  Dessa ålägganden kan med det sagt försvaga lärarnas profession genom att man som 

lärare inte känner sig fri att disponera sin tid och bedriva den undervisningen som man själv 

finner lämpligast. 

 

Fokus på dokumentation 

Vilka konsekvenser skulle dessa maktutövanden från den statliga kontrollinstitutionen kunna få? 

Resultatet från analysen i den här studien kan bland annat visa att stor vikt läggs på 

dokumentation under inspektionerna. Om verksamheterna har fått en anmärkning så gäller det 

just i mångt och mycket om brister i dokumentationen. Möjliga följder av detta skulle kunna vara 

att mer tid och resurser från lärare läggs på dokumentation eftersom det mesta av den 

dokumentation som har brustit i de granskade bedömningarna är sådant som lärarna skriver. 

Joakim Lindgrens (2014) forskning visar att lärare inte dokumenterar för sin egen skull utan för 

att andra aktiva aktörer inom skolan lägger stor vikt vid dokumentationen. Detta skulle också 

kunna betyda att lärarnas handlingsutrymme krymper till förmån för en verksamhet där allt måste 

dokumenteras. Resultatet från Lindgrens studie visade att lärare är väl medvetna om vikten av en 

genomarbetad dokumentation vid inspektionerna men utgör, trots medvetenheten om 

dokumentationens syfte en plåga för lärarna. Rektorer, tjänstemän och politiker var de 

intressenter som i högst utsträckning såg nyttan med dokumentationen (2014, s. 76).  
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Under den diskursiva delen av analysen kunde studien visa att inspektioner på kommunnivå i 

mångt och mycket refererar till äldre inspektionsbeslut. Det i sig är inte speciellt anmärkningsvärt 

eftersom en stor del av inspektionernas syfte är att följa upp om kommunerna har åtgärdat brister 

som identifierats tidigare men detta tyder även på att inspektionerna bygger på dokumentation. I 

det här fallet avser dokumentation tidigare rapporter. Vi kan spekulera om inspektörerna skulle 

komma fram till andra saker om de inte utgick från gamla inspektioner utan endast gjorde en ny 

bedömning. Kanske skulle de hitta andra ärenden om de lyfte blicken från de tidigare 

bristområdena till ett annat fokus? Analysen visade att det är vanligt att referera till äldre 

inspektionsrapporter på kommunnivå. På skolnivå kunde vi däremot se att endast en 

helhetsbedömning refererade till tidigare inspektion vilket indikerar att på skolnivå tittar 

inspektörerna på verksamheten med nya ögon vid varje ny inspektion.  

 Lärarförbundets lista – påverkan på skolan?  

Lärarförbundet som varje år rankar samtliga kommuner i en lista över bästa och sämsta 

skolkommun har fått stor medial uppmärksamhet. I och med uppmärksamheten får den också 

större och större inflytande för olika aktörer inom skolan (föräldrar, lärare och politiker). I 

studien har vi inte kunnat dra några paralleller mellan listan och helhetsbedömningarna från 

Skolinspektionen. Skolinspektionen utgår från lagar när de är ute och granskar skolorna på plats 

medan Lärarförbundet utgår från 13 egenkomponerade kriterier vilka de anser är viktiga vid 

rankningen, empirin samlar de in från utomstående aktörer, så om SCB och Skolverket. Likheten 

med de olika granskningarna är ändå viljan att lyfta skolan och ge elever goda förutsättningar. 

Skolinspektionens rapporter visar att de inte granskar lärarens förutsättningar till att göra sitt jobb 

som lärare i klassrummet. Goda förutsättningar skulle ge lärarna ett handlingsutrymme som 

innebar mer avsatt tid till planerade av lektioner och inte dokumenterade av vilket skulle leda till 

kreativa lärmiljöer. Vid analysen slår det oss att tendenser visar på att Lärarförbundets lista bidrar 

till en starkare lärarprofession då de lyfter lärares arbetsmiljöfrågor medan Skolinspektionens 

inspektioner, trots att det inte är andemeningen, indirekt leder till en försvagad lärarprofession då 

de går in och styr inte bara vad utan även hur läraren ska bedriva sin undervisning. 
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Konklusion 

Den här studien har kritiskt analyserat Skolinspektionens helhetsbedömningar mot bakgrunden 

att en friare skola ställer hårdare krav på efterkontroller. Vi har varit intresserade av att undersöka 

vad Skolinspektionen lägger sin vikt på vid tillsynsbesöken och hela tiden undrat vad detta kan 

leda till ute i verksamheterna, och i förlängningen hur det påverkar lärarnas arbete. Det har varit 

spännande att djupdyka i helhetsbedömningarnas formuleringar och fundera över vad de 

egentligen säger. Det var oundvikligt att fundera på hur dessa inspektioner kommer att påverka 

ens eget arbete ute i klassrummet. Skulle vi vara en av de lärare som inte vågar testa nya idéer av 

hänsyn till de nationella standarderna för en bra skola? Och om vi skulle vara de lärare som vågar 

testa, hur skulle vi dokumentera undervisningen så att det inte ger nedslag vid en inspektion? 

Fortsatt forskning 

I den här studien har vi kunnat diskutera vilka möjliga konsekvenser ett inspektionsbeslut kan få 

på verksamheterna. Det skulle vara intressant att studera vidare om hur införlivandet av 

åtgärderna faktiskt går till och hur lärare och rektorer förhåller sig till Skolinspektionen. I 

inledningen skrev vi om vår nyfikenhet om Skolinspektionen och vår förvåning över att skolor 

inte åtgärdat brister som Skolinspektionen påtalat under flera år. Vi tycker därför att det också 

skulle vara intressant att göra en studie på en skola och undersöka vad det beror på. Slutligen vill 

vi framhålla att denna studie har gett oss större förståelse för lärares utsatthet för yttre påverkan 

och i och med det, yrkets komplexitet. 
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Piteå: 

Kommun, 2015: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=536419  

Skola, 2015: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=536105 

 

Hammarö: 

Kommun, 2014: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=518042 

Skola, 2014: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=517635 

 

Luleå:  

Kommun 2014: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=526815 

Skola 2014: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=520314  

 

Höganäs: 

Kommun, 2013: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=507268  

Skola, 2012: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=502987 
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Övertorneå:  

Kommun, 2016, http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=561122  

Skola 2013: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=507933 

 

Herrljunga: 

Kommun, 2012, http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=502698 

Skola, 2013:  http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=502698 

 

Vansbro: 

Kommun, 2012: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=507766 

Skola, 2013: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=520041  

 

Tierp: 
Kommun, 204: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=518448  

Skola, 2014: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=518288 

 

Vingåker:  

Kommun, 2016: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=555259  

Skola, 2016: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=553651 

 

Haninge: 

Kommun, 2016: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=561174  

Skola, 2014: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=518208 

 

Färgelanda: 

Kommun, 2015: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=536599 

Skola, 2015: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=536481 

 

Borlänge:  

Kommun, 2015: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=537343 

Skola, 2015: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=536984 

 

Skinnskatteberg: 

Kommun, 2016 http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=545185 

Skola: Ingen tillsynsrapport från efter år 2011 

 

Norberg: 

Kommun, 2016 http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=555854 

http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=561122
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=507933
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=502698
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=502698
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=507766
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=520041
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=518448
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=518288
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=555259
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=553651
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=561174
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=518208
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=536599
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=536481
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=537343
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=536984
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=545185
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=555854


 

43 
 

Skola, 2015: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=528689 

 

Ljusnarsberg: 

Kommun, 2015: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=528602 

Skola, 2015: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=528135 

 

Flen: 

Kommun, 2015: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=537042 

Skola, 2012: http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=185005   
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