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Abstract 
 

School as a Political Narrative. A study of the Educational Debate in the Swedish 

Parliament 1991-2002.  

How do politician talk about the role of school in society, in an era of changing 

demands and challenges represented by the knowledge society and globalization? 

The material underlying the study consists of protocols from the Swedish parliament 

during a decade characterized by many reforms and with both a conservative 

government 1991-1994 and a social democratic, 1994-2002. 

 The  aim of this thesis is to investigate the contemporary debate on school policy in 

the Swedish Parliament between 1991 and 2002.  My research questions are: Which 

are the dominating narratives about schooling that emerge in the debate? What are 

the influences from contemporary policies and from educational research? What 

kind of rhetorical resources underpin the arguments in the plenary debate and are 

there any shifts, inconsistencies and contradictions that can be heard in the debates?  

I am inspired by Margaret Somers four dimensions of narratives: ontological narra-

tives, public narratives, metanarratives and conceptual narratives and I am using 

them to interpret different aspects of school as a political narrative. 

 

Methodologically, I worked initially with a content analysis gradually moving to 

narrative analysis. The educational debates held during the three terms in office are 

characterised by different political initiatives and different kind of issues. I construct 

a number of dominating narratives with different plots, problems, solutions and 

promises of a better future for both the school and the nation. Key concepts seems to 

“float” depending on who uses them and in what context they are used. Important 

parts in the narratives are the rhetorical resources that politicians are used to get 

legitimacy and credibility. Perceptions of schools presented in the debate, may be 

seen as stories about what is desirable and possible, but also what is unwanted, 

threatening the progress of school and society. I have highlighted four public narra-

tives in these debates and they are: A School for All, A School on the Market, 

School in the Knowledge Society and A School in Crisis.  

  

Keywords: Education Policy, Education Debate, Parliamentary debate, Narrative 

Analysis, Political Narratives, Political Rhetorics, Narrating school  
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Förord 

Det finns något magiskt och oemotståndligt över skolan. Denna institution 

engagerar ett stort flertal i samhället. Alla har en relation till den största in-

stitutionen i samhället. Ur ett elevperspektiv, som ett plågsamt sko(l)skav, en 

plats för utmaningar och lärande, en oändlig tidsrymd av monotoni, en arena 

för socialisation och för en del en plats att söka skydd på, mot en otrygg 

värld utanför. Många av oss har också ett yrkesmässigt förhållande till sko-

lan som lärare, politiker, debattörer och inte minst som föräldrar. Jag har 

erfarenhet av alla dessa roller.  

 

Ser jag tillbaka på mitt yrkesliv, som i över tre decennier kretsat kring skola 

och utbildning, kan jag konstatera att en stark drivkraft har varit viljan att 

förändra och utveckla skolan – men arenorna för detta arbete har skiftat, 

liksom de olika nivåerna inom utbildningssystemet. Det har varit en resa från 

den okvalificerade elevassistentens i grundskolan via lärarutbildning och 

lärartjänst i ett tiotal år till den politiska ledningen på utbildningsdeparte-

mentet under 1990-talet, med ett kort gästspel i näringslivets IT- bransch och 

läromedelsproduktion. År 2002 kom jag till Lärarhögskolan i Stockholm och 

blev studierektor för Centrum för utbildningsledning. Som en naturlig bas 

för mitt forskningsintresse fanns forskningsgruppen Ut/bildning som väl-

färdsprojekt med professor Gunnar Sundgren som vetenskaplig ledare. Gun-

nar blev tidigt min handledare och min tacksamhet är stor för att du Gunnar 

tog dig an mina yviga idéer och styrde med erfaren hand, parat med stort 

intresse min forskningsplan mot realistiska mål. Din bildning, associations-

förmåga, kreativitet och nyfikenhet har haft stor betydelse. Dessutom är du 

en mycket god läsare, som strängt slagit ner på politikerrösten i mig. Tillhö-

righet och gemenskap i en forskningsgrupp är mycket väsentlig och har in-

neburit möjligheten att i ett öppet klimat få läsa texter, men också att få bli 

läst av intresserade, engagerade och inte minst trevliga kollegor: Anne Mon-

telius, Timmy Larsson, Mats Börjesson, Bo Nestor, Anita Nordzell, Lars 

Naeslund, Lars Svedberg, Kajsa Tegnér och Annika Ullman. Annika kom 

sedan att bli biträdande handledare och det är jag mycket glad för. Generöst 

har du bidragit med din klokskap, uppmuntran, skarpa kommentarer och 

frågor och med din förmåga att se strukturer. Jag är mycket förundrad och 

tacksam för hur du har bidragit med din tid, trots ditt ansvarsfulla och tidvis 

tunga arbete som prefekt på den nya institutionen för pedagogik och didak-

tik. Annika och Gunnar, ni har kompletterat varandra på ett utmärkt sätt. Jag 

inser att det har varit en ynnest att ha fått arbeta tillsammans med ett par så 



 
 

kompetenta och engagerade handledare. Efter sammanslagningen med 

Stockholms universitet bytte forskningsgruppen namn till Bildning, kultur 

och samhälle och under ledning av Elisabeth Hultqvist har de givande semi-

narierna fortsatt med gamla, men nu också med nya deltagare: Torgun Finn-

set, Lennart Grosin, Annette Oxenswärd, Monica Söderberg-Forslund, Kajsa 

Falkner och Wieland Wärke, som också har bidragit med värdefulla syn-

punkter. Boel Englund och Elisabeth Hultqvist gjorde en förtjänstfull insats 

som läsare vid slutseminariet. Det finns fler kollegor som jag vill rikta ett 

tack till för att ni kommit med goda råd och uppmuntrande tillrop när jag 

som bäst behövt det. Tack Alla!  

 

Tack vare ett projektbidrag från Vetenskapsrådet skapades dessutom eko-

nomiska förutsättningar att skriva färdigt denna avhandling. Genom projek-

tet Skolutveckling som narrativ med Mats Börjesson som ansvarig projektle-

dare har ytterligare en intellektuellt stimulerande miljö erbjudits.  

 

Ett mycket speciellt tack går till Bengt Kristensson Uggla, som stått mig bi 

sedan starten. Som en skugghandledare har du stöttat mig oförtrutligt, läst 

manus, kommenterat, entusiasmerat och stöttat när självförtroendet vacklat 

och frustrationen stigit.     

 

Jag har också haft förmånen att vara omgiven av goda vänner med ett stort 

engagemang för skolans utveckling som inspirerat mig och följt arbetet med 

avhandlingen. X Matteus girls, vad vore jag utan er?  Men jag vill rikta ett 

särskilt tack till: Ann-Sofi Persson Stenborg, Mikaela Zelmerlööw och Bo 

Karlsson, som läst och kommit med kloka synpunkter och till Victoria Mike-

larakis i Paleochora, familjens favoritby på Kreta, för en omsorgsfull språk-

granskning av den engelska texten. Vi hade spännande samtal i somras om 

samhällsförändringar och utbildningsfrågor. 

 

Många förord avslutas ofta med att beskriva avhandlingsarbetet vedermödor 

av slit och ensamhet framför datorn. Där familj och vänner lockat ut veder-

börande till livet då och då. Jag har haft förmånen att skriva mitt bland er 

alla. På min arbetsplats, där jag delat rum med kloka och stimulerande kam-

rater, hemma med öppen dörr mot barnen och deras vänner eller på landet, i 

matos och tv-ljud eller på altanen i skuggan under parasollet. Att skriva, ofta 

omgiven av familj och arbetskamrater, mitt i allt, har passat mitt kynne. Jag 

hoppas att min fina familj, Per, Axel och Signe upplevt att jag tagit del i 

vardagslivet precis som vanligt, åtminstone nästan. Per, du har fått frågan av 

många om du läst avhandlingen.”Jag väntar”, har varit ditt svar, vilket du 

gjorde till de sista självande veckorna och gav mig sedan det korrekturstöd 

varje skribent behöver. 

 

Årsta i september 2011 
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Kapitel 1.  Inledning 

Utbildningsväsendet utformas i samspel med kultur och samhälle, tidsanda 

och skilda politiska uttryck och viljor, men också föreställningar om en 

framtid, dess krav och möjligheter. I denna studie riktas intresset mot den 

utbildningspolitiska debatten i Sveriges riksdag under perioden 1991 till 

2002 och hur berättelser om skolan och framtidens samhälle framställs i 

denna debatt, präglad bland annat av talet om de förändrade krav som kun-

skapssamhällets och globaliseringens utmaningar sägs innebära.   

1.1 Skolan och den undflyende framtiden  

 

Så snart skolan kommer på tal aktualiseras nästan alltid ett då, ett nu och en 

framtid. Genom dessa tidsbegrepp skapas bilden av vad skolan har varit, är 

idag och vad den borde bli. Skolan har uppdraget att bevara viktiga kulturel-

la värden, vårt kulturarv och vår historia. Skolan reproducerar på så sätt 

samhällsordningen. Men därutöver skall skolan också forma morgondagens 

medborgare. Skolan förväntas vara både en spegel av samhället och en driv-

kraft i samhällsutvecklingen.1 Idén om skolan som motor för samhällsut-

vecklingen var stark när folkskolan tog form och expanderade i slutet av 

1800-talet och början av 1900-talet.
2
 Skolan skulle forma framtidens männi-

skor och därigenom det framtida samhället. Denna idé eller tankefigur före-

kommer alltjämt och hör samman med utvecklingstanken som har rötter i 

upplysningstidens framstegstro och utvecklingsoptimism.
3 
  

 

Begreppet utveckling inbegriper en föreställning om förändring från ett till-

stånd till ett annat. Synonymer till utveckling är förbättring, tillväxt, mog-

nad, framåtskridande, progress, förkovran, evolution och ökning. Därmed 

                                                      
1 Se t.ex. Bergström, G. (1993). Jämlikhet och kunskap. Debatter och reformstrategier i soci-
aldemokratisk skolpolitik 1975-1990, Lindensjö, B. & Lundgren, U, P (1986/2000). Utbild-
ningsreformer och politisk styrning och Liedman, S-E (2011). Hets. En bok om skolan. 
2 Se Richardson, G. (2004). Svensk utbildningshistoria – skola och samhälle förr och nu.  
3 Begreppet utveckling är laddat med föreställningar om en kontinuerlig ackumulation av kun-

skap, av tillväxt liksom av en tanke om en sorts förädling av civilisationen. Se t.ex. Wright. G. 

H. von (1994). i Myten om framsteget, men även Frängsmyr, T. (1980). Framsteg eller förfall. 

Framtidsbilder och utopier i västerländsk tanketradition, s. 109f och Liedman, S-E. (1997). I 

skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria, s.19. 
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omfattar begreppet utveckling en positiv värdering av förändringen. Begrep-

pet utveckling innehåller på så sätt både en tids- och en dynamisk dimension, 

ett förflutet att ta avstamp ifrån, ett nu att spegla sig i och en framtid att ta 

sikte mot.  

En framåtsyftande institution  

Utbildning är per definition framåtsyftande.  De barn som börjar skolan höst-

termin 2011 kommer kanske gå ut i ett arbetsliv någon gång i slutet av 2020-

talet. Mitt forskningsintresse tar sin utgångspunkt i ett intresse för den ut-

bildningspolitiska debatten och till frågan om hur politiker talar om skolan, 

samhället och framtiden. Jag har funnit relativt få mer genomgripande fram-

tidsstudier relaterade till skolan. Ett par kan emellertid mer direkt relateras 

till mitt arbete, mina frågeställningar och till min empiri. De har inspirerat 

mig och fört mina tankar och mitt skrivande vidare. Kanske vågar jag säga 

att min studie tar vid där dessa slutar eller åtminstone växlar in på nya spår 

vad gäller analys av skolpolitiska narrativ.   

 

Den ena av dessa studier är Ann-Marie Laginders (1989) Framtidsbilder i 

offentligt utredande – teknik, utbildning och samhällsutveckling. Undersök-

ningen handlar om de framtidsbilder och framtidsbudskap som kan återfin-

nas i statliga offentliga utredningar. Tre utredningar studeras; 1960-års gym-

nasieutredning, 1976 års gymnasieutredning och Dataeffektutredningen 

1978– 84. Dessa betänkanden analyseras med sikte på framtidsbilder i spän-

ningsfältet mellan samhällsutveckling, teknisk utveckling och utbildning. En 

central och teoretisk utgångspunkt i Laginders avhandling är det framtidsori-

enterade begreppet public image utvecklat av sociologen Kenneth E Boul-

ding.
4
 Begreppet syftar på kollektiva samförståndsbilder eller allmänbilder 

som fyller en sammanhållande funktion i större eller mindre grupper. ”Bil-

den blir allmän inom den grupp det gäller.”
5
 Det kan också gälla föreställ-

ningar av mer övergripande karaktär som är gemensamma i ett samhälle. 

Laginder själv översätter begreppet public image till framtidsbild, som ett 

bärande begrepp i analysen av betänkandena.  Begreppet är även vägledande 

för att förstå, tydliggöra och tolka olika föreställningar och värderingar. La-

ginder menar att varje kommitté under utredningstiden konstruerar, förhand-

lar fram och kommer överens om en särskild framtidsbild, som blir specifik 

för varje enskild utredning, dessutom styrande för slut- eller huvudbetänkan-

det och får därmed betydelse för vilka handlingsalternativ som skrivs fram. 

 

En annan avhandling med empiri och frågeställning som ligger nära min 

egen, även om den inte berör frågan om skolans roll i samhället, är Jonas 

Johansson (2005) Du sköna nya tid? Debatten om informationssamhället i 

Riksdag och Storting under 1990-talet. Han jämför och undersöker den 

                                                      
4 Boulding, K. E. (1956). The Image. Knowledge in Life and Society.  
5 Laginder, A-M. (1989). s. 31. 
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svenska och norska politiska debatten om ”informationssamhället” under 

1990-talet.  Johanssons avsikt med sin studie är att kartlägga, problematisera 

och analysera det samtida svenska och norska offentliga samtalet beträffande 

framtid och epokskifte.6 Den grundläggande frågan är hur framtiden i det 

politiskt-offentliga samtalet i Sverige och Norge under perioden 1990-2000 

konceptualiserades och skapades i en fortlöpande process. Materialet som 

användes var centrala politiska dokument och debattprotokoll från Riksdag 

och Storting.   

 

Båda dessa studier tar fasta på framtidsföreställningar i offentliga texter och 

sammanhang. Johansson tar sin utgångspunkt i debatten om informations-

samhället och Laginder utgår från skolan och teknikutvecklingen. I interna-

tionella sammanhang, när det rör sig om forskning kring skola och framtid, 

har begreppet edutopia etablerats och fått fäste.
7  

I antologin av Michael A. 

Peters och John Freeman-Moir (2006) Edutopias. Utopian New Thinking in 

Education  är det utopiska perspektivet centralt.
  

De menar att utbildning 

alltid, ända sedan Platons dagar, stått för utvecklingstanken i Västeuropa och 

sökandet efter ett idealsamhälle, ett utopia. Peters & Freeman-Moir beskriver 

emellertid samtiden som en anti-utopisk tid. Varje utopi kontrasteras mot en 

dystopi:  

For every hope, every step of what looks like progress, and for the appear-

ance of security, there is equally a set of negatives that ring just as loudly, 

and more worryingly in the ears of the young and their parents. The political 

will to imagine much beyond the present seems hardly to exist.
8 
   

 

Risken finns, menar de, att utopiskt tänkande avfärdas och snarare betraktas 

som något löjeväckande. Kanske är det delvis därför som forskning om ut-

bildning och framtid är ovanlig. Sedan några år finns det dock en internatio-

nell nättidskrift, Policy Futures in Education, som med utgångspunkt från 

olika framtidsperspektiv vill belysa utbildningspolitiska frågor på alla nivå-

er.
9
 

 

Intresset för framtiden och för olika försök att förutsäga vad som ska hända, 

mer eller mindre framgångsrikt, går att spåra så långt tillbaka som vi kan 

följa människans historia i skriftliga källor. Berättelserna om oraklet i Delphi 

är kanske ett av de mest kända exemplen. Framtidsspekulationer återfinns 

inom en rad genrer. Tore Frängsmyr (1980) ger i sin studie Framsteg eller 

                                                      
6 Med framtid och epokskifte avser Jonas Johansson framtids- och samtidsdebatt som hade en 
tydlig koppling till ”ny” IKT – inte till politiska framtidsvisioner i allmänhet.  
7 Begreppet edutopia har sitt ursprung från en webbsida skapad av George Lucas, Educational 

Foundation. Edutopia. Stiftelsen uppmuntrar till innovativ skolutveckling. 

http://www.edutopia.org/   
8   Peters, M. A. & Freeman-Moire, J. (2006) Edutopias. Utopian New Thinking in Education, 

s. 2.   
9 Policy Futures in Education http://www.wwwords.co.uk/pfie/index.asp 

http://www.wwwords.co.uk/pfie/index.asp
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förfall. Framtidsbilder och utopier i västerländsk tanketradition exempel 

från litteratur och film till religiösa profetior och politiska ideologier.
10

 Från 

1800-talets utopister till dagens mer systematiskt upplagda forskningsberät-

tande i form av framsyner, scenarios samt olika typer av prognoser är steget 

kanske kortare än vad vi tror. Globaliseringsrådet, som alliansregeringen 

tillsatte år 2006, hävdade att den snabba tekniska utvecklingen har ökat be-

hovet av prognoser,
11

 samtidigt som de menar att det också är teknikutveck-

lingen som driver samhällsutvecklingen såväl när det gäller livsformer, eko-

nomi, sociala relationer som lärande och kunskap om lärande.
12

 

 

Många debattörer, omvärldsanalytiker, forskare och futurologer har likaså 

försökt beskriva vad som väntar bakom hörnet.  Det kan vara trendrapporter, 

scenarios och framsyner med olika syften och mottagare som med olika 

tyngd försöker skildra troliga samhällsförändringar. Framtiden är till sin 

natur en idé eller snarare ett antal idéer, skriver ekonomhistorikern Torbjörn 

Lundqvist och dessa idéers betydelse för samhällsförändringar är en av de 

mer omdebatterade och svårbesvarade frågorna inom samhällsvetenskaper-

na.
13

  Framtiden skapas när vi talar om den och blir till i interaktion med 

andra. Framtiden är en konstruktion som förändras, formas och omformas 

över tid och är föremål för förhandlingar. Talet om framtiden är också en 

berättelse om nuet.
14

  Det innebär att framtiden ofta handlar om samtiden, 

eller snarare om ett utvidgat nu där framtiden hela tiden är närvarande menar 

Novotny, Scott och Gibbons (2001), som i sin bok Re-thinking Science skri-

ver: ”What has changed is that the future has been dramatically foreshorte-

ned and is now experienced as an extended present.”
15

 En konsekvens av 

denna utvidgade samtid och förkortade framtid är det trendiga talet om vi-

sioner och jagandet av megatrender, som utvecklats till en affärsidé och gjort 

åtskilliga omvärldsanalytiker till eftersökta föreläsare och opinionsbildare 

såväl i offentlig som i privat sektor.
16

 Dessa konstruerar flerstämmiga före-

ställningar om framtiden.  Föreställningar om det som ska komma som på-

                                                      
10 Litteratur som Frängsmyr nämner är Huxleys Du sköna nya värld, Orwells 1984 och Boyes 

Kallocain. Bland filmer är det främst olika former av science fiction  allt från Jules Verne, 

Isaac Asimov till tv-serier och filmer som Blixt Gordon, Star Trek, Star Wars, Blade Runner, 

Alienfilmerna och 2001, s. 10.  
11 Globaliseringsrådet fick i uppdrag att analysera och komma med förslag om hur Sverige 

kan hävda sig väl i en tid av fortsatt globalisering. Ordförande var dåvarande utbildningsmi-

nister Lars Leijonborg. 
12 Ds 2009:21, Bortom krisen – Om ett framgångsrikt Sverige i den nya globala ekonomin. 

Globaliseringsrådets slutrapport. 
13 Lundqvist, T. (red.) (2006).  Den kreativa staten. Framtidspolitiska tendenser, s. 55. 
14 Se Naisbitt, J. (2006). Mind Set! s. 11 
15 Novotny, H. et al. (2001). Re-thinking Science, s. 39. 
16 Exempel på det är Institutet för Framtidsstudier, företag som Kairos Future, Företag & 

Framtid AB. Omvärldsanalys är en självklar företeelse inom åtskilliga företag, myndigheter 

och organisationer.  
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verkas av kunskap, ideologi, intressen och tidsanda. Framtidens historia är 

därför en sorts idé - historia i nutiden.17   

 

En viktig aspekt är vem som har makten över framtidsbilderna? Att styra i 

namn av ”framtid” torde vara en viktig del i den offentliga retoriken om den 

en moderna skolan av efterkrigsmodell. Talet om behovet av att utveckla 

skolan är globalt.
18

 Här uttrycks föreställningar och idéer, framställs olika 

förhoppningar och visioner om framtidens samhälle och morgondagens sko-

la, föreställningar om vart samhället är på väg, hur förändringar ska gå till 

och vilka krav och förväntningar olika aktörer ställer på utbildning. Dessa 

föreställningar och idéer har jag valt att förstå som politiska narrativ, vilka 

jag ser som inbäddade i institutionella, sociala, kulturella och politiska sam-

manhang.  

Utbildning som policy:”Education, education, education” 

1900-talet kan beskrivas som utbildningens århundrade. I västvärlden ställ-

des stora förhoppningar på utbildningsväsendet, vars uppgift var att utveckla 

nationer med utbildningen som hjälp för att lösa ekonomiska och sociala 

problem och för att utjämna klasskillnader.  Den australiensiske pedagogik-

professorn Peter Freebody beskriver utbildning som livsavgörande:  

The last century, whatever else it may have been, was certainly the century of 
schooling. In the West, governments and communities have invested more 
and more faith in education to solve ever larger and entrenched social prob-
lems. In developing nations, education is often regarded as a privileged and a 
prize and many studies show that the simple number of years a young person 
spends in formal educational settings is a powerful predictor of, among other 
things, how long they and their children will live.19  

 

Synen på kunskap och utbildning har förändrats de senaste decennierna och 

idag är dessa begrepp centrala i samhällsdebatten. Kunskapsbegreppet är ett 

honnörsord för alla, särskilt inom politiken och det uppträder ständigt i nya 

sammansättningar, vilket vittnar om dess komplexitet och förändringspoten-

tial. Exempel på det är begrepp som kunskapssamhälle, kunskapsekonomi, 

kunskapsorganisation och kunskapsledning. En förändring eller kanske sna-

rare en förskjutning som blivit alltmer markant under 1990-talet är att man 

tidigare betonade kunskap och utbildning i samband med upplysningsidealet. 

Begrepp som hörde samman med detta var förnuft, utveckling, jämlikhet, 

demokrati och självständiga medborgare. Karaktäristiskt var, som Lundgren 

hävdar, att också se skolan som en central pelare i byggandet av välfärds-

samhället.
20

Skolsystemet utformats för att möta olika behov, statliga liksom 

                                                      
17 Hultqvist, K & Petersson, K. (1995) Nutidshistoria: några inledande utgångspunkter. I 

Foucault. Namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk problematik. Stockholm: 
18 OECD. (2001). What Schools for the future?  
19 Freebody, P. (2003). Qualitative research in Education. Interaction and Practice, s. 1. 
20 Lundgren, U. P. (1999). Skolan och tusenårsskiftet. 
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enskilda gruppers. Skolan skulle vara en grund för förändring av samhället 

mot till exempel ökad jämlikhet. I detta sammanhang kan vi förstå Olof 

Palmes berömda tal om ”att utbildning skall utgöra något av en spjutspets 

mot framtiden.”
21

 Något som han ofta återkom till under sin period som ut-

bildningsminister och som statsminister.   

 

Idag tycks utbildning mer vara kopplat till ett anställningsbarhetsideal än till 

ett upplysningsideal. Att betrakta utbildning som samhällsnyttig och central 

för arbetsmarknadens och nationens konkurrenskraft har under de senaste 

decennierna betonats alltmer.
22

 Denna förskjutning finns i såväl det nationel-

la som det globala talet om utbildningens betydelse i samhället. En viktig 

policyproducent och aktör numer är Europeiska unionen. Vid 1990-talets 

början kom de stora institutionerna inom EU alltmer att hävda kunskapens 

roll för samhällsutvecklingen. År 1993 antog EU-kommissionen policydo-

kumentet Vitboken om: Tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning: Utma-

ningarna och vägarna in i 2000-talet.
23

  Skolan hade tidigare i stor utsträck-

ning betraktats som en nationell angelägenhet, men blir nu mer och mer en 

angelägenhet för hela Europa.  EU kommissionen utsåg, med utgångspunkt 

från vitboken år 1996 till det "Europeiska året för livslångt lärande": 

Europeiska rådet i Bryssel (10 och 11 december 1993) uppmärksammade 
kommissionens förslag i vitboken om tillväxt, konkurrenskraft och syssel-
sättning. Utbildning och yrkesutbildning kan bidra till ekonomisk och social 
förändring och vara ett led i kampen mot arbetslösheten. Inrättandet av ett 
"Europeiskt år för livslångt lärande" som föreslås i vitboken kan utgöra en 
signal som förtydligar väsentliga krav och långsiktiga mål vad gäller utbild-
ning och yrkesutbildning i gemenskapen.24 

 

Begreppet livslångt lärande hör i det här sammanhanget hemma i en be-

skrivning av Europas utveckling i relation till omvärldens krav.  EU-

kommissionen beskriver att det livslånga lärandet är ett högprioriterat områ-

                                                      
21 Olof Palme: Debatt om Grundskolan i Andra kammaren 1962-05-23. 

http://www.olofpalme.org/personen/biografiska-notiser/1962/ Se t. ex. Hildebrand (1969). 

Skola för demokrati: Stockholm: Sveriges Radio. Hösten 1967 valde Olof Palme att göra om 

ecklesiastikdepartementet, vilket också innefattade kyrkliga frågor, till utbildningsdeparte-

mentet. K. Östberg (2008) menar i sin biografi I takt med tiden Olof Palme 1927-1969, att det 

förmodligen kunde tolkas som en programförklaring; reformarbetet skulle fortsätta inom 

skolväsendet, den gamla elitskolan skulle ersättas av en modern, demokratisk skola för alla.   
22 Se t.ex. Bergström, G. (1993) och Lindblad, S. & Lundahl, L. (2001). ”Från medborgare till 

systemoperatör”. I A. Agell (red.) Fostrar skolan goda medborgare?  
23  EU-kommissionen (1993) Vitbok om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning: Utma-

ningarna och vägarna in i 2000-talet Kom (93) 700, december 1993. En Vitbok är ett policy-

dokument som sammanfattar idéer, ställningstagande och fakta.   
24 Europaparlamentets och rådets beslut nr 2493/95/EG av den 23 oktober 1995 om att utnäm-

na 1996 till "Europeiska året för livslångt lärande":  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995D2493:SV:HTML 

 

 

http://www.olofpalme.org/personen/biografiska-notiser/1962/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995D2493:SV:HTML
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de. Skälet är, menar man, att Europa har utvecklats till en kunskapsbaserad 

ekonomi och ett kunskapsbaserat samhälle. Kunskap och kompetens är mer 

än någonsin nyckeln till att stärka Europas konkurrenskraft och förbättra 

arbetskraftens anställningsbarhet och anpassningsförmåga sägs det: 

Dagens européer lever i en värld som är såväl socialt som politiskt komplex. 
Mer än någonsin tidigare vill människor kunna planera sina liv, de förväntas 
samverka aktivt i samhället, och de måste lära sig att leva positivt med kultu-
rell, etnisk och språklig mångfald. Utbildning i bredaste bemärkelse är 
nyckeln till att lära sig och förstå hur man ska möta dessa utmaningar.25 
(Fet stil i original) 

 

Målet för EU-kommissionen är att främja såväl anställningsbarhet som ett 

aktivt medborgarskap och integration. Utbildning har alltmer kommit att 

betraktas som en motor för ökad tillväxt, innovation och inte minst konkur-

renskraft för ett utvecklat arbetsliv.
26

  Det finns något ödesmättat över beto-

ningen av Europa som ett kunskapsbaserat samhälle som vägen till att stärka 

Europas konkurrensförmåga. Hotet mot Europas välfärd kommer främst från 

U.S.A. och de så kallade BRIC-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien och 

Kina, vilka har haft en tillväxt som vida överstiger Västeuropas de senaste 

15 åren, hävdas det.
27

  De konkurrerar inte enbart som låglöneländer utan 

också med en växande välutbildad medelklass. Centrala begrepp är kompe-

tens, anställningsbarhet och anpassning. Dessa begrepp kan även tolkas som 

förväntningar på den europeiska medborgaren.
28

    

 

OECD, en annan central policyproducent, har inom Centre for Educational 

Research and Innovation (CERI) lyft ett antal omvärlds- och framtidsfrå-

gor.
29

 De har en rad olika aktiviteter som syftar till att försöka förstå och 

påverka hur utbildningsväsendet kan utvecklas i framtiden. Att OECD som 

en ekonomisk samarbetsorganisation för ett trettiotal medlemsstater, vilka 

delar värderingar vad gäller principerna för marknadsekonomi, pluralistisk 

demokrati och respekt för mänskliga rättigheter, driver en viss typ av utveck-

ling av skolan är ingen tillfällighet. Här produceras berättelser om medlems-

ländernas tillväxt och välfärd, där problemet med konkurrenskraft framstår 

som central. Genom utbildning och livslångt lärande ska framtidens välfärd 

                                                      
25 A. a., s. 5. 
26 Ellström,P-E. (2002). ”Lärande - i spänningsfältet mellan produktionens och utvecklingens 

logik”. I K, Abrahamsson, Utbildning kompetens och arbete.  
27 BRIK-länder är länder som tidigare kallades NIC dvs. Newly industrializing countries. 
28 Se t. ex. Johansson, J. (2007). Learning To Be (come) A Good European – A Critical 

Analysis of the Official European Union Discourse on European Identity and Higher Educa-

tion och Olson, M. (2009). Från nationsbyggare till global marknadsnomad. Om medborgar-

skap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet.  
29 Sedan 1997 är “The Schooling for Tomorrow” ett projekt inom ramen för CERI, för att 

utveckla idéer om framtidens utbildning. Exempel på publikationer: (1999) What school for 

the future, (2001) Learning to Change: ICT in Schools, (2006) Think Scenarios, Rethinking 

Education, (2008) Trends Shaping Education.   
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säkras. Mest uppmärksamhet har kanske PISA-undersökningarna väckt, som 

OECD initierat och ansvarar för.
30

 

 

Stora investeringar har gjorts inom utbildningsområdet och för ett land, som 

betraktar sig som en välutvecklad postindustriell nation är stora utbildnings- 

och forskningssatsningar av betydelse för såväl samhällsutvecklingen som 

den nationella identiteten. Under 1990-talet kunde vi se hur inflytelserika 

politiker i världen fokuserade utbildningspolitiska frågor på ett nytt sätt, inte 

minst inför millennieskiftet. Ett exempel är Tony Blairs, den förre brittiske 

premiärministerns, redan klassiska ord från Labourpartiets partikongress 

1996, när han presenterade sina politiska prioriteringar: ”Ask me my three 

main priorities for government, and I tell you: education, education and edu-

cation.”
31

  

1.2 Studiens design 

 

I en tid då kunskap och utbildning alltmer betraktas som en strategisk resurs 

och tillskrivs avgörande betydelse för vår tillväxt och vår välfärd, fullt jäm-

förbar med den roll produktionsfaktorer som kapital, råvaror och arbetskraft 

en gång anses ha haft i vår tidigare historia, är det angeläget att undersöka 

det politiska samtalet, hur det byggs upp och skapar narrativ om vad som är 

möjligt och eftertraktansvärt.   

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna avhandling är att undersöka den utbildningspolitiska de-

batten i Sveriges riksdag under perioden 1991 till 2002 med avseende på 

vilka centrala politiska narrativ om skolan som förekommer. Intresset är 

riktat mot hur politiker i Sveriges riksdag talar om skolans roll i samhället 

under 1990-talets sista decennium samt att undersöka hur skolan laddas med 

mening i riksdagsdebatten. 

De frågeställningar som strukturerat arbetet är:  

 

 Vilka dominerande narrativ framträder i den skolpolitiska debatten? 

Vilka är influenserna från samtida policydokument och från forsk-

ningen om skolan?  

                                                      
30 PISA står för Programme for International Student Assessment och syftar till att undersöka 

i vilken grad OECD medlemsländers utbildningssystem bidrar till att femtonåriga elever är 

rustade att möta framtiden. Proven testar elevernas kunskaper i naturkunskap, matematik och 

läsförståelse. 
31 Tal av Tony Blair vid Labour partiets partikongress i oktober 1996. 

http://www.youtube.com/watch?v=2kAhChC_qxU  

http://www.youtube.com/watch?v=2kAhChC_qxU
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 Vilka retoriska resurser används för att underbygga narrativen i riks-

dagsdebatten?   

 Vilka förskjutningar och eventuella motsättningar kan iakttas i de-

batten? 

Material  

Den empiriska undersökningen är koncentrerad till riksdagens utbildnings-

politiska debatter under perioden 1991 till 2002. Urvalet utgörs av riksdags-

debatter i samband med framläggandet av ekonomiska propositioner, lä-

roplansdebatter, regeringsskrivelser i form av utvecklingsplanerna och så 

kallade aktuella debatter, där ett parti eller en riksdagsledamot begär att riks-

dagen skall debattera en aktuell fråga som till exempel kvaliteten eller pro-

blemen i skolan.
32

 Jag har funnit att dessa debatter rymmer en bred diskus-

sion om skolan och dess roll i samhället. Inom den valda tidsperioden åter-

finns de genomgripande 90-talsreformerna inom skolväsendet; den förändra-

de styrningen, valfrihets- och friskolereformen, nya läroplaner, timplaner , 

betygssystem och inte minst reformeringen av förskolan, som det första i 

steget i utbildningssystemet. Även millennieskiftet speglas och övergången 

till 2000-talet, ett i mångas ögon dramatiskt gränssnitt, då vi kunde få jämfö-

rande tillbakablickar, såväl utopiska som dystopiska i media. Mandatperio-

derna omfattar såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar, vilket 

bidrar till bilden av mångfacetterade politiska narrativ. Beroende på vem 

som äger problemformuleringsinitiativet, det vill säga vem som har makt 

över den politiska dagordningen, skiftar också de dominerande narrativen 

karaktär.   

 

Materialet består i huvudsak av de debatter som berör den obligatoriska sko-

lan men också de frivilliga skolformerna, främst gymnasieskolan. I viss mån 

berörs även förskoleklasserna och förskolan. Materialinsamlingen har skett 

via riksdagens hemsida, där riksdagsprotokollen publiceras.
33

 Ett urval av ett 

antal debatter som rör grund- och gymnasieskolan i riksdagsprotokollen har 

gjorts. Det gjordes dels med hjälp av sammanställningarna av varje riks-

dagsårs betänkanden från utbildningsutskottet, där bland annat betänkanden 

som föregått propositioner och motioner redovisas och dels genom att sys-

tematiskt gå igenom andra typer av debatter som den så kallade allmänpoli-

tiska debatten, men även påkallade debatter, särskilda debatter och aktuella 

debatter (Se bilaga 1). Genom att läsa igenom samtliga dessa utbildningsde-

batter kunde jag sedan göra ett ytterligare urval av relevanta skolpolitiska 

debatter med avseende på politiska narrativ om skolan och framtiden. Jag 

                                                      
32 T.ex. Aktuell debatter som Kvaliteten i den svenska skolan Protokoll: 1999/2000:68, Pro-

blem i den svenska skolan Protokoll: 1997/98: 57. 
33 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=100 
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har lämnat förskola, vuxenutbildning, eftergymnasiala studier och högskola 

därhän. 

 

I det slutgiltiga urvalet ingår tolv till femton riksdagsdebatter under respekti-

ve mandatperiod, 1991-1994, 1994-1998 och 1998-2002, inalles 42 stycken 

(Se bilaga 2). För att få en uppfattning om debatternas längd och omfattning 

kan antalet sidor användas som utgångspunkt. Jag har analyserat debatter 

med alltifrån 11 sidor i riksdagsprotokollen till 124 sidor, men genomsnitt-

ligt sett ligger protokollen på  54 sidor.  

Disposition 

I kap 1, Inledning under rubriken ”Skolan och den undflyende framtiden”, 

har jag gett en första skiss av avhandlingens problemområde och har därefter 

presenterat studiens syfte, frågeställningar och empiriska material. I kapitel 

2, En berättelseanalytisk ansats, redogör jag för mina teoretiska utgångs-

punkter och där presenteras Margaret R. Somers fyra dimensioner av narra-

tiv som jag senare använder som grund för min fortsatta analys. I kapitel 3, 

Skola och utveckling – en forskningsöversikt ger jag en bred orientering om 

de forskarnarrativ som konstituerar skolan som nationsformerare, tillväxt-

främjare och framtidsmakare. I kapitel 4, Mandatperiodernas olika teman 

presenterar jag de viktigaste skolpolitiska frågorna under undersökningsperi-

oden och ger en sammanställning av de olika teman som utmärkte respektive 

mandatperiod. I kapitel 5, De dominerande berättelserna uppehåller jag mig 

vid de berättarpositioner som syns vara utbildningspolitikernas gemensamma 

självförståelse under perioden: ”Vi bygger en skola för alla”, ”Vi rustar Sve-

rige”, ”Det är här vi lägger värdegrunden”.   I kapitel 6, Mobilisering av 

retoriska resurser visar jag hur narrativen om vad som behöver göras med/åt 

skolan byggs upp av ord, begrepp och referenser. Dessa fungerar som verk-

tyg för att skapa legitimitet och trovärdighet. I kapitel 7, Skolan som politiskt 

narrativ sammanfattar jag med hjälp av Somers fyra dimensioner avhand-

lingens huvudsakliga resultat.  
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Kapitel 2. En berättelseanalytisk ansats 

I det här kapitlet redovisar jag de teoretiska ramverk som utgör utgångspunk-

ten vid min analys av riksdagsprotokollen. Jag inleder med att beskriva vad 

riksdagsdebatter karaktäriseras av, som studieobjekt, men också den retoris-

ka miljö som färgar materialet. Därefter försöker jag visa vad som är utmär-

kande för politiskt språk. Detta som en avstamp inför den mer teoretiska 

genomgången av vad narrativ teori, denna tvärvetenskapliga ansats, kan vara 

och hur man kan arbeta med narrativ analys. Jag avslutar kapitlet med att 

berätta om hur jag själv har gått tillväga i min analys av riksdagens proto-

koll.  

2.1 Riksdagens debatter som genre och studieobjekt 

 

Debatterna i riksdagen är präglade av den retoriskt genomsyrade miljön som 

plenisalen utgör, vars arkitektur är tänkt att underlätta debatterna och göra 

dem livliga.  I plenisalen eller kammaren, som den också kallas, debatterar 

riksdagens 349 ledamöter med varandra, och vanligtvis med ministrarna 

innan beslut fattas (Se bil. 3). Politiker gör utspel, uppfodrar andra, de beslu-

tar, kommer med löften och försöker övertyga andra. Inte sällan görs detta i 

debatter av olika slag.  Politik innebär således att berätta vad man ser och 

vad man vill eller inte vill göra. Centralt för politiker är att ”de gör saker 

med ord”.34 

…en talhandling gör något på två olika sätt, nämligen genom vad talaren gör 
med utsagan, och vad utsagan gör med mottagaren. 

35
 

 

Denna politiska påverkan handlar till stor del om att etablera betydelse och 

mening, att sätta in händelser i bestämda betydelsesammanhang. Jag menar 

att dessa händelser och bestämda sammanhang som de kommer till utryck i 

politikernas tal kan beskrivas som politiska narrativ och att dessa också fun-

gerar styrande. Mitt val av narrativ ansats ska således förstås mot bakgrund 

                                                      
34 Se t. ex. Austin, J. L. (1986) How to do things with words och Searle, J. (1999) Konstruk-
tionen av de sociala verkligheten.  
35 Heradstveit, D. & Bjørgo, T. (1997) Politisk kommunikation. Introduktion till semiotik och 
retorik, s. 60. 
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av det empiriska materialets beskaffenhet, det vill säga riksdagsprotokollen 

från skolpolitiska debatter i Sveriges riksdag. 

 

Ledamöter, som under en eller flera mandatperioder koncentrerar sitt arbete i 

huvudsak till ett utskott har ofta själva formulerat de utbildningspolitiska 

programmen i sina partier, skrivit debattartiklar om skolan, deltagit i utred-

ningsarbete i olika arbetsgrupper, kommittéer och utskott. Därmed blir de-

batten i riksdagen ett koncentrat av ideologiska ståndpunkter och ideologiskt 

talande, hämtat från program, kongressbeslut, diskussioner och förhandling-

ar i riksdagen.  

 

Att agera på olika språkliga arenor har kanske blivit än viktigare för skolpo-

litiker på riksnivå sedan den svenska skolan decentraliserades och kommu-

nerna fick huvudansvaret för skolan. Riksdagens plenisal är en sådan plats, 

men det finns även andra sammanhang där politiker ges möjlighet att tala 

och debattera. Det kan vara vid studiebesök, tal vid konferenser och invig-

ningar, panelsamtal, debatter i media etc. Styrningen sker inte längre enbart 

via detaljerade föreskrifter, lagar och regler, utan mer komplext via mål och 

resultat, vilka förmedlas via skollagen, läroplaner och kursplaner. När staten 

inte längre styr skolans verksamhet och dess utfall med samma självklarhet 

söker sig politiken andra vägar för att styra skolan, vilka kanske inte alltid är 

uppenbara. 

Det politiska språket 

Betydelsen av språket i det politiska maktspelet kan inte överskattas. Poli-

tiskt språk och politiska debatter har framförallt belysts inom statsvetenska-

pen, där de torde utgöra ett av de mer centrala studieobjekten.
36

 Men också 

andra discipliner har använt sig av riksdagens debatter som forskningsobjekt. 

Så har till exempel historiker utnyttjat riksdagsdebatter som källmaterial 

utifrån ett historiskt perspektiv, för att studera en specifik fråga. Inom ling-

vistiken studeras särskilt politisk retorik. Politisk lingvistik finns också re-

presenterat inom språkvetenskapen och fokus för intresset är det politiska 

språkets olika beståndsdelar liksom dess mening.
37

 Även sociologer och 

pedagoger har studerat det politiska språket men då behandlat det mer essen-

tiellt, analyserat deras relation till strukturer, styrning och innehåll. Det finns 

flera avhandlingar som berör centrala begrepp i det politiska språket om 

skolan, till exempel jämlikhet, likvärdighet, kunskap och valfrihet. Några av 

dessa redovisas i forskningsöversikten.    

 

                                                      
36 Se t.ex. Åsard, E. (1990), Boréus, K. (1994), Nilsson, M. (1994), Johansson, J. (2005)    
37 Se t.ex. Johannesson, K. (2006). Karlberg, M. & Mral, B. (1992). Cederberg, A. (1993). 

Melander-Marttala, U. (1985). Fredriksson, G. (1992).  
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Riksdagsprotokollen är inte exakta transkriptioner av vad som sägs i plenisa-

lens debatter.
38

 Riksdagens språkvårdare ser till att talspråksmässiga småord, 

som hummanden och sökande efter ord eller onödig mångordighet, otydlig-

het etc. rensas i utskrifterna: ”Vi tvättar och stramar upp från talspråk till 

skriftspråk”, berättar Jonas Bergfalk.
39 

Några få gånger under en mandatpe-

riod händer det att en riksdagsledamot vill ändra i protokollen. Har riksdags-

stenograferna missuppfattat något eller om riksdagsledamoten själv har råkat 

säga fel på till exempel en siffra, kan protokollen ändras, men rent redaktio-

nella förändringar får de inte göra, berättar Bergfalk.     

 

Politiskt språk framstår ofta som glidande och undflyende.
40

 Sun-Joon 

Hwang menar att en svårighet vid analys av riksdagsdebatten är de rikliga 

nyansskillnaderna och att man samtidigt måste ta hänsyn till kontexter och 

sammanhang.
41

 Ett annat dilemma är att åtskilliga begrepp som används i 

debatten är mångtydiga och bärare av flera olika innebörder. Ju mer ett be-

grepp kopplas till historiska, ideologiska, teoretiska och praktiska referenser 

desto mer komplicerade, porösa och omtvistade blir de. Reinhart Koselleck 

uppmärksammar att begrepp sällan är statiska, utan komplexa och ständigt 

stadda i utveckling.
42

 De är vaga och rörliga, innebörden skiftar beroende på 

i vilket sammanhang de används och vem som äger problemformuleringsini-

tiativet. Det innebär att den som har makten har initiativet att definiera pro-

blem och  lösningar och sätter på så sätt dagordningen. Det handlar om mak-

ten över vilka frågor som blir uppmärksammade, föremål för politisk debatt 

och beslutsfattande. Ett annat begrepp för ett liknande fenomen är tolknings-

företräde. Det innebär att en person, en grupp eller en institution har fått eller 

tagit sig rätten att bestämma vilken tolkning av verkligheten som ska gälla. 

Den som har makt har i allmänhet tolkningsföreträdet, men inte som en 

självklarhet. Jag menar att språket har en central betydelse i all maktutöv-

ning. Språk speglar kulturella och sociopolitiska värderingar och vägleder 

därmed handlingar i och med att det innefattar normer och regler.
 
Genom 

vårt sätt att uttrycka oss upprätthålls, förstärks eller försvagas sociala relatio-

ner samtidigt som samhällsförhållandena reproduceras. Språket är både bära-

re av visioner om morgondagens samhälle och används för att berätta vår 

historia. Berättelser har således såväl historiska som politiska dimensioner.
43

   

  

                                                      
38 Det finns en äldre studie som visar på att strykningar och omarbetningar av riksdagsproto-

kollen var vanligt mellan åren 1920 – 1968. Richardsson, G. & Wengström, K-A. Riksdags-

protokoll som historisk källa. 
39 Intervju med riksdagens språkvårdare Jonas Bergfalk 101014 
40 Se t.ex. Schüllerqvist, U. (1995) ”Förskjutningar av svensk skolpolitisk debatt under det 

senaste decenniet”. I T. Englund (red.) Utbildningspolitisk systemskifte, s. 45. 
41 Hwang, S-J. (2002) Kampen om begreppet valfrihet i den svenska skolan.  
42 Koselleck, R. (2004). Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik, s. 19ff.   
43 Se Hwang, S-J. (2002). s. 73. 
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Riksdagen som scen      

När det gäller det nedtecknade material som jag valt som underlag för min 

undersökning är det viktigt att komma ihåg att det är just debatter. Det som 

sägs är i polemik. Från talarstolen kommer både sådant tal som förberetts, 

manus och stödord till de anföranden politikerna håller inledningsvis, och 

sådant som tillkommer i stunden, replikerna. Det kan till exempel vara sva-

romål, instämmanden och reaktioner mot förgående talare. Här möter vi inte 

enbart riksdagsledamöter, utan även skol- och utbildningsministrarna. Jag 

menar att det inte är oväsentligt vad som sägs av våra folkvalda och av våra 

ministrar från talarstolen i plenisalen. Det händer att plenisalen används, som 

en arena för viktig politiska utspel och för en minister kan det vara en poäng 

att få utspelet nedtecknat i ett protokoll.  

 

En viktig omständighet som också präglar språket är att plenisalen omges av 

en viss högtidlighet och respekt. Det innefattar en viss klädkod och språk-

bruk, även om en viss uppluckring har skett de senaste åren. Slips och kavaj, 

respektive kjol eller klänning var tidigare en oskriven regel. En vårdad stil är 

vad som gäller idag. Det innebär kavaj eller kavajliknande kofta, enligt riks-

dagens hemsida: ”Slips är dock inte nödvändigt. Skulle en ledamot ha glömt 

kavajen finns det kavajer att låna på kammarkansliet.”
44

 Särskilt uppmärk-

sammat blev det när Miljöpartiet kom in i riksdagen år 1985 och debatterade 

i alltför vardagliga kläder som tröja och skjorta. Då ingrep talmannen och 

tillrättavisade nykomlingarna.
45

   

 

Här finns alltid talmannen som leder och organiserar arbetet i riksdagen. 

Talmannen är riksdagens främste företrädare och kommer efter statschefen i 

rang. Han eller hon tilltalas med vördnad; herr talman respektive fru talman. 

Det händer att talmannen tvingas att använda sin auktoritet då en minister 

eller riksdagsledamot inte uppför sig som förväntat är, såväl vad gäller kläd-

sel som språkbruk. Först i slutet av 1980-talet började duandet förekomma 

mer frekvent i plenisalen. Men under en av de undersökta mandatperioderna 

fanns det rikligt med övertramp då ett nytt parti, Ny demokrati kom in i riks-

dagen. Med Ny demokrati i riksdagen kom en något mer raljant ton i debat-

ten. Om målet var att skapa drag under galoscherna var representanten i 

utbildningsutskottet en god representant för det uttrycket,
46

 vilket avspegla-

des i hans retorik: 

Gapiga och okunniga politiker och journalister råmar om rasism så snart nå-
gon – vanligtvis är det en nydemokrat – försöker diskutera ämnet. Det har na-
turligtvis inte ett skvatt med invandrarfientlighet att skaffa – tvärtom. Ändå är 
det svårt att hitta något område där skenhelighet och dåligt samvete, okun-

                                                      
44 http://www.riksdagen.se/templates/R_BannerPage____3212.aspx 
45 Fiskesjö, B. (2003). Talmannen i den svenska riksdagen.  
46 Under den första valkampanjen gav partiet ut singeln ”Drag under galoscherna” och hade 

förhoppningar om att skivan skulle komma in på Sveriges Radios program Svensktoppen. 
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nighet, flathet, mesig och förment välvilja samt brist på äkta omtanke skördar 
så stora offer och kostar sådana gigantiska summor.47  

 

Tonen mellan riksdagsledamöterna och ministrarna i talarstolen är annars 

vanligtvis hövlig och få invektiv används om varandra. När det gällde Ny 

demokrati var det uppenbart att en och annan riksdagsledamot emellanåt 

tröttnade på retoriken och gav svar på tal: 

Min respekt för Stefan Kihlberg skulle öka om han avstod från att i riksda-
gens talarstol låta som en ko.48  

 

Citatet ovan refererar till metaforen helig ko, som flitigt kom att användas i 

debatten av Ny demokrati, liksom andra företeelser och arter i djurriket. Det 

här är exempel på förhållandevis ovanliga uttalanden, även om politikerna 

ofta visar prov på känslor och engagemang. Däremot är man sparsam med 

personliga angrepp och värnar om ett vårdat språk. Medvetenheten om allt 

som sägs skrivs ner och blir offentligt utgör säkert en återhållande faktor.  

Ibland har jämförelser gjorts med andra parlament, till exempel det brittiska, 

där traditionen ser annorlunda ut vad gäller tonläget.    

2.2 Narrativ teori – bakgrund 

 

Jag vill inleda detta avsnitt med den franske narratologen och litteraturkriti-

kern Roland Barthes välkända citat, som förklarar den centrala rollen narra-

tiv har i vardagen. Narrativ är, säger han:  

närvarande i alla tidsåldrar, på alla platser, i varje samhälle; berättelsen har 
sin begynnelse med mänskligheten; det har aldrig funnits och det finns inte 
några människor utan berättelser; alla klasser, alla mänskliga grupper har sina 
berättelser, som dessutom ofta faller människor med olikartad, till och med 
motsatta kulturell bakgrund, på läppen: berättelsen bryr sig inte om uppdel-
ningen mellan god och dålig litteratur; berättelsen är internationell, transhi-
storisk, transkulturell: den finns bara där, som livet självt.

49
 

 

Denna generella och beskrivning om berättelser säger något om berättelsen 

som ett mänskligt fenomen. Anna Johansson beskriver berättande som en 

universell mänsklig aktivitet: ”Det är grundläggande för mänskligt tänkande 

                                                      
47 Protokoll 1991/92:94. Anf. 38.  
48 Protokoll 1991/92:94. Anf. 60.  
49

  Barthes, R. (1977) “Introduction to the Structural Analysis of Narratives”. I R. Barthes 

Image – Text –Music,  s. 79 
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och skapande av kunskap. Genom berättande skapar vi mening av våra erfa-

renheter.”
50 

  
 

Människan har i alla tider använt berättande i social interaktion med var-

andra. En berättelse skapas mellan berättare och lyssnare/läsare menar, Paul 

Ricoeur, och är en förmedling mellan människa och människa, mellan män-

niska och värld samt mellan människan och henne själv. Språket refererar 

alltid till en omvärld och den världen består av handlande människor.51 Rico-

eur sammanfattar sin förståelse av språket som diskurs på följande sätt: 

Språket är alltid ”någon som säger något om något till någon”.52 Vi konstrue-

rar och kommunicerar vår förståelse av omvärlden, om oss själva och om 

andra genom berättandet och därmed skapar vi mening av våra erfarenheter. 

Genom berättande framställer vi såväl moraliska som ideologiska värdering-

ar och på så sätt blir våra berättelser också speglingar av kulturella betydel-

sevärldar.53 

 

Intresset för narrativ forskning ökar påtagligt under slutet av 1900-talet och 

inte enbart historiker, litteraturvetare och lingvister ser möjligheterna i an-

vändandet av denna slags analys. Idag finner vi forskare inom skilda disci-

pliner som socialantropologi, statsvetenskap, sociologi, pedagogik, psykolo-

gi, juridik, biologi och fysik som använder sig av dessa teorier och metoder. 

Socialantropologen Carola Skott sammanfattar framväxten av forskningsfäl-

tet som en del i ”den hermeneutiska vändningen” under tidigt 1980-tal och 

som i sin tur är ett led i att intresset för språkets roll inom kunskapsbildning-

en ökat.
54

  Men först när begreppet narrativ fjärmade sig från humanveten-

skapens tolkande och inte utgjorde det ”epistemologiskt andra” inom sam-

hällsvetenskapen, blev begreppet mer etablerat inom det samhällsvetenskap-

liga fältet.
55 

Somers hävdar att analyser av narrativ som bas för kunskaps-

bildning ansågs inom det normalvetenskapliga paradigmet vara motsatsen 

till samhällsvetenskapernas traditionella teoretiska konstruktioner och meto-

dologiska tekniker. Narrativ analys kom att utgöra en skarp kontrast till 

kvantitativa analysmetoder och snäv empirism. 

 

Vad jag konstaterar är ett förstärkt intresse för narrativ forskning och ännu 

en så kallad vändning, ‟den narrativa‟, som innebär att människan, i enlighet 

med Barthes synsätt, ses som en berättande varelse.
56

 Samhällsvetenskapen 

                                                      
50 Johansson, A. (2005). Narrativ teori och metod. s. 16. 
51 Ricoeur, P. (1977). refererad till i Kristensson Uggla, B. (1994). Kommunikation på brist-

ningsgränsen. En studie i Paul Ricoeurs projekt, s. 294. 
52 Ricoeur, P. (1969/1974). The Conflict of Interpretations, s. 85.  
53 Johansson, A. (2005). s. 16. 
54 Skott, C. (2004). Berättelsens praktik och teori – narrativ forskning i ett hermeneutiskt 

perspektiv, s.40. 
55 Somers, M. R. (1994a). “The Narrative Construction of Identity: A Relational and Network 

Approach”, I Theory and Society s. 606. 
56 Barthes, R. (1977). s.79-124.   
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uppmärksammar så småningom denna form av analytisk teori och metod 

som ett sätt att förstå människan och samhället. Alexa Robertson diskuterar 

betydelsen av narrativ analys i följande citat: 

Det är genom de historier vi berättar och hör berättas som vi gör samhället 
begripligt; det är genom narrativer som vår situation – och alla andras - i det 
politiska och kulturella landskapet tydliggörs. Förståelsen av vår plats i ting-
ens ordning är dock inget som uppstår i ett politiskt vakuum. Betydelse for-
mas i ett sammanhang, inte minst inom vissa maktkonstellationer. Studiet av 
narrativer anses av utövarna således frambringa insikter om samhället och 
politiken.

57
 

 

För nästan 30 år sedan, 1984, gav Lyotard ut sin bok The Postmodern Condi-

tion. A report on Knowledge, där han drev tesen om de ‟stora berättelsernas‟ 

död.
58

 Jag menar att de stora berättelserna om vetenskapliga framsteg, ut-

veckling, upplysning, politisk frihet och demokrati alltjämt framställs, men 

också att det skapas nya ‟stora berättelser.‟ Anna Johansson visar på kritiken 

mot Lyotards tes från bland andra Fredric Jameson, som menar att de ‟stora 

berättelserna‟ bara gått under jorden, att de fortfarande verkar i vårt under-

medvetna och därmed formar vårt sätt att tänka och handla.59 En rad författa-

re och forskare har på olika sätt försökt visa på återkommande grundläggan-

de teman i olika diskurser, som ett slags ‟Stora berättelser‟. Med tema menar 

jag här vad en berättelse handlar om. Det rör sig om etablerade sätt att tänka 

och tala, konventioner, som är förhållandevis trögrörliga och sällan ifråga-

satts.
60

 Johan Berglund formulerar det som att vi hela tiden omsätter ”redan 

etablerade sätt att resonera, redan etablerade idéer, när vi positionerar oss i 

olika diskurser”.
61

 Det finns talordningar och det finns logiker, menar Mats 

Börjesson, som bestämmer gränserna för vad som är socialt och kulturellt 

godtagbart.
62

 Talordningen bestämmer också vem som får tala och kan sätta 

dag(tal)ordningen samt hur formerna för talandet och berättandet ser ut.   

 

Johan Asplund talar om tankefigurer, Kenneth E Boulding använder begrep-

pet public images, Barbara Czarniawska och Bernard Joerges diskuterar 

begreppet masterideas. Ann-Marie Laginder använder framtidsbilder och 

Margaret R. Somers gör bruk av begreppet public narratives.
63

 Det gemen-

samma för dessa forskare och författare är att de vill synliggöra centrala och 

                                                      
57 Robertson, A. (2005). “Narrativanalys”. I G. Bergström & K. Boréus, Textens mening och 

makt, s. 221. 
58 Lyotard, J-F. (1984). The postmodern condition: A report on knowledge. 
59 Johansson, A. (2005). s. 53ff.   
60 Se Berglund, J. (2002). De otillräckliga. En studie av personalspecialisternas kamp för 

erkännande och status, s. 26 
61 Berglund, J. (2002). s. 27.  
62 Börjesson, M (2003) Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok.. 
63 Asplund, J (1980).Teorier om framtiden. Boulding, K. (1954). Czarniawska, B. & 

Joerges,B. Travels of Ideas. I B. Czarniawska & G. Sevon (eds) Translating Organizational 

Change. Laginder, A-M (1989), och Somers, M, R (1994). 
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förgivettagna perspektiv som ligger till grund för olika diskurser.64 Boulding 

betraktar sitt begrepp public images, som kollektiva samförståndsbilder eller 

allmänbilder, vilka fyller en sammanhållande funktion för olika grupper.
65

 

Det innebär således att sociala sammanhang, såväl kulturella som institutio-

nella förser oss med bilder och språk som hjälper oss att tänka och kategori-

sera världen. Det är dessa kollektiva samförståndsbilder som produceras i 

talet om skolan som jag betraktar som politiska narrativ och som jag söker i 

riksdagsdebatten. 
 

Även om min utgångspunkt är att betrakta språket, det som sägs, som cent-

ralt anser jag att det finns en verklighet utanför språket. Det som existerar 

utanför diskursen är såväl meningsfullt som intressant.  Det är inte bara dis-

kursen som skapar mening och kunskap. ‟Berättelser om‟ eller det vanligt 

förekommande uttrycket ‟talet om‟ är likaså konstruktioner som är kontextu-

ellt bundna till tid, rum och kultur. Diskursanalytiska ansatser har kritiserats 

för relativism, det vill säga att all kunskap konstrueras utifrån ett visst per-

spektiv och beroende på vilket synvinkel man utgår från så förändras kun-

skapen. Också hermeneutikens öppenhet mot olika tolkningars möjligheter 

har mött samma kritik. Relativismen är en ofta karikerad bild av såväl social-

konstruktionismen som av hermeneutiken.
66

 I varje tid och plats, skriver 

Mats Börjesson, finns det ”bara en viss uppsättning av tolkningskandidater 

som accepteras som möjliga och rimliga, det finns alltid en begränsad reper-

toar av giltigheter”.
67

 Det kan jämföras med Bengt Kristensson Ugglas ut-

gångspunkt, när han argumenterar för utmaningen att ta ansvar för sina egna 

tolkningar: 

Den frihet som präglar tolkningsakten innehåller begränsningar som sätter 
gräns mot godtyckligheten och implicerar samtidigt att man måste ta ansvar 
för sina tolkningar.

68
 

 

Det är insikten att vi tolkar olika och att vi nödgas hantera dessa tolknings-

konflikter som gör tolkningsakten till en ansvarsfull handling, när tolkning-

ens gränser blir uppenbara. Den narrativa forskningstraditionens rötter här-

leds ofta till den hermeneutiska traditionen, där religiösa texter ur Bibeln, 

Talmud eller Koranen till en början utgjorde centrala studieobjekt.
69

 Kärnan 

                                                      
64 När jag använder mig av begreppet diskurs i mitt arbete delar jag Winther Jörgensen & 
Philips definition och uppfattning om diskursbegreppet. En diskurs: ”är ett bestämt sätt att tala 
om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).” s. 7 
65 Boulding, K. E. (1954).  
66 Se Jörgensen, M. & Philips, L. (2000). s. 12 och Börjesson, M. (2005). Using Time: school 

narratives on the Internet, s. 53f. 
67 Börjesson, M. (2003). s. 188. 
68 Kristensson Uggla, B. (2004). ”Tolkningens metamorfoser i hermeneutikens tidsålder”. I S. 

Selander & P-J. Ödman. Text och existens, s. 36.  
69 Czarniawska, B. (2004). Narratives in Social Science Research, s. 1 och Skott, C. (2004). s. 

40. 
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i alla narrativa studier är deras tolkande karaktär, menar sociologen Catheri-

ne Kohler Riessman och därmed är kopplingen till den hermeneutiska tradi-

tionen stark.
70

 Den moderna lingvistiken och litteraturvetenskapen har ut-

vecklat den narrativa teorin och utgår från fyra nationella traditioner: herme-

neutik, rysk formalism, fransk strukturalism, amerikansk New Critizism.
71

 

Det som förenar dessa olika perspektiv är synsättet på texten och författaren. 

Det är texten ‟per se‟, som står i fokus för intresset, inte författarens inten-

tioner eller dess kontext.
72

  Länge använde också historiker narrativ i ett 

försök att bringa ordning i ”förflutna händelsers kaos”.
73

 De omformulerade 

helt enkelt sitt källmaterial till berättelser och fyllde ut de luckor som upp-

stod på grund av brist på belägg. Det var bland annat detta synsätt som gjor-

de det till det ”epistemologiskt andra” inom samhällsvetenskapen.
74

  

 

Utöver att anlägga ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och använda en 

narrativ analys använder jag mig av ett kritiskt hermeneutiskt förhållnings-

sätt, vilket här utgör ett epistemologiskt komplement. Den kritiska hermene-

utiken är, enligt Ricoeur, mer intresserad av det kollektiva tänkandet än det 

individuella, det vill säga är mer fokuserad på socialt konstruerad kunskap.
75

 

Den kritiska hermeneutiken skiljer sig såtillvida från den romantiska och 

psykologiserande, som satte författarens intentioner i fokus för analysen. 

Den kritiska ansatsen inbegriper också viljan att säga något om strukturen 

utöver tolkningen. I så motto har jag också inspirerats av kritisk hermeneu-

tisk analys.  

 

Den hermeneutiska ansatsen bidrar  därutöver med ett förhållningssätt till 

mitt empiriska material, vilket bygger på mina egna erfarenheter som poli-

tisk tjänsteman på utbildningsdepartementet under 1990-talet och som där-

med också berör min trovärdighet. Jag kan inte bortse ifrån min förförståel-

se, utan använder det kritiska perspektivet för att skapa en nödvändig di-

stans. På motsvarande sätt utgör den narrativa analysen av materialet ett 

raster mellan mig och riksdagsprotokollen. 

  

                                                      
70 Riessman, C. K. (1993). Narrative Analysis, s. 2. 
71 Polkinghorne, D. E. (1988). Narrative Knowing and the Human Sciences.  
72 Till skillnad från den romantiska tyska hermeneutiken företrädd av filosofen och teologen 

Friedrich Schleiermacher (1768-1834) samt filosofen och historikern (tillika psykolog och 

sociolog) Wilhelm Dilthey (1833-1911), som sätter författarens intentioner i fokus. Se även 

Bergström, G. och Borus, K. (2005). s. 25. 
73 Se t.ex. Somers, M. & Gibson, G.(1994b). ”Reclaiming the Epistemological “Other”: Narr-

ative and the Social Construction of Identity”, s. 38. I Calhoun, C (red.) Social Theory and 

Politics of Identity, och Bergström, G & Boréus, K. (2005) Textens mening och makt. s. 222. 
74 Se Robertson, A. (2005). s. 223. 
75 Ricoœur, P. (1981). Hermeneutics and the human sciences. Essays on language, action and 

interpretation, s. 142 samt Ricoeur , P.(1993). Från Text till handling. En antlogi om 

hermeneutik redigerad av P. Kemp och B. Kristensson Uggla. 
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2.3 Att studera något som narrativ   

 

Den sedan två decennier omfattande tvärvetenskapliga och tvärdisciplinära 

forskning, som gått under rubriken narrativ forskning eller berättelseforsk-

ning är näst intill omöjlig att sammanfatta. Mångfalden är stor, såväl vad 

gäller på vilket sätt denna forskning genomförs som vad man fokuserar på 

inom detta vetenskapliga fält, även om den tolkande grunden är gemensam 

för de skilda vetenskapliga disciplinerna narrativ teori och metod. Narrativ 

analys, som jag tidigare konstaterat, bedrivs i många olika kontexter, betrak-

tas både som en egen disciplin, och som ett möjligt angreppssätt av flera 

inom ramen för ett större forskningsfält.
76

   

 

Donald E. Polkinghorne framhåller en viktig distinktion, den mellan analys 

av narrativ och narrativ analys.
77

 I båda fallen intresserar sig forskaren för 

berättelser men tolkningsprocessen skiljer sig åt. Vid analys av narrativ, så 

samlar forskaren in berättelser för att analysera dessa antingen utifrån en 

teori eller genom induktivt framtagna kategorier. Det handlar således om att 

fokusera på det generella och på gemensamma dimensioner i berättelserna.. 

Syftet är att konstruera och beskriva kategorier, men också att beskriva rela-

tionerna mellan kategorier. I det andra fallet, vid narrativ analys, handlar det 

om på vilket sätt det insamlade materialet presenteras. Det innebär att vid 

narrativ analys skapar forskaren i stället en berättelse genom att arrangera 

fenomen och handlingar så att de formar en intrig. Här fokuserar forskaren 

på det specifika, och fenomen tolkas i relation till det förflutna. Vid narrativ 

analys är data för det mesta inte i narrativ form. Det är forskaren som skapar 

berättelsen genom att arrangera händelser och handlingar så att de bidrar till 

utvecklingen av en intrig. Det innebär, som Mats Börjesson uttrycker det, att 

man måste vara särskilt uppmärksam på forskarrollen och dess agentskap. 

Det är jag som forskare som ser mönster i och dramatiserar det som studeras: 

Narration blir så en övertygelseakt, ett försök att försöka dra in lyssnaren i 
berättarens perspektiv, och därefter läsaren i skrivarens perspektiv. Här är 
händelsers placering i tiden (eller snarare i berättelsen) viktig. Denna aspekt 
kan ge förståelse för vad berättelsen uppnår, vad den gör. Inte minst så moti-
verar vändpunkter berättelsens intrig och slutsats. Narration ger hur vi förstår 
händelser. Och även om intrigen varierar, så har alla någon sorts syftning.

78 
    

 

Han menar vidare, att den dramaturgiska profilen gör skillnad i hur ett narra-

tiv kan förstås och vid en viss tidpunkt bestämmer forskaren sig för sin tolk-

                                                      
76 Se t. ex. Börjesson, M. (2003). s 75, Johansson, A. (2005). s. 17, Riessmann, C. K. (1993). 

s. 1. Mishler, E.G. (1995) “Models of Narrative analysis: a typology”. Journal of Narrative 

and Life History (5), 8-123. 
77 Polkinghorne, D. E. (1995). s. 12. 
78 Börjesson, M. (2003). s. 76. 
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ning. Forskaren blir således en konstruktör av sin egen text och skapar här-

med själv ett forskarnarrativ av de språkhandlingar som studerats.  

 

Inom den narrativa analysen diskuteras också vad som kan betraktas som ett 

narrativ, vilken nivå som är relevant att studera och på vilket sätt det ska ske, 

vilken typ av tolkning som är bäst lämpad och hur reflexiviteten ska behand-

las. Det finns såväl smala definitioner som breda, ibland så breda att de kan 

innehålla nästan vad som helst, enligt Kohler Riessman.
79

 Andra forskare är 

mer restriktiva och dessa anser att en berättelse förväntas innehålla en skild-

ring av en särskild händelse i det förflutna och med en gemensam uppsätt-

ning attribut.
 80

  Exempel på det kan vara hur händelser sekvenseras enligt en 

fast kronologi. Vanligtvis behandlar därför forskare narrativ som om det 

vore en enhet, med en början, en vändpunkt och ett slut, i enlighet med Aris-

toteles poetik.
 81

   

 

En ytterligare klassificering gäller form eller funktion. Elliot G. Mishler 

uppmärksammar olika teoretiska och metodologiska perspektiv i den typolo-

gi för berättelseanalysmodeller som han har utarbetat.
82

 Det första perspekti-

vet handlar om de samband och förhållanden som råder mellan ett kronolo-

giskt ordnande av händelser/situationer och hur de framställs i berättande 

form. Det vill säga relationen mellan händelser och hur de refereras. Forska-

ren försöker klargöra och ordna händelsernas förlopp. I det andra perspekti-

vet intresserar sig forskaren för narrativets struktur och sammanhang och hur 

dessa dimensioner förverkligas i olika strategier. Uttryckt på ett annat sätt 

handlar det om hur de är uppbyggda och konstruerade, det vill säga berättar-

tekniken. 
 
Det kan handla om textens poetik, figurer, troper och stil. Ugångs-

punkten är att form och innehåll hänger ihop och visar på narrativets mening. 

Det tredje perspektivet som Mishler tar upp har fokus på narrativets funktion 

i de sammanhang det förekommer, vad berättelsen får för konsekvenser i 

dess organisatoriska, psykologiska och institutionella sammanhang, ett van-

ligt grepp i livsberättelseforskning. En funktion är att konstruera identite-

ter.
83

 En annan är att genom myter, historier, idéer och andra uttryckssätt 

skapa samhörighet och vidmakthålla normer och värderingar, också en form 

av identiteter. På så sätt för man över etiska värderingar, ideologier, kunska-

per etc. i lokala, institutionella och sociala sammanhang.   

 

I min studie ligger tyngdpunkten på de två sistnämnda perspektiven det vill 

säga narrativens funktion och vad de gör i den skolpolitiska debatten. Dessa 

har jag strukturerat efter en intrig, där problem, lösningar och framtidsutsik-

ter blir till. Därför har det också varit viktigt att se närmare på hur de politis-

                                                      
79 Riessman, C. K. (1993) s. 17. 
80 Riessman, C. K. (1993) hänvisar till exempel till Labov.W (1972). 
81 Aristoteles. Poetika 
82 Mishler, E. G. (1995). s. 40.  
83 Se Somers, M. R. (1994a). s. 614 och Ricoeur, P. (1993). 
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ka narrativen är uppbyggda och konstruerade, hur politikerna i riksdagen 

använder retoriska resurser för att få legitimitet och trovärdighet. Dessa reto-

riska resurser representeras i min studie för det första av aktörer, både perso-

ner och institutioner, vilka kategoriseras på olika sätt och utgör rollbesätt-

ningen i berättelserna. För det andra av de auktoriteter riksdagsledamöterna 

använder sig av för att vinna trovärdighet i debatten och till sist en form av 

retoriska resurser som jag kallar omkväden, begrepp som likt refränger upp-

repas och som har betydelse för hur de politiska narrativen konstrueras Tids-

begrepp är därutöver vanligt förekommande retoriska resurser.     

Somers fyra dimensioner 

Sociologen Margaret R. Somers menar att samhällsvetenskapernas syn på 

den narrativa forskningsansatsen till en början var skeptisk, men att detta så 

småningom förändrades när en ny form av teori växte fram, vilken behandlar 

narrativ som en ontologisk förutsättning för socialt liv. Narrativen ses då 

som aktiva delar i konstruktionen av den sociala verkligheten. Somers an-

vänder begreppet emplotment för att förklara förhållningssättet eller snarare 

delar av den process, som omvandlar händelser och erfarenheter till en berät-

telse.
84

 Det är ett begrepp Paul Ricoeur också gör bruk av då han försöker 

förklara den mänskliga aktivitet som innebär att händelser organiseras och 

iscensätts i form av en intrig.
85

 Somers påpekar att händelser eller fenomen 

får mening när de sätts samman och relateras till tid och rum: 

Indeed, the chief characteristic of narrative is that it renders understanding 
only by connecting (however unstably) parts to a constructed configuration or 
a social network of relationships (however incoherent or unrealizable) com-
posed of symbolic, institutional, and material practices.86  

 

Somers menar att människan använder olika slags berättelser för att skapa 

sig en identitet liksom ramar för möjliga handlingsalternativ.
87

 Hon använder 

begreppet "narrativ identitet", även det ett begrepp inspirerat av Ricoeur. 

Centralt i hennes resonemang är att identitet är något som konstrueras och att 

det i denna identitet finns fyra "dimensioner av narrativ" som samspelar i 

skapandet och återskapandet av en persons identitetsuppfattning och om-

världsuppfattning:1. ontologiska narrativ 2. offentliga narrativ, 3. konceptu-

ella narrativ och 4. metanarrativ.
88

 Jag finner dem användbara som verktyg i 

min egen analys av den politiska debatten i riksdagen och gör ett försök att 

definiera dem i följande avsnitt.  

 

                                                      
84 Somers, M. R. (1994a). s. 616. 
85 Ricoeur, P. (1993). s. 208. 
86 Somers, M. R. (1994a). s. 616. 
87 A. a., s. 614.  
88 A. a., s. 617. 
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Somers första dimension, de ontologiska narrativen, syftar på enskilda män-

niskors livsberättelser, de som används, för att definiera vilka vi är och för 

att göra våra liv begripliga. Här handlar det om att skapa mening och att ge 

vägledning till hur vi skall förhålla oss till omvärlden och därmed hur vi kan 

agera i den. Man skulle kunna jämföra dessa med en människas ”själv”, som 

består av de erfarenheter vi gör och hur vi tolkar och strukturera dessa och 

därigenom skapar berättelser om våra liv. Dessa själv är ständigt föremål för 

konstruktion och rekonstruktion. De blir så att säga ständigt till. Man kan 

säga att de ontologiska narrativen hjälper oss att inordna identiteten i rums- 

och tidsmässiga relationer. I min studie av riksdagsdebatterna kan denna 

dimension utnyttjas för att undersöka hur de olika berättarrösterna skapar 

sina olika raison d'être. Hur de använder sig av olika retoriska resurser, hur 

de ser de på sig själva, vilka erfarenheter de lyfter fram och hur de förhåller 

de sig till sin omvärld. 

 

Med de offentliga narrativen, den andra dimensionen, avser Somers de soci-

ala sammanhang, kulturella och institutionella fenomen som är större än den 

enskilda individen. Berättelser kan då handla om familjen, arbetsplatsen, 

politiska partier, statsförvaltningar, kyrkan eller nationen. Här finns till ex-

empel organisationers berättelser om sig själva, som en del av organisatio-

nens sociala liv – kulturella föreställningar som medlemmarna använder sig 

av för att skapa gemenskap, mening, ordning och integration i de interna 

aktiviteterna.
89

 I min studie av riksdagsdebatterna finns åtskilliga exempel på 

offentliga narrativ. Partiernas skolpolitik, ramas in av ideologiska ställnings-

taganden som skapar gemenskap inom olika politiska grupper.  

 

Metanarrativ, kallar Somers den tredje dimensionen, som alltså handlar om 

de stora övergripande narrativen som vi alla mer eller mindre delar och in-

ordnar oss i som samtida aktörer. Det handlar till exempel om berättelser 

som ger en historisk kontext, en epokindelning som samtidigt förklarar vår 

plats i historien: industrialismen, upplysningen etcetera.
90

 Vi är, som Somers 

uttrycker det, inbäddade i dessa metanarrativ, eftersom de refererar till insti-

tutionella, vetenskapliga, politiska, kulturella och religiösa diskurser med 

universella anspråk. I min studie av den utbildningspolitiska debatten kan 

man förvänta sig att flera av metanarrativen handlar om samhällsutveckling-

en och framtiden. 

 

Den fjärde av Somers dimensioner är de konceptuella narrativen eller de 

begreppsliga. Med dessa avser hon forskares förklaringar av fenomen, ve-

tenskapliga teorier, som både bidrar till att skapa institutionella praktiker och 

till att ange organisatoriska begränsningar.  I min studie av de utbildningspo-

litiska debatterna är det rimligt att tänka sig att forskarnarrativen både tas 

                                                      
89 Se Johansson, A. (2005). s. 97ff. 
90 Somers, M. R. (1994a). s. 619. 
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som utgångspunkt för talet om skolan och bidrar till att forma föreställning-

arna om dess problem och hur dessa kan tänkas lösas.  Då och då vävs fors-

karnas begrepp och analyser av skola och aktuell policy in i riksdagsledamö-

telsernas tal om skolan. En viss insyn i hur dessa forskarnarrativ är upp-

byggda ger jag genom forskningsöversikten i nästa kapitel.    

2.4 Sökljus och signalord – tillvägagångssätt 

 

Min analys och tolkning av debattprotokollen bygger på olika läsarter. Det är 

ett omfattande material och därför har jag närmat mig texterna från olika 

håll, analyserat dem med utgångspunkt från olika frågor och perspektiv. Jag 

har i läsningen växlat läsart, zoomat in nära mot textens delar och zoomat ut 

för att ställa delar mot helheten och tvärtom. Efter att ha läst igenom riks-

dagsprotokollen från undersökningsperioden kunde jag se olika mönster. 

Vissa ord och begrepp visade på sammanhang där politikerna särskilt lyfte 

fram perspektiv som handlade om skolans roll i samhället, om förändringar 

och om framtiden. Jag kallar dessa ord och begrepp för signalord Man kan 

säga att dessa signalord indikerar olika aspekter på skolan som politikområ-

de. Ett första steg i analysgången innebar således att jag induktivt sållade 

fram dessa ord och begrepp. Med hjälp av det sökverktyg som finns i Office 

wordprogram gjorde jag sökningar i respektive utvald debatt efter dessa sig-

nalord. Tack vare sökfunktionen kan man hantera ett stort empiriskt materi-

al. På så sätt kan alla signalord av intresse i materialet markeras och kvanti-

fieras. Det kan liknas vid en form av innehållsanalys. Jag har gjort samman-

ställningar av respektive debatt och frekvensen av dessa signalord (se bil. 5). 

Nedan förklarar jag hur jag gått till väga när jag plockade fram dessa signal-

ord ur debatten och vilka de är.  

 

Ett av sökljusen riktades mot ett antal signalord som skulle kunna indikera 

olika slag av förändringar (till skillnad från statiska som uttrycker ett till-

stånd). En form av indikatorer på när politikerna eventuellt talar om skolans 

framåtriktning.
91

 Dynamiska verb har en riktning, eller kanske snarare en 

rörelseenergi såväl rumsligt som tidsligt och kan därmed bära en föreställ-

ning om framtiden till exempel utveckla, förändra. Det finns även substantiv 

och några adjektiv som jag menar bär denna rörelse i tid och rum i mitt ma-

terial till exempel kunskapssamhälle, informationssamhälle, morgondag, 

generation, framtid, arbetsliv, arbetsmarknad, modern, internationalisering, 

globalisering. Jag fann det nödvändigt att söka alla ovan nämnda ord och 

begrepps motsvarighet inom andra ordklasser, synonymer eller andra släkt-

skapsord. Ett exempel på det är informationsteknik till vilket IT, Internet, 

data och datorer adderats, med tanke på att begreppet IT och informations-

                                                      
91 Hellspong, L. & Ledin P. (1997). Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys.  
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teknik egentligen först får ett genomslag i samband med Internets genom-

brott i mitten av 1990-talet och mina analyser tar sin början 1991. I relation 

till dessa ställde jag begrepp som i skolsammanhang syftar tillbaka historiskt 

och samhälleligt och visar ett värnande av traditionella värden till exempel 

kulturarv, bildning och tradition.
 92

 Åtskilligt i riksdagsledamöternas anfö-

randen och replikskiften är temporaliserade. Där finns såväl tal om framti-

dens, samtidens som gårdagens skola och samhälle representerat. 

 

Ett andra sökljus riktades mot vad vi skulle kunna kalla utbildningsdebattens 

modebegrepp, det vill säga begrepp som avspeglar mer eller mindre långli-

vade trender av något slag.  Dessa begrepp visar sig vara vanligt förekom-

mande när politikerna i riksdagen ger sin syn på skolans utveckling och roll i 

samhället, såväl i dåtid, samtid som i en framtid. Till denna kategori har jag 

räknat in begrepp som värdegrund, likvärdighet, segregation, frihet, skolut-

veckling, valfrihet, marknad, kunskap, betyg, resultat, kvalitet, uppföljning 

och utvärdering, livslångt lärande, anställningsbar och entreprenör. Härtill 

har jag räknat in ett antal ord som kan relateras till ovanstående begrepp och 

i någon mån visar på släktskap även om de inte kan betraktas som synony-

mer, exempelvis jämlik och jämställd och deras avledningar i form av så 

kallade substantiverade adjektiv. När substantiverade adjektiv eller verbal-

substantiv används i en text ger de ett mer abstrakt intryck, vilka är typiska i 

mer byråkratiska texter.
93

  

 

Det tredje sökljuset riktades mot signalord som politikerna refererar till och 

använder sig av när de vänder sig till (eller mot) de olika aktörerna i och 

kring skolan, först och främst elever, lärare och rektorer. Begrepp som ges 

aktörsstatus är också representanter för allmänheten, institutioner som kom-

munen, staten, och samhället. Vidare är en central referens i debatten verk-

ligheten, vilken personifieras och utgör ännu en retorisk resurs för flertalet 

debattörer i riksdagen.  

 

Att på det här sättet sätta sökljus på enskilda begrepp eller ordkluster är en 

sorts metod för innehållsanalys som Bergström & Boréus rekommenderar 

när ett stort material skall analyseras, liksom vid jämförelser över tid.
94

 De 

påpekar också att det här tillvägagångssättet med fördel kan kombineras med 

andra slags analyser och skriver: ”Det som söks är manifesta inslag i texter 

dvs. sådant som uttrycks explicit.” 
95

 När jag söker det som tydligt uttrycks i 

                                                      
92 Begreppet bildning används i debatten vanligtvis i relation till det s.k. klassiska bildnings-

idealet och inte till den vidare bildningsbegreppet som under senare år varit aktuellt i sam-

hällsdebatten se t.ex. Gustavsson, B (2007). Bildningens förvandlingar, Sundgren, G. (2008) 

Bildning och pedagogik – en akademi för bildning? och  Carlgren et al (2009). Perspektiv på 

den svenska skolans kunskapsdiskussion och Liedman, S-E. (2011)  
93 Hellspong, L. & Ledin, P. (1997). s. 69. 
94 Bergström, G. &  Boréus, K. (2005). s. 68. 
95 A.a., s. 45. 
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texten, finner jag samtidigt det som inte sägs. Det kan vara begrepp och före-

ställningar som tidigare användes, men ej längre tycks vara opportunt an-

vända.   

 

När ovanstående innehållsanalys var gjord sökte jag med hjälp av dessa ord 

och begrepp kategorisera materialet under ett stort antal rubriker. Dessa 

grupperades sedan under ett antal större narrativ som rubricerades som be-

rättelsen om… På så sätt synliggjordes dels ett antal teman från respektive 

mandatperiod och dels de dominerande narrativen under hela undersök-

ningsperioden. Samtidigt som jag kvantifierat ord och begrepp, för att se 

mönster och göra jämförelser har jag använt signalorden som kategorier i 

den narrativa analysen av materialet. De utgör dels väsentliga delar i upp-

byggnaden av narrativens intrig, som här består av problem, lösningar och 

framtidsutsikter och dels representerar flera signalord centrala aktörerna i 

dessa narrativ. Detta steg i analysen av materialet inkluderar både induktion 

och deduktion. Här finns en pendling mellan empiri och teori, som kan lik-

nas vid en hermeneutisk spiral.
96

 Alvesson och Sköldberg beskriver den som 

en alternering mellan ”(empiriladdad) teori och (teoriladdad) empiri”.
97

 

 

Det tredje och sista steget i analysen utgörs av att jag, med inspiration från 

Somers indelning av narrativ i fyra dimensioner konstruerat olika politiska 

narrativ, vilka diskuteras i slutkapitlet. För att rekapitulera dessa dimensioner 

nämner jag dem ånyo: ontologiska narrativ, offentliga narrativ, metanarra-

tiv och konceptuella narrativ.
98

 

 

Att på det här sättet genomlysa och bearbeta de utvalda riksdagsprotokollen 

har varit en förutsättning för att utmana min egen förförståelse. För att närma 

mig de berättelser, föreställningar och idéer om skolans roll i samhället, som 

finns i materialet har jag dragit nytta av den hermeneutiska ansatsen som för 

mig betyder att jag erkänner betydelsen av min förförståelse och av kontex-

ten. Min ambition är att jag med hjälp av narrativ analys kan distansera mig 

från materialet och därmed förhålla mig kritiskt till min empiri, misstänksam 

inte bara mot materialet utan även gentemot mig själv och mina egna  

förgivettaganden.  

  

                                                      
96 Se Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994) Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod, s. 46ff 
97 A. a., s. 47. 
98 Somers, M. (1994a). s. 617. 
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Kapitel 3. Skola och utveckling – en 
forskningsöversikt   

Vi kan i Sverige se ett accentuerat forskningsintresse för utbildningspolitik. 

Söker man på Libris efter avhandlingar som behandlar utbildningspolitik får 

man 13 träffar från 1946 fram till 1990, därefter publiceras lika många, 13 på 

tio år.99 Kanske kan man anta, att försöksverksamheten med en särskilt 

kommitté för utbildningsvetenskap under Vetenskapsrådet och därmed mer 

resurser samt den allmänna utbyggnaden av högskolan med ett större antal 

doktorander har bidragit till att 33 avhandlingar med ett utbildningspolitiskt 

perspektiv lagts fram efter millennieskiftet.  

 

Forskning om skolan och dess utveckling har ofta utgått från att skolan är 

styrbar och ambitionen har varit att hitta verktyg, såväl analytiska som prak-

tiska, för att kunna påverka skolan.100 Tankefiguren om skolan och dess ele-

ver som en arena för att forma framtiden och därmed det framtida samhället 

är central. Pedagogisk forskning har fram till och med 1990-talet varit starkt 

knuten till politikens centrum. Erik Wallin hävdade att relationen mellan 

vetenskap och politik blev alltmer kontroversiell och omdebatterad främst 

som en konsekvens av forskningens ökade betydelse utanför forskningsmil-

jöerna.101 

 

Jag har valt att presentera den tidigare forskning som tangerar mitt intresse-

område under fyra rubriker. Den första, Skolan och nationen, tar sin ut-

gångspunkt i forskning som behandlat styrning och politik på en övergripan-

de, nationell, nivå och som därmed bidragit till berättelsen om vilken roll 

skolan spelat i uppbyggandet av det moderna Sverige. Frågan om utbild-

ningens roll i samhället reflekteras i berättelsen om Sveriges utveckling från 

ett fattigt jordbruks- och privilegiesamhälle till ett av västvärldens rikaste 

industriländer med modern demokrati och senare till det som idag kallas 

kunskapssamhället. Under den andra rubriken, Skolan och tillväxten har jag 

samlat forskning som specifikt behandlar skolreformer och deras implemen-

tering. Hit har jag också fört policy- och begreppsfokuserade studier. Under 

den tredje rubriken Skolan och kunskapssamhället har jag  samlat forskning 

                                                      
99 Det är studier som angett utbildningspolitik eller skolpolitik som nyckelord. 
100 Berg, G. & Scherp, H-Å. (2003). Skolutvecklingens många ansikten. Skolverket. 
101 Se Wallin, E. (2001). Pedagogikforskarens uppgift i statliga utredningar.  
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som särskilt intresserat sig för utbildningens roll i den samhälleliga struktur-

omvandlingen, ofta beskrivet som paradigmskiftet från industrisamhället till 

kunskapssamhället. Min forskningsöversikt avslutas med ett fjärde tema, 

Skolan och framtiden. Det finns få framtidsstudier om skolan, men desto fler 

policytexter.  

3.1 Skolan och nationen 

 

Historikern Gunnar Richardsson (1963) tar i sin studie Kulturkamp och 

klasskamp: ideologiska och sociala motsättningar i svensk skol- och kultur-

politik under 1880-talet upp olika ideologiska och sociala motsättningar i 

svensk skol- och kulturpolitik under 1880-talet. Richardson har i ett par om-

fattande verk skildrat 40-talets svenska skolpolitik.102 Han fortsätter sedan i 

den klassiska Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu 

(1977/2010) att ”berätta” om den svenska utbildningshistorien fram till i 

våra dagar. Richardsons stora intresse har varit frågan om vad som varit 

drivkrafterna bakom reformeringen av den svenska skolan - har det varit 

”idéernas kraft” eller ”realiteternas tryck?”
103

 Det centrala för Richardson 

har inte varit de politiska partiernas utbildningspolitik, utan snarare indivi-

derna bakom politiken och deras föreställningar och värderingar, alltså ett 

klassiskt liberalt narrativ.
104

  

 

Andra forskarnarrativ är de som anlägger mer utbildningsreformatoriska och 

idéanalytiska perspektiv. Som exempel på det finner vi statsvetaren Olof 

Wennås(1966), Striden om latinväldet: idéer och intressen i svensk skolpoli-

tik under 1800-talet, som bland annat handlar om reformkraven på läro-

verkssystemet i slutet av 1800-talet, samt hur olika intressegrupper agerade i 

frågan. Enligt Wennås var det dels en kamp mellan nyhumanism och utilita-

rism, om bildningen skulle gälla för en elit eller för massan, och dels en 

kamp mellan olika sociala grupper i samhället. Ämbetsmannaväldet och 

privilegiesamhället hotades av den nya medelklassen i samhället.
105

 Övriga 

verk att nämna inom ramen för mer reformatoriska narrativ om skolan är 

Åke Islings (1980) Kampen för och mot en demokratisk skola. De politiska 

och sociala motsättningarna betonas som en drivkraft för utvecklingen i Is-

lings verk. Sixten Marklunds (1980-1987)  stora forskningsprojekt Skolsve-

rige 1950-1975 i sex delar, är en dokumentation av perioden 1950-1970, hör 

                                                      
102 Richardsson, G. (1978) Svensk skolpolitik 1940-1945 : idéer och realiteter i pedagogisk 
debatt och politiskt handlande samt (1983) Drömmen om en ny skola: idéer och realiteter i 
svensk skolpolitik 1945-1950. 
103 Richardsson, G. (1978). s. 8. 
104 Se Lundahl, L. (1989). I moralens, produktionen och det sunda förnuftets namn. Det 

svenska högerpartiets skolpolitik 1904 – 1962. s. 5. 
105 Wennås, O. (1966). s. 374. 
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också till samma genre. I dessa forskarnarrativ kan vi läsa berättelser om den 

svenska skolans utveckling från 1800-talets slut till en bit in på 1970-talet, 

men de kan också läsas som skildringar av folkhemmet, av välfärdstaten och 

demokratins utveckling ur ett historiskt perspektiv.  

 

1970-talets pedagogiska forskning dominerades av utbildningssociologisk 

och utbildningsekonomisk forskning om skolans funktion i samhället, inte 

minst dess roll i reproduktionen av samhällsförhållanden. Detta forskarnarra-

tiv kan betraktas som tidstypiskt – efter den vänsterradikala vågen som in-

leddes i slutet av 1950-talet och fortsatte långt in på 1970-talet. Endast två 

avhandlingar inom det utbildningspolitiska fältet, med begreppet utbild-

ningspolitik som nyckelord, publiceras under 1970-talet. Det är dels histori-

kern Erik Askebergs (1976) studie Pedagogisk reformverksamhet: ett bidrag 

till den svenska skolpolitikens historia 1810-1825 som berör 1812 års upp-

fostringskommitté, vilken utmynnade i en ny skolordning 1820 och de idé-

strömningar som var aktuella i början av 1800-talet.  Dels är det religionsve-

tarens Carl E. Olivestams (1977) Idé och politik I, De politiska partierna - 

skolan och kristendomen: en studie i svensk skolpolitik under 1940-talet. I 

den analyserar han partiernas ideologi och handlande i frågan om kristen-

domsundervisningen. Olivestam återkommer senare i en serie studier med 

liknande angreppssätt.
106

 Lisbeth Lundahls (1989) kartlägger och analyserar i 

sin studie I moralens, produktionens och det sunda förnuftets namn. Det 

svenska högerpartiets skolpolitik 1904 – 1962 är ett exempel på  den svens-

ka högerns utbildningspolitik under första hälften av 1900-talet fram till 

1962. Lundahl använder sig av ett konfliktteoretiskt perspektiv, där främst 

klass- och maktfrågorna har betydelse för forskarnarrativet. En av Lundahls 

centrala frågeställningar är vilka funktioner i samhället och vilken betydelse 

för samhällsutvecklingen som högerpartiet har tilldelat skolan och i analysen 

av högerpartiet hävdas att skolan främst haft en stabiliserande och konserve-

rande roll och funktion i samhället 

 

Under 1980-talet kan vi inom svensk forskning notera ett ökande intresse för 

det utbildningspolitiska fältet. Nu är det främst arbeten av pedagoger, men 

även av några statsvetare. Under denna period visas ett allt större intresse för 

den politiska styrningen av skolan såväl i utbildningsdebatten som i forsk-

ningen.
107

 Statsvetaren Bo Rothsteins (1986) avhandling Den socialdemo-

kratiska staten: reformer och förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och 

skolpolitik, handlar om förhållandet mellan politiska intentioner och dess 

förverkligande via politiska reformer samt den statsapparat som skall 

                                                      
106 Olivestam, C. E. (1986) Idé och politik II. De politiska partierna – skolan och ideologin: 

mellan två skolreformer 1950-1962 samt (1989) Idé och politik III. De politiska partierna – 

skolan och ideologin. Från 1960 års gymnasieutredning till 1970 års gymnasieöversyn.  
107 Sannolikt i spåren av Lgr 80 och SIA-utredningen som innebar en inledning till decentrali-

seringsvågen enligt Lundgren. Se Lundgren, U. P. (1999a). Ramfaktorteori och praktisk ut-

bildningsplanering.  
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genomföra dessa. Frågan som ställs är, vilka möjligheterna och begränsning-

arna är för en demokratiskt vald regering att, genom styrning av den offent-

liga förvaltningsapparatens verksamhet genomföra samhällsförändringar.
108

 

Två betydelsefulla reformer belyses komparativt i studien; grundskolerefor-

men och arbetsmarknadspolitiken. Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgrens 

(1986/2000) bok Politisk styrning och utbildningsreformer är ett bidrag till 

ett av flera utvecklingsnarrativ om skolan, i vilken kopplingen mellan ut-

bildningspolitik och skolans förändring framhålls.
109

 Författarna skildrar 

framför allt hur den svenska grundskolan påverkats av 1900-talets samhälls-

förändringar. Utgångspunkten är att skolan är en spegel av det samhälle som 

den existerar i och därmed förändras också skolan i takt med det omgivande 

samhällets politiska och ekonomiska utveckling. Lindensjö och Lundgren 

belyser särskilt differentieringsfrågan samt jämlikhetsbegreppet. De visar 

hur innebörden i begreppen skiftat från det tidiga 1900-talets betoning på en 

stark jämlikhet och en likvärdig utbildning för samtliga elever till det sena 

1990-talets betoning på alla elevers rätt till lika möjligheter i den svenska 

skolan. Differentieringsfrågan ses som ett verktyg för jämlikhetssträvanden.   

 

Intresset för begreppet jämlikhet går igen i flera studier. Statsvetaren Karin 

Hadenius (1990), vars studie Jämlikhet och frihet. Politiska mål för den 

svenska grundskolan handlar om de allmänpolitiska begreppen; jämlikhet 

och frihet och dessas betydelse i den svenska grundskolepolitiken efter 1945 

fram till år 1990. Utgångspunkten i studien är att dessa begrepp varit vägle-

dande för utformningen av skolpolitiken. Syftet är att analysera de mål som 

statsmakterna, riksdag och regering gett grundskolan i ett antal beslut om 

reformer under efterkrigstiden.
110

 Hadenius ger exempel på hur begreppen 

jämlikhet och frihet ingår i en politiskt-filosofisk diskurs. Hon undersöker 

vidare vilka innebörder begreppen har för olika företrädare och om begrep-

pens innebörd förändrats över tid.
111

 Slutsatsen är att det har rått motstridiga 

uppfattningar mellan och inom olika politiska partier över tid om skolans 

huvudsakliga mål är kunskapsförmedling eller personlighetsutveckling - 

kunskap eller fostran. Det är ett återkommande tema i olika framställningar 

om skolans roll i samhället, inte minst i den skolpolitiska debatten. Hadenius 

menar att målet med skolan bör vara att ta hänsyn till både ock. Det ena är en 

förutsättning för det andra och tillsammans ska målen kunskap och fostran 

förbereda för olika delar av vuxenlivet.
112

 I och med detta förespråkas en 

tredje väg i talet om ‟en skola för alla‟. Denna skola är inte lika för alla, men 

den tillfredsställer alla. På så sätt styrs målet med skolan såväl av honnörsor-

det jämlikhet som av frihet, och därmed kunskap för individens egen utveck-

                                                      
108 Rothstein, B. (1986). s. 11. 
109 Lindensjö, B. & Lundgren, U. P. (1986/2000).  
110 Hadenius, K. (1990). s. 13 
111 A.a., s. 14f 
112 A.a., s. 16. 
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ling och för lika värde oavsett håg och fallenhet. Vi kan här tala om ett mer 

socialliberalt forskarnarrativ, eftersom den individuella aspekten är central.   

 

Ännu en statsvetare, Göran Bergströms (1993) Jämlikhet och kunskap. De-

batter och reformstrategier i socialdemokratisk skolpolitik 1975-1990 är ett 

annat forskarbidrag.  Till att börja med analyserar Bergström begreppet jäm-

likhet, vilket han menar förskjuts i sin betydelse under 1990-talet. Jämlik-

hetsbegreppet ersätts efter hand av begreppet likvärdighet.
113

 Bergström 

utgår i stort från Hadenius uppdelning och definition av begreppet jämlikhet. 

Därutöver undersöks kunskapsbegreppet och hur det formeras och förändras 

under undersökningsperioden och vad avsikten med kunskap varit - mat i 

magen, den så kallade magfrågan, eller om det är bildning och kultur-

kamp.
114

 Det tredje temat i avhandlingen handlar om socialdemokratins syn 

på skolans styrning och reformering, varvid Bergström främst koncentrerar 

sin studie på gymnasieskolans reformering eller snarare dess uteblivna för-

ändring under 1980-talet.
115

 Bergström försöker även förstå bakgrunden till 

och innebörden av den socialdemokratiska synen på jämlikhet och kunskap – 

är det bildningstörst och möjlighet till personlig utveckling eller arbetsmark-

nadens behov och samhällets tillväxt som varit de drivande motiven. Den 

historiska genomgången av socialdemokraternas utbildningspolitik är intres-

sant i relation till föreliggande studie, eftersom undersökningsperioden här 

domineras av ett socialdemokratiskt regeringsinnehav från 1994 till 2002, 

där förskjutningen från ett bildningsideal till ett anställningsbarhetsideal 

ingår som en del i de narrativ jag studerar.    

 

Hadenius analys av skolans mål, belysta genom begreppen frihet och jämlik-

het, berör efterkrigstiden fram till år 1990. Hos Bergström möter vi den soci-

aldemokratiska skolpolitikens främsta berättelser om skolans roll i samhället, 

speglade i begreppen jämlikhet och kunskap, och i just den ordningen. Han 

ger en historisk överblick av socialdemokratisk utbildningspolitik från sent 

1800-tal till 1990-talets början. Dessa två forskarnarrativ berör i huvudsak 

andra hälften av 1900-talet, före den så kallade omstruktureringen av den 

svenska skolan, som påbörjades i slutet av 1980-talet men främst genomför-

des under 1990-talet. En period som Ulf P Lundgren menar är den ditintills 

mest reformintensiva perioden sedan 1950-talet.
116

 En avhandling som där-

emot tar sin utgångspunkt i 1990-talets skoldebatt är Ylva Bomans (2002) 

Utbildningspolitik i det andra moderna. Om skolans normativa villkor.  I 

                                                      
113 Bergström, G. (1993) s. 218 
114 Bergström refererar till Isling och Richardssons avhandlingar vad gäller den s.k. magfrå-

gan (se ovan) och till Köhler, E-M. (1979). 
115 En parlamentarisk gymnasieutredning tillsattes 1976 och efter flera regeringsskiften kom 

ett betänkande 1981 (SOU 1981: 97) och först våren 1884 lade regeringen fram en proposi-

tion (Prop. 1983/84 116). En försöksverksamhet startade så småningom, men först 1994 

genomfördes en omfattande reformering av gymnasieskolan.   
116  Lundgren, U. P. (1999b).  
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vilken hon analyserar skolans normativa villkor, med utgångspunkt från 

begreppet värdegrund. Frågan om medborgarskap är central och Boman 

analyserar den utifrån ett historiskt och begreppsmässigt perspektiv, med  

modernismen som fond. Intressant för min egen avhandling är Bomans be-

skrivning av förskjutningen i den skolpolitiska diskursen om den gemen-

samma skolan under tiden runt 1980- och 90-talen.
117 

Värden som då priori-

teras är valfrihet och den individuella rätten att utveckla sin särart, genom 

profilering och differentiering av skolan. Hon pekar på fler förskjutningar, 

som den mellan individ och kollektiv, privat och offentlig, i vilken frågan 

om demokratin ställs på sin spets. I namn av decentraliseringen riktas intres-

set alltmer mot effektivisering, resursutnyttjande, resultat, konkurrens, priva-

tisering och valfrihet till skillnad från det decentraliseringsbegrepp som ett 

årtionde tidigare handlade om demokrati och delaktighet.  

 

Sammanfattningsvis bidrar dessa forskarnarrativ till föreställningar om sko-

lans betydelse för samhällsutvecklingen, om skolan som en motor för välfärd 

och tillväxt. De kan ses som exempel på den stora berättelsen i västvärlden 

om den ständigt pågående utvecklingen, grundad i upplysningstidens fram-

stegstro och utvecklingsoptimism. 

 

Forskning som berör den senare perioden av 1990-talet är mer inriktad på 

styrningen av skolan och dess reformering än på analys av skilda idéer, som 

kommer till uttryck i politiken. Intresset ökar för implementationsforsk-

ning.118 Det är ingen tillfällighet utan något statsmakterna uppmuntrar för att 

förbättra kunskapsunderlaget, vilket bland annat sker genom ökande forsk-

ningsanslag, men också genom annan styrning.  

3.2 Skolan och tillväxten 

 

Skolan som tillväxtbefrämjare är ett annat tema i forskningen. Bland forska-

re utanför Sverige växer intresset för ‟education policy‟ redan under 1970- 

och 80-talen, särskilt i USA. 1980-talets utbildningspolitiska forskning präg-

las i USA och Storbritannien i hög grad av nyliberalismens eller den nya 

konservatismens syn på skola och undervisning. Thatcherismens och Reaga-

nismens politiska era där ekonomism och effektivitet stod i centrum och blev 

föremål för kritisk granskning av ett antal forskare bland annat av den brit-

tiska sociologen Stephen J. Ball.
119

 Han har bland annat studerat föräldrars 

                                                      
117 Boman, Y. (2002). s. 331ff.  
118 Det ökande intresset för implementationsforskning anses delvis bero den accelererande 
decentraliseringen under 1980-talet, vilket utmynnade i kommunalisering av grund- och 
gymnasieskolan år 1991. Se Bergström, G. (1993). s. 17. 
119 Ball, S. J. (1990). Politics and Policy Making in Education. Explorations in political soci-

ology.  (Se även Ball: 2006, 2007, 2008, 2009) 
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betydelse för elevers val av skola och visar på uppkomsten av en så kallad 

kvasimarknad, varvid en konkurrenssituation uppstår som är till förfång för 

kvaliteten i skolan.
120

 Marknadsanpassningen innebär att en särskild etik blir 

dominerande, då skolan inte längre ses som en angelägenhet för hela samhäl-

let utan som individens och därmed blir det privata egenintresset styrande.
121

  

 

Under 1990-talet får begreppet ‟education policy‟ en allt större spridning. 

Det tillkommer flera internationella vetenskapliga tidskrifter inom områ-

det.
122

 OECD startade år 1996 skriftserien Education Policy Analysis, som 

ingår i OECD:S utbildningsutskotts arbetsprogram och utgivningen motive-

ras av att medlemsländerna alltmer prioriterar utbildningspolitiska frågor. 

Begreppet policy har efter hand införlivats i det svenska språket, i brist på ett 

motsvarande ord på svenska. Statsvetaren Rune Premfors menar att i var-

dagssammanhang motsvaras begreppet av en programförklaring, en uppsätt-

ning uttryckligen deklarerade riktlinjer för en verksamhet.
123

 Det inbegriper 

därför både innehåll och en handlingsriktning.
124

  I statsvetenskapliga sam-

manhang är det underförstått att det nästan alltid är fråga om en offentlig 

policy, det vill säga en policy som beslutats eller på annat sätt kommit att 

omfattas av stat eller kommun.  

 

I antologin Utbildningspolitiskt systemskifte? redigerad av Tomas Englund 

(1995)  diskuterar en rad forskare de förändringar som genomförs i början av 

1990-talet. Där beskrivs en diskursiv förskjutning, från en jämlikhets- och 

demokratisyftande medborgarskola till en konservativ, marknadsorienterad 

kunskapsskola. Det gemensammas bästa är på väg att ersättas av privata 

föräldraintressen, enligt Englund.
125

  På senare år har Englund tillsammans 

med en grupp forskare vid Örebro universitet granskat likvärdighetsbegrep-

pets olika innebörder - på skilda utbildningspolitiska nivåer, vilket bland 

annat resulterade i antologin Vadå Likvärdighet? Studier i utbildningspoli-

tisk språkanvändning?(2008). Antologin kan läsas som en fortsättning på 

forskarnarrativet om det pågående utbildningspolitiska systemskiftet:   

                                                      
120 Ball, S. J. (2003a) Class strategies and the education market : the middle classes and 

social advantage samt  Ball, S. J. (2007). Education policy. Understanding private sector 

participation in public sector education. 
121 Se t. ex. Dovemark, M. (2004). Ansvar – flexibilitet – valfrihet: en etnografisk studie om 

en skola i förändring och Englund, T. (red.) (1995) och Englund, T. & Quennerstedt, A. (red.) 

(2008). Vadå Likvärdighet? Studier i utbildningspolitisk språkanvändning. Göteborg: Daida-

los. 
122 Journal of Education Policy: Routledge, Educational Policy: SAGE 
123 Premfors, R. (1989). Policyanalys. s. 9 
124 I Nationalencyklopedin får begreppet policy följande förklaring: ”grundprinciper för ett 

företags eller en organisations handlande allmänt el. i visst avseende (ofta rörande yttre kon-

takter)”. Policy kommer av det latinska ordet ”polita” dvs. administration. 
125 Englund, T. (1995). s. 7. 
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Studierna genomförs mot bakgrund av en samtidshistorisk utbildningspolitisk 
konfliktperiod. Svensk utbildningspolitik och skola har under de senaste de-
cennierna genomgått omvälvande förändringar, benämnt ett utbildningspoli-
tiskt systemskifte.126  

 

Forskningsprojektet om likvärdighetsbegreppet tycks få sin fortsättning i ett 

nytt projekt Institutional settings and Civic Education (ICE). Detta är ett av 

många projekt där frågor om medborgarskap och medborgarfostran är i fo-

kus för forskarna.
127

  En annan grupp forskare har varit knutna till STEP vid 

Uppsala universitet vars vetenskapliga ledare har varit Ulf P Lundgren.
128

  

Sedan 2001 har UPI, utbildningspolitiska institutet, publicerat en rad nätba-

serade e-artiklar. Under redaktörskap av Eva Forsberg och Erik Wallin gavs 

också en antologi ut, som knöt ihop delar av forskargruppens intresse: Sko-

lans kontrollregim, ett kontraproduktivt system för styrning (2007). Boken 

beskriver vilken väg styrningen av skolan tagit, några år efter mål- och resul-

tatstyrningens genomförande. Författarna hävdar att den tidigare fokusering-

en på målstyrning har förskjutits mot mer av resultatstyrning och därmed 

kontroll av skolan, dess elever och personal i form av fler nationella prov, 

kvalitetsredovisningar, utökad inspektion etc.
129

 Författarna till antologin 

hävdar att genom dessa olika kontrollregimer begränsas lärares handlingsfri-

het.  

 

Under det senaste dryga decenniet har vidare ett antal avhandlingar beskrivit 

implementeringen av olika reformer, av arbetssätt och av policybegrepp 

särskilt från 1990-talets reformintensiva period i grund- och gymnasieskolan. 

Det som främst väckt mitt intresse är hur dessa studier behandlar den utbild-

ningspolitiska nivån. Flera av dessa forskare intresserar sig för den utbild-

ningspolitiska språkanvändningen, som normgivande förändringskraft.
130

 

Några studier behandlar centrala policybegrepp och dess olika innebörder 

som Guadalupe Francias (1999) Policy som text och praktik. En analys av 

likvärdighetsbegreppet i 1990-talets utbildningsreform för det obligatoriska 

skolväsendet och Marianne Dovermarks (2004) Ansvar – flexibilitet – valfri-

het. En etnografisk studie om en skola i förändring. Till denna kategori skul-

le också Hadenius (1990) och Bergströms (1993)  avhandlingar kunna räk-

nas. Studierna handlar till exempel  om hur retoriken om 1990-talets föränd-

ringar omsätts eller inte omsätts, det vill säga glappet mellan policy och 

praktik: Zeth Ståhl (1998), Den goda viljans paradoxer: Reformer teori och 

                                                      
126 Englund, T. & Quennerstedt, A. (2008). s. 7.  
127 Temat för 2010 års NFPF/NERA konferens i Malmö var ”Active citizenship, liksom 2010 

års CiCE konferens i Barcelona var Lifelong Learning and Active Citizenship.  
128 STEP står för Studies in Educational Policy and Educational Philosophy 
129 Se t.ex. Wahlström, N. (2002). Om det förändrade ansvaret för skolan. Vägen till mål- och 

resultatstyrning och några av dess konsekvenser och Wahlström, N. (2008). ”Likvärdighet 

och kunskap – en diskussion utifrån två mångtydiga begrepp”. I T. Englund & A. Quenner-

stedt (red.) Vadå likvärdighet? 
130 Se Olson, M. (2009).  
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praktik speglade i lärares erfarenheter av möten i skolan, Jan Håkansson 

(2006), Lärande mellan policy och praktik: kontextuella villkor, Hans Nytell, 

(2006) Från kvalitetsidé till kvalitetsregim: om statlig styrning av skolan, 

Ulf Lundström (2007) Gymnasielärares perspektiv på lärares arbete och 

yrkesutveckling vid millennieskiftet Inger Assarsson (2007) Talet om en sko-

la för alla: pedagogers meningskonstruktion i ett politiskt uppdrag samt Pia 

Skott (2009) Läroplan i rörelse. Det individuella programmet i möte mellan 

nationell utbildningspolitik och kommunal genomförandepraktik. Avhand-

lingarnas titlar vittnar om spänningen mellan policynivån, den utbildnings-

politiska retoriken och praktiken.  

 

Ytterligare ett antal studier som berör utbildningspolitiska sammanhang gör 

det utifrån ett styrningsperspektiv, ofta med utgångspunkt i policyanalyser 

av olika texter som: Staffan Löfqvist (1999) Den bångstyriga verkligheten. 

Har det svenska systemskiftet haft någon betydelse för elever i behov av 

stöd?, Anne Quennerstedt (2006) Kommunen – en part i Utbildningspoliti-

ken, , Sten Båth  (2006) Kvalifikation och medborgarfostran: en analys av 

reformtexter avseende gymnasieskolans samhällsuppdrag, Ellen Almgren 

(2006) Att fostra demokrater: om skolan i demokratin och demokratin i sko-

lan, och Maria Olson (2009) Från nationsbyggare till global marknadsno-

mad. Om medborgarskap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet. Ett 

återkommande tema gäller skolans uppdrag och hur det har förändrats, sär-

skilt de strukturella förändringarna under 1990-talet och hur dessa har på-

verkat skolans olika nivåer, men också debattklimatet i media. I Matilda 

Wikströms (2007)  Kunskapens fanbärare. Den goda läraren som diskursiv 

konstruktion på en mediearena undersöks hur den goda läraren framställs på 

Dagens Nyheters ledar- och debattsida under 1990-talet. Wiklund diskuterar 

bland annat relationen mellan mediernas utbildningsdebatt och utbildnings-

politik i vidare mening, vilket anknyter till mitt arbete såväl vad gäller un-

dersökningsperiod som att avhandlingen handlar om den skolpolitiska debat-

ten, dock på en annan arena.   

 

Alla dessa reformer och förändringar uttryckta i såväl utbildningspolitiska 

dokument som policys, nationella och globala tolkar jag som olika sätt att 

förstå samhällsförändringar och de krav som ställs på skolan inför ett framti-

da samhälle. De har hjälpt mig att vidga min förståelse för den utbildnings-

politiska arenan och olika aspekter på hur den kan tolkas. Här finns ingångar 

och genomgångar av olika utbildningsdiskurser, vilka erbjuder mitt eget 

arbete begrepp, kategorier, metoder och teorier inför analysen av mitt eget 

material från Sveriges riksdag. De berättar alla sin egen historia om skolan 

och dess utveckling.
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3.3 Skolan och kunskapssamhället  

 

Åtskillig forskning som handlar om skolans roll i samhället fokuserar på att 

vi idag är ”på väg in i kunskapssamhället”.131 Vårt västerländska samhälle 

beskrivs i regel inte längre som ett industrisamhälle. Det finns en mängd 

andra benämningar på dagens samhälle; det post- eller senmoderna samhäl-

let, det postindustriella och postnationella eller, för att lyfta in den digitala 

revolutionen; informationssamhället eller nätverkssamhället. Valet av be-

grepp säger något om hur samtiden framställs, det vill säga hur den tolkas 

och förstås.  

 

I dessa berättelser om de senaste decenniernas samhällsförändringar tycks de 

flesta vara överens om att det rör sig om förändringar på ett genomgripande 

plan för människor och samhälle, inte minst i det vi kallar den industrialise-

rade delen av världen. De flesta är även eniga om omfattningen av samhälls-

förändringarna, men inte om dess egentliga innebörd.
132

 Föreställningarna är 

alltjämt påtagligt linjära i berättelserna om omvärldsförändringar, liksom i 

periodiseringar av västerlandets historia. Vanligtvis förefaller berättelserna 

ha en historiematerialistisk utgångspunkt, som innebär att det är ekonomiska 

och sociala förhållanden som driver utvecklingen. I framställningarna är 

uppenbart att det är något som kommer efter något annat; efter Renässansen, 

Upplysningen eller Industrisamhället – med stor bokstav. En berättelse om 

en ny tidsepok ersätter alltid den gamla. Detta är grundläggande antaganden 

inom den västerländska utvecklingstanken, speglat i en mängd olika ämnes-

discipliner om människans och jordens historia och utveckling.
133

  På så sätt 

brukas historien som en dynamisk och retorisk resurs, inte minst i debatter 

av olika slag.
134

 

 

Vad vi ser i backspegeln varierar. Samhällsförändringarna kan ges pessimis-

tiska förtecken. Då lutar man sig hellre mot gårdagens lösningar och roman-

tiserar äldre tider som en svunnen epok, med större stabilitet och ordning och 

reda. Samtidigt finns det optimister som tenderar att idealisera och bejaka 

framtidsberättelsen. De blickar istället tillbaka och beskriver med rik metafo-

rik berättelser om industrialismens epok som närmast ett ”medeltida” mör-

ker, präglad av mekanisk verklighetsuppfattning, auktoritetstro och överdri-

                                                      
131 Protokoll 1996/97:113 Anf. 51  
132 Se t.ex. Carlgren, I. (2005). Knowlegde formation processes and subject specific compe-

tencies. Paper presenterat vid  EERA/ECER 2005, Congress in Dublin, Irland. Se även Sund-

berg, D. (2005). Skolreformernas dilemma. En läroplansteoretisk studie i kampen om tid i den 

obligatoriska skolan. 
 

133 Här finns alltifrån geologiska tidsperioder, utvecklingsteorier inom pedagogik och psyko-

logi liksom evolutionsteorin av Charles Darwin (1859) och historiska indelningar av den 

mänskliga historien. Att periodisera utvecklingen underlättar vår förståelse av förändringar, 

antar jag.  
134 Börjesson, M. (2005). 



47 
 

ven tro på det rationella förnuftet.
135

 Här finns andra begrepp och ismer som 

berättar om denna tid och som idag har en relativt negativ klang som for-

dism, taylorism, behaviorism och positivism. Dessa förändringar kan också i 

en historiematerialistisk tolkningsberättelse, betecknas som förskjutningar i 

produktionens inriktning, från agrar ekonomi, över en industriekonomi till en 

kunskapsekonomi.
136

 

 

Jonas Johansson (2007) lyfter i sin, Du sköna Nya tid. Debatten om informa-

tionssamhället i Riksdag och Storting under 1990-talet fram begreppet Kun-

skapssamhälle som ett av flera nyepokala begrepp.
137

 Tillsammans med be-

grepp som informationssamhälle, nätverkssamhälle, kommunikationssam-

hälle är de genuint svåra att analysera, menar han, vilket beror på deras 

komplexitet, porositet, förhandlingsbarhet och kontextberoende.
138

 Dessa 

begrepp kan relateras till begreppet postmodernitet, som ett slags paraplybe-

grepp, och hänföras till samma familj. Ett begrepp som inte säger mer än att 

det kommer efter moderniteten, men med anspråk på att definiera såväl ett 

samhälle som en historisk epok. Michael A. Peters menar att begrepp har 

såväl en historia som en hemvist: 

Normally we can locate them in relation to a family of kindred terms that 
have a home in a discipline or discourse. „Knowledge society‟ and „know-
ledge economy‟ are no exceptions. In fact they prove the generalization as 
both concepts are anchored in a complicated network of family terms and be-
long to different discourses or disciplines, respectively, as one might expect, 
the disciplines of sociology, and of economics, on the other.139 

 

Jonna Johansson (2007) hävdar i sin studie , Learning To Be (come) A Good 

European – A Critical Analysis of the Official European Union Discourse on 

European Identity and Higher Education, att de så kallade nyepokala be-

greppen tillhör en neo-liberal diskurs.
140

 Det är också begrepp som innehåller 

olika grader av temporala nivåer såsom dåtid, samtid och framtid. De inbe-

griper en tydlig rörelse framåt, en energi riktad mot framtiden och kan såle-

des med historikern Reinhart Koselleck betraktas som rörelsebegrepp.
141

  

                                                      
135 Synen på Medeltiden var till slutet av 1970-talet präglat av en synnerligen negativ före-

ställning grundad i renässanstidens dom över denna mörka tid. Genom att svärta ner föregå-

ende epok, lyftes den egna fram i ljuset.. Tack var ett antal författare och forskare omprövades 

sedan detta synsätt. Se Tuchman, B. W. (1981). En fjärran spegel. Det stormiga 1300-talet. 

Stockholm: Atlantis, Le Roy Ladurie, E. (1980). Montaillou. En fransk by 1294-1324. Stock-

holm: Atlantis. Norberg, M. (1984). Den dynamiska Medeltiden. Stockholm: tidens förlag.  
136 Lundgren, U. P. (2002). ”Homo pedagogicus?” Framtider.  
137 Johansson menar att de s.k. nyepokala begreppen manifesterar epokskiftestanken i vår tid, 

som en Asplundsk tankefigur med rötter i 1800-talet.  
138 Johansson, J. (2005). s. 33.  
139 Peters. M. A. (2007) Knowledge Economy, Development and the Future of Higher Educa-

tion, s. 17. 
140 Johansson, J. (2007). s. 44. 
141 Koselleck, R. (2004) s. 19ff 
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Olika perspektiv på de senaste decenniernas samhällsförändringar ramas ofta 

in av begreppet kunskapssamhälle. För det första beskrivs kunskapssamhäl-

let som en annan social och ekonomisk ordning, vilket hänger ihop med 

andra slags produktionsformer än industrisamhällets. Genom statistik och 

kategorier framställs utvecklingen och de strukturella förändringarna de se-

naste sextio åren som anmärkningsvärda, såväl vad gäller antalet arbetande 

inom jordbruk och industri, som ifråga om teknisk utveckling och inte minst 

när det gäller förändringar av vår välfärd.  För det andra gäller det moderni-

tetens utveckling och förändring – eller det moderna samhällets destabilise-

ring i en alltmer globaliserad värld. Det handlar bland annat om att en rad 

självklarheter försvinner och vi ser framväxten av ”osäkerhet” skriver An-

thony Giddens (1997) i Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i 

den senmoderna epoken.  Ulrich Beck (1998) lägger till ”risk” som central 

aspekt i boken Risksamhället. På väg mot en annan modernitet.  Med risk 

menar Beck att vi i denna tidsperiod av den moderna utvecklingen, den 

andra moderniteten, har tvingats erkänna att möjligheterna till att ta kontroll 

över samhällsutvecklingen, beräkna risker eller förutse konsekvenserna av 

mänskliga handlingar avsevärt har underminerats. En tredje och viktig ut-

gångspunkt, när vi talar om kunskapssamhället, är den digitala revolutionen 

och hur den samspelar med globaliseringen och den sociala och ekonomiska 

omstruktureringen. I Nätverkssamhällets framväxt skildrar Manuels Castells 

(2000) dagens samhälle som ett ”nätverkssamhälle”, som griper in på många 

plan i samhällsutvecklingen och påverkar värderingar, kultur, organisation 

och företagande. Castells menar att det innebär skapandet av en virtuell värld 

med globala informationsflöden som överskrider gränser i tid och rum.142 

Men det handlar inte enbart om en teknisk utveckling som gör att informa-

tionen flyter effektivare, utan också om hur nya nätverk kring intressege-

menskaper över geografiska gränser bildas. Det handlar vidare om utveck-

lingen från vertikala till horisontella företag och etableringen av globala 

affärsnät. Det framställs alltså som strukturella samhällsomvandlingar på ett 

mångdimensionellt plan, som kommer att påverka hur framtidens utbildning 

organiseras.
143

  

 

Narrativet om ”kunskapssamhället” rymmer olika delar i olika sammanhang, 

men knyter an till alla de perspektiv jag försökt att beskriva ovan. Inte sällan 

hävdas med emfas att kunskapssamhället står för något nyskapande, vilket 

innebär att man menar att det kännetecknas av innovationer och ständigt 

lärande.
144

 Att samhället skiftar karaktär från ett industrisamhälle till ett kun-

skapssamhälle, hör till ett av de större narrativen i vår tid och denna föränd-

ring, menar Bell, får konsekvenser för såväl utbildningssystem som ämnet 

                                                      
142 Castells, M. (2000). s. 428ff 
143 A. a., s. 99ff   
144 Se EU-kommissionen (2000) Memorandum om livslångt lärande 
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pedagogik.
145

 Begreppet kunskapssamhälle används både som gränsmarkör 

mot industrisamhället vad gäller olika värdegenererande faktorer, och som 

en markering av vår tids identitet och mentalitet.
146

 Synen på kunskapsbe-

greppet i narrativet om kunskapssamhället, har förändrats från insikt, kritiskt 

tänkande och bildning till kunskap som en vara med ett värde. Begrepp som 

kunskapsekonomi, kunskapsledning kunskapsorganisation, leder till att be-

greppet kunskap generaliseras. Kunskapsbegreppet tillskrivs å ena sidan ett 

ekonomiskt värde, som en vara och som en resurs.
147

 Å andra sidan kopplas 

begreppet till nya pedagogiska uttryck och former som livslångt lärande och 

kompetensutveckling som idag betraktas som livsavgörande faktorer för 

såväl individ som samhälle. Vad vi ser, menar Jens-Erik Kristensen,  är en 

pedagogisering av hela samhället:  

Der er ikke blot tale om en økonomisering af viden – altså at viden bliver til 
en vare, at vidensindholdet i produkter og ydelser er den afgørende økono-
miske værdikilde eller, at viden er blevet en ny og fjerde produktionsfaktor 
ved siden af arbejde, kapital og jord. Der er tale om en mere omfattende og 
konsekvensrig kapitalisering af det kognitive i bredeste forstand: en kapitali-
sering af individers og virksomheders immaterielle, kognitive ressourcer, 
processer og potentialer, men også af samfundets kollektive intelligens.148 

 

Därmed transformeras begreppen ekonomi och kunskap, något som ger sig 

till känna i mitt material.  Konsekvenserna av denna förändring och gene-

ralisering av begreppet kunskap innebär att det finns skäl att efterfråga en ny 

kunskapspolitik, hävdar Kristensen. En kunskapspolitik som analyserar de 

praktiska och politiska konsekvenserna för kunskapsproduktionen i samhäl-

let, det vill säga för all slags utbildning.
149

    

3.4 Skolan och framtiden 

 

För inte så länge sedan var statsmakterna i Sverige övertygade om att man 

genom framtidsstudier skulle kunna bestämma en framtid och att framtiden 

var något som var styrbart. Framtidsforskningen i Sverige tog på allvar fart 

på 1970-talet efter att bland annat FOA och Ingenjörsvetenskapsakademin 

                                                      
145  Se t.ex. Bell, D. (1973). The Coming of Post-Industrial Society, Lyotard, J-F. (1979), 

Castells, M. (2000). 
146 Karlsson, L. (2005). En pedagogisk situation i förändring. Arbetet och den nya ohälsan.  
147 Se t. ex. Biesta, G. (2006). Bortom lärandet. Demokratisk utbildning för en mänsklig 

framtid och Wahlgren, N. (2009). Mellan leverans och utbildning, om lärande i en mål och 

resultatstyrd skola. s. 12. 
148 Kristensen, J-E. (2009). Kognitiv kapitalisme, vidensøkonomi og videnspolitik.  
149 Kristensen, J-E. Forskningsprogram i socialanalytisk samtidsdiagnose. DPU 

http://www.dpu.dk/site.aspx?p=5801  

http://www.dpu.dk/site.aspx?p=5801
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(IVA) börjat visa intresse för området i slutet av 1960-talet.
150

 Alva Myrdal 

fick i uppdrag att utreda frågan om framtidsstudier, vilket resulterade i slut-

betänkandet Att Välja framtid (1972).
151

 Ett resultat av utredningen var att ett 

särskilt forskningsinstitut startades i början 1970-talet sekretariatet för fram-

tidsstudier som till en början inrättades på Statsrådsberedningen. Intressant 

är den tidiga kopplingen till politik och regering. Syftet var att en liten stat 

som Sverige skulle kunna välja och påverka sin framtid, dels för att underlät-

ta långsiktigheten i de politiska besluten och dels för undvika hot mot sam-

hället.
152

  1976 flyttades sekretariatet ut från Statsrådsberedningen efter en 

hel del kritik från såväl riksdagen som regeringskansliet, men verksamheten 

styrdes alltjämt av en parlamentariskt tillsatt grupp.
153  

Först 1987 inrättade 

regeringen ett fristående institut varvid Institutet för framtidsstudier bildades, 

vilket beskriver sitt uppdrag på följande sätt: ”Institutet för Framtidsstudier 

har till uppgift att främja framtidsperspektivet i svensk forskning, samt att 

förvalta teori och metod inom kunskapsområdet.”
154

 Omorganisationerna 

kom att flytta institutet alltmer bort från politikens kraftcentrum. 

 

Framtidsstudier som berör utbildningsväsendet är ovanliga. Jag nämnde 

inledningsvis Laginders (1989) studie Framtidsbilder i offentligt utredande. 

Institutet för framtidsstudier har inte heller ägnat skolan särskilt stort intresse 

i sina forskningsprogram Det finns däremot en mängd idéer om framtiden. 

Begreppet omvärldsanalys, i vilket framtidsanalys ligger implicit, har emel-

lertid fått en allt viktigare betydelse såväl inom offentlig som privat verk-

samhet.155 Många debattörer, omvärldsanalytiker, forskare och futurologer 

har producerat berättelser om framtidens samhälle. Det kan vara trendrap-

porter, scenarios och framsyner med olika syften och mottagare, som med 

olika tyngd försöker skildra troliga samhällsförändringar, men lika ofta tycks 

dessa berättelser vara beskrivningar och projiceringar av förändringar i vår 

samtid.156  

 

                                                      
150 Alm, S. (2007). Det effektiva samhället eller det goda livet? Svenska framtidsstudier om 

arbetsliv och fritid från 1970- till 1990-tal.  
151 SOU 1972: 59. Att välja framtid. Ett underlag för diskussion och överväganden om fram-

tidsstudier i Sverige. Stockholm: Allmänna förlaget 
152 I offentligt utredande om skolan förekom ibland framtidsgrupper knutna till kommittéer 

t.ex. SOU 1981:97. 
153 Alm, S. (2007). s. 8. 
154Se Institutets för Framtidsstudiers hemsida: 

http://www.framtidsstudier.se/sv/redirect.asp?intLevel1Clicked=1473&p=1473 
155  Se t.ex. Lundkvist, T. (2009). Strategisk omvärldsanalys i statliga myndigheter: Framväxt 

organisation och arbetsmetoder. s. 10 och Hoppe, M. (2009). Myten om det rationella flödet. 

En studie av hur organisationers ledning formas genom omvärldsanalys och underrättelsear-

betet i kunskapsintensiva företagsmiljöer. s. 21. 
156 Se t.ex. Liedman, S-E. (1997). s. 22,  Naisbitt, J. (2006). s. 11,och Novotny, H. et al 

(2002). s. 39 

http://www.framtidsstudier.se/sv/redirect.asp?intLevel1Clicked=1473&p=1473
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Jan Hylén och Torbjörn Skarin har för Nordiska rådet i en rapport gjort en 

syntes av de existerande studierna i de nordiska länderna om utbildningens 

framtid i Norden.
157

 Bakom de flesta rapporterna de analyserar står utbild-

ningsdepartementen, statliga myndigheter, arbetsmarknadens parter, fram-

tidsforskningsinstitut eller fristående forskare och debattörer. Hylén och 

Skarin konstaterar att relativt få studier görs i Sverige i jämförelse med övri-

ga nordiska länder. I Sverige är det ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) som 

står för flertalet rapporter, däremot är intresset från myndigheter och depar-

tement svagt. Arbetsmarknadens parter har publicerat några rapporter om 

arbetslivets utmaningar och om ungdomars syn på framtiden. Bo Dahlbom 

(2007), professor vid IT universitetet i Göteborg, skriver i sin bok Sveriges 

Framtid om skolan år 2025 och tror att den utvecklats till att främst arbeta 

för att integrera barn och ungdomar i samhället.
 
Skolans huvuduppgift menar 

Dahlbom är då att göra eleverna till samhällsmedborgare, vilket görs bäst 

integrerat i arbetsliv och samhälle. Det stämmer med Ulf P Lundgrens rela-

tivt mörka framställning i tidskriften Framtider, där han skriver att utbildning 

och arbete alltmer vävs samman.
158 

Lundgren menar att gymnasieskolan 

alltmer kommer att fokusera på urvalsprocesser för högre utbildning. Politi-

ken kommer i huvudsak ägna sig åt att försöka återskapa en skola från förr 

istället för att ägna sig åt framtidens utmaningar.  

 

Jonas Frykman (1999) presenterar i sin bok Ljusnande framtid också en täm-

ligen mörk bild av skolan. Hans tes är att skolan har förlorat förmågan att ge 

eleverna framtidshopp. Den framåtsyftning, som skolan sägs ha, menar 

Frykman är en illusion. Den gick förlorad när skolan istället för att rikta 

ungas blick framåt riktar den inåt, mot ett självförverkligande här och nu. 

Frykman beskriver det som ett terapeutiskt uppdrag, till skillnad från ett 

bildningsuppdrag som transcenderade eleven till något och därmed ingöt 

framtidstro i de unga: 

 
I och med att skolan har tagit på sig uppgiften att skapa identitet, kom 

den att sluta fungera som en sådan separat spelplan. Det finns bara en 

roll kvar att spela, och det är huvudrollen. Det verkar vara en fördel-

ning som både skola och elever ställer sig spörjande inför utan att rik-

tigt få kläm på vad om skulle kunna vara alternativet.159  

 

Frykman menar att följden av denna upplösning av skolans kultur och tradi-

tionella uppdrag innebär dels en osäkerhet om hur spelet skall spelas, vilket 

kan skapa oro. Dels jämnar en sådan skola vägen för den som redan vet hur 

man tar sig fram här i världen, till skillnad från dem som saknar denna kom-

                                                      
157 Hylén, J. & Skarin, T. (2008). Framtidens utbildning i Norden – konkurrens och samver-

kan i en globaliserad värld.  
158 Lundgren, U. P. (2002).  Homo pedagogicus? 
159 Frykman, J. (1999). Ljusnande framtid. Skola, social mobilitet och kulturell identitet, s. 35. 
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petens och detta stöd hemifrån. Den sociala snedrekryteringen till högre 

studier ökar och pojkar uppför sig som hemma i skolan. 

 

Forskare, politiker och policyproducenter vet inte vad som väntar, men kan 

inte låta bli att spekulera i vad som kan tänkas ligga framför oss. I olika 

framtidsberättelser ingjuts förhoppningar respektive farhågor. Ur mångtydi-

ga och motstridiga skeenden tolkas mönster och rörelser.  

 

En utgångspunkt i denna avhandling är språkets konstituerande och perfor-

mativa kraft. Det torde vara uppenbart att forskarsamhället utgör en del av 

det politiska språkspelet om skolan, om det så är utbildningshistoria, sam-

tidshistoria eller framtidshistoria som skrivs. När forskare blottlägger be-

greppsanvändning, diskursiva praktiker och dess konsekvenser bidrar de till 

att utveckla olika narrativ om skolans utveckling och dess roll i samhället, 

vilket vi framgent kommer att se.   

 
  



53 
 

Kapitel 4. Mandatperiodernas olika teman  

Utbildningsdebatterna under de tre mandatperioder som jag har undersökt 

präglas av olika politiska initiativ och aktuella frågeområden, beroende på 

vilka som har regeringsmakten, vem som är ansvarig minister, men också 

vilka som har makten över problemformuleringarna. Det är inte självklart att 

det är de som sitter i Rosenbad och regerar. I det här kapitlet har jag valt att 

presentera varje mandatperiod för sig och samtidigt lyfta fram de teman som 

tydligast representerar de respektive mandatperioderna. Dessa teman utgör 

dessutom delar av intrigen, genom att de antingen beskriver problem, lös-

ningar eller lysande framtidsutsikter. 

 

Jag inleder varje mandatperiod med en tidsbild, i vilken jag kortfattat försö-

ker ge en bild av det politiska läget i regering och riksdag samt lyfter fram 

några händelser som påverkade politiken, såväl nationellt som internatio-

nellt. Det är en händelserik och i många avseenden turbulent och orolig tid, 

som jag undersöker, med konflikter och katastrofer, vilka i ett första påseen-

de kan tyckas irrelevanta när man som jag undersöker en påtagligt nationell 

kontext. Men det kan motiveras för att händelserna påverkade såväl politiken 

som de folkvalda politikerna och ministrarna i respektive regering.  

4.1 1991-1994: Valfrihet och förnyelse!160  

 

”Valfrihet och förnyelse” var honnörsord i den borgerliga regeringens ut-

vecklingsplan för skolan (1993/94) och de kan därför också här passa bra här 

som inledning till presentationen av den första mandatperioden som ingår i 

min undersökning.161  

                                                      
160 De kursiveringar som förekommer i anförandena är mina egna och återfinns inte i origina-
let. För övrigt finns full referens till respektive anförande i bilaga 4, med namn och partibe-
teckning. 
161 Regeringens skrivelse 1993/94: 183 Utvecklingsplan för skolväsendet. Den nationella 
utvecklingsplanen har haft en central roll i styrsystemet av skolan. Utifrån Skolverkets bild av 
skolan skulle en nationell utvecklingsplan presenteras för riksdagen var tredje år och den 
betraktades som ett centralt policydokument för skolverksamheten och dokumentet var kopp-
lat till budgetarbetets treåriga cykel. Tanken med en den nationella utvecklingsplanen var 
också att den indirekt skulle utgöra ett planeringsunderlag för kommunernas verksamhet och 
deras prioriteringar. Det har utkommit utvecklingsplaner med viss oregelbundenhet sedan 
1994. Den senaste presenterades 2003.   



54 
 

Tidsbild, utblick, inramning 

Under 1990- talet och åren innan, skedde stora förändringar inom den svens-

ka politiken och inte minst inom den europeiska, med upplösningen av Sov-

jetunionen och järnridån 1989, Tysklands enande och konflikterna på Bal-

kan. Mandatperioden 1991-1994 föregicks av inrikespolitisk turbulens med 

80-talets högkonjunktur, fortsatt hög inflation, bank- och fastighetskris, av-

reglering av finansmarknaden, kommunalisering av skolan samt ansökan om 

EU-medlemskap år 1990, vilket skedde efter förhandlingar, folkomröstning 

och riksdagsbeslut år 1994.  

 

Valet 1991 innebar en borgerlig valseger och målet för den nya ministären 

var att ge Sverige en ”ny start”.
162

 Moderaten Carl Bildt blev statsminister 

för den borgerliga regeringen och bildade en koalitionsregering med Cen-

tern, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna. Ny demokrati, ett miss-

nöjesparti, kom in i riksdagen. Den ekonomiska politiken i Sverige känne-

tecknades av en mycket svår ekonomisk kris mellan åren 1990-1994 och ett 

stort underskott i statens finanser. 1993 var underskottet 11 % av BNP. Ar-

betslösheten växte till de högsta nivåerna under efterkrigstiden på över 12 % 

och räntan steg till det extrema 500 % under några dagar i september 1992. 

Ett krispaket lanserades i omgångar tillsammans med socialdemokraterna, 

vilket innebar stora besparingar inom alla områden.  

 

Per Unckel blev utbildningsminister och Beatrice Ask skolminister, båda 

från Moderata samlingspartiet. Den nya skolministern inledde sin minister-

period med att ge den sittande Läroplanskommittén och Betygsberedningen 

nya direktiv och delvis en ny sammansättning. En viktig markering var mål-

sättningen att under 1990-talet utveckla Europas bästa skola för att stärka 

Sverige som kunskapsnation, som statsminister Carl Bildt uttryckte det i sin 

regeringsförklaring i oktober 1991.
163

 Betoningen av skolans värdegrund var 

central, vilken skulle utgå från den etik som förvaltas av kristen tradition och 

västerländsk humanism.
164

 Reformer som genomfördes på skolområdet un-

der dessa år var införandet av mål- och resultatstyrning, valfrihetsreformen 

samt friskolereformen. Såväl gymnasieskolan som grundskolan fick nya 

läroplaner, timplaner och kursplaner år 1994: Lpo-94 och Lpf-94.
165

 Reger-

ingen hann också lämna propositioner om nya betygssystem för såväl grund- 

som gymnasieskolan till riksdagen, som infördes under nästkommande man-

datperiod. Begrepp som avreglering, decentralisering och valfrihet var led-

stjärnor inte bara i skolans värld utan också inom fler andra samhällssekto-

rer.
166

 

                                                      
162 ”En ny start för Sverige” hette valkampanjen som föregick valet 1991 och var ett samarbe-

te mellan Folkpartiet och Moderaterna. 
163 Protokoll 1991/92:6 Anf. 3 
164 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet. Lpo 94. s. 3. 
165 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet samt Läroplan för de frivilla skolformerna 
166 Thoursie, K (1994). Grundskoleutbildning. Fakta och perspektiv.  
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Det faktum att socialdemokraterna för första gången sedan det borgerliga 

regeringsinnehavet år 1976-1982, befinner sig i maktens skugga präglar del-

vis debatten. Maktförhållandet har ändrats, och därmed till en del också pro-

blemformuleringarna och vem som har makten över den politiska dagord-

ningen. Striden om problemformuleringsinitiativet och berättelsen om verk-

ligheten är central: vad som är rätt och fel för skolans utveckling, vad som är 

till nackdel, hur man ser på problemen, dess lösningar och löften om framti-

den.  Närheten till regeringsmakten är avgörande för riksdagsledamöternas 

förhållningssätt och positionering i debatten. Här uttrycks föreställningar och 

idéer, förhoppningar och visioner om framtidens samhälle, dess medborgare 

och morgondagens skola.  

 

Under denna mandatperiod med borgerlig regering framträder framför allt 

två teman om skolan, tydligare än andra.  Det är Europas bästa skola samt 

När marknaden kom till skolan Dessa två teman indikerar nya ambitioner 

med skolan.  

Om Europas bästa skola 

Målsättningen Europas bästa skola utgjorde ett löfte, en vision om framti-

den. Det var också med det motivet som skolminister Beatrice Ask gav skäl 

för tilläggsdirektiven till läroplanskommittén efter regeringsskiftet och 

skrev: ”Den övergripande målsättningen för kommitténs arbete skall vara 

strävan att utveckla Europas bästa skola.” 
167

 Ambitionen var att höja kvali-

teten i all utbildning, framför allt genom att stärka ämnenas ställning med 

särskilt fokus på språkprogram i alla skolformer. Som blivande medlemmar i 

EU var språkfrågan viktig, men där fanns också kritiska röster:   

Vad menas t.ex. med Europas bästa skola? Säger man detta bara för att ännu 
en gång få nämna Europa? Eller ämnar moderaterna anordna Europamäster-
skap i Vi i femman nere i Bryssel med Ulf Dinkelspiel som svensk coach?168  

 

Striden om medlemskapet i EU pågick parallellt, vilket avspeglas i debatten. 

För den borgerliga regeringen var motivet att framställa Sverige som en kun-

skapsnation rustad inför framtidens utmaningar, som innebar ökade kun-

skapskrav och vilja till förändring. Nya vägar skulle prövas, för den skola 

som fanns dög inte inför framtiden:    

Regeringens mål är att Sverige under 1990-talet skall skapa Europas bästa 
skola. I arbetet med att förnya och förändra Sverige utifrån de krav som 
framtiden ställer har skolan en nyckelposition.//…// Kunskapskraven ökar – 
liksom viljan att pröva nya vägar för att ge uppväxande och kommande gene-

                                                      
167 Dir.1991:117 Nya direktiv till läroplanskommittén, s. 5.  
168 Protokoll 1991/92:13 Anf. 3 
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rationer de bästa förutsättningarna inför framtiden. Till dem som ibland har 
beskyllt oss moderater för att svartmåla skulle jag därför vilja säga, att även 
om Sverige i dag skulle ha haft världens bästa skola så räcker det inte inför 
framtiden.169 

 

Detta tema om Europas bästa skola blev en tacksam måltavla för oppositio-

nen. Oppositionen betraktade den förda politiken som ett spel för gallerierna, 

som dolde de nedskärningar av den offentliga sektorn som samtidigt pågick: 

I stället för resurser bjuds allmänheten på tjusiga slagord. Det är ju ''Europas 
bästa skola'' som håller på att skapas med denna politik. Det är knappast för-
vånande att de som kämpar mot nedskärningar i sina barns skola uppfattar 
detta slagord som ett hån!170  

 

I internationella kunskapsmätningar låg Sverige vid den här tiden i topp i 

flera avseenden, men det räckte inte, eller så fanns det andra problem, efter-

som den borgerliga regeringen ansåg att skolan behövde förnyas och föränd-

ras.
171

  I berättelsen om Europas bästa skola finns en underliggande kritik 

mot den tidigare förda skolpolitiken. En del av svaret står att finna i diskus-

sionen om världens dyraste skola:   

Det är bara att konstatera att jag accepterar att Vänsterpartiet och Socialde-
mokraterna har monopol på att vräka i väg medborgarnas pengar utan krav på 
effektivitet. Jag har ingen som helst ambition att tävla med dem i det hänse-
endet. Vi har redan världens dyraste skola, slog en statlig utredning fast, 
nämligen produktivitetsdelegationen. Men vi har inte den bästa skolan. Det 
är den vi vill hjälpa till att skapa. 172  

 

Ett skäl att reformera skolan, enligt de borgerliga ledamöterna i riksdagen 

var att de uppfattade skolan som ineffektiv och alltför kostsam, vilket ställ-

des i relation till resultaten, som inte ansågs tillräckligt bra. Åtskilliga skat-

temedel gick till att finansiera skolan enligt dessa riksdagspolitiker. Sverige, 

hävdades det, spenderade rent av mest medel i jämförelse med andra jämför-

bara länder och produktiviteten ansågs vara låg. Vad vi ser exempel på är ett 

nytt ekonomiskt tänkande kring skolan, en förskjutning från tidigare och ett 

synsätt sammanhörande med den nyliberala vågen som fördes in i debatten 

under denna period.
173

 Ett exempel är följande citat: 

Däremot är vi en del som är emot slöseri och ineffektiv-- alldeles särskilt när 
det är medborgarnas pengar som förslösas… Att förneka att det finns en 

                                                      
169 Protokoll 1991/92:13 Anf. 4 
170 Protokoll 1991/92:94. Anf. 37  
171 Kunskapsmätningar under 40 år – de svenska resultaten. Dnr: U2008/5466/SAM 37  
172 Protokoll 1991/92:94 Anf. 44 
173 Se Boréus, K. (1994). 
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mycket stor effektiviseringspotential och ett stort utrymme för kvalitetshöj-
ningar inom utbildningsväsendet är djupt okunnigt eller inkompetent.174 

  

Begrepp som effektivitetspotential och kvalitetshöjningar är nyckelord i talet 

om Europas bästa skola och hade sannolikt varit omöjliga att använda ett 

decennium tidigare. Andra föreställningar var att den offentliga sektorn hade 

vuxit och därmed kostnaderna. Ett centralt mål för borgerliga regeringar har 

alltid varit att minska de offentliga utgifterna och därmed kunna sänka skat-

ten på inkomster och företagande, för att det skall löna sig att arbeta. Under 

denna mandatperiod talas det mer och mer om effektivitet och kvalitet, vilket 

handlar om hur resurserna används. Därutöver kritiseras skolan av riksdags-

ledamöter för dess organisation och brist på mångfald: 

Bristen inom den svenska skolan är dess organisation. Det saknas alternativa 
skolor, det borde finnas en läroplan som kanske skulle passa eleverna bättre, 
det borde finnas mångfald, osv. Det är av detta vi måste ha mer i svensk sko-
la, så att vi får en skola som är Europas bästa.175 

  

Här krävs förnyelse och förändring av svensk skola, vilket det andra temat 

för perioden handlar om, då begrepp som konkurrens, mångfald och valfrihet 

från det ekonomiska fältet blir allt vanligare. Regeringens ambition var att 

säkra att skolan når målen för varje individ. Att elever lämnar grundskolan 

med brister såväl i fråga om kunskaper som självförtroende är inte accepta-

belt, menar man och bör kunna åtgärdas, när Sverige har världens dyraste 

skola:  

Många elever lämnar grundskolan med otillräckliga baskunskaper och 
mycket dåligt självförtroende. Detta är oacceptabla brister i världens kanske 
dyraste skola.176  

 

I riksdagsdebatterna anser flera att det är bra att det i Sverige satsas mycket 

på skolan, men andra gör inte samma bedömning. Det finns inte, menar någ-

ra riksdagsledamöter, ett linjärt samband mellan kostnader och kvalitet:  

Så fort man anslår fler miljoner blir skolan mycket bättre, då når vi alltid bätt-
re resultat, heter det. Men är det så? //…// Varför har vi inte en grundskola i 
världsklass, där vi når de bästa resultaten, när vi satsar mest pengar på grund-
skolan? Varför stämmer inte detta samband?177  

 

Oppositionen har en annan syn på vad skolan skall kosta och målar upp en 

bild av skolan, där nedskärningarna får alltmer allvarliga konsekvenser:   

                                                      
174 Protokoll 1991/92:62 Anf. 65  
175 Protokoll 1991/92:94. Anf. 69  
176 Protokoll 1991/92:13 Anf. 4  
177 Protokoll 1991/92:94 Anf. 63  
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Vi har i dag en skola med mycket sämre resurser, en skola som har mycket 
svårare att leva upp till sitt uppdrag att ge en likvärdig utbildning till alla 
elever, oberoende av var de bor och oberoende av deras egna svårigheter och 
behov.178  

 

Som svar får man veta, av representanter för majoriteten, att skolan inte alls 

lider av resursbrist, det är snarare tvärtom, menar man. Skolan får för mycket 

resurser. Här står striden om vems verklighetsbild som är giltig, men kanske 

främst vad man vill med skolan: 

Jag måste erkänna att jag inte helt känner igen mig när jag läser och hör hur 
förfärligt illa ställt det är i våra skolor och hur lite resurser man får. Det fram-
förs även här från en del talare. Jag påstår i stället att svensk skola inte lider 
av någon resursbrist.179   

 

Den ekonomiska lågkonjunkturen i början av 1990-talet anförs som en av 

orsakerna till nedskärningarna eller tolkat på ett annat sätt, besparingarna. 

Det beror på vilket perspektiv man intar i debatten. Besparingar för den som 

vill använda pengarna på ett annat sätt, till exempel till att effektivisera sko-

lan och sänka skatten. Nedskärningar för den som är nödd och tvungen att 

skära ner kostnaderna för att resurserna ska räcka:  

Varför görs då besparingar? Ingen kan väl vara okunnig om att vi har drab-
bats av en internationell lågkonjunktur som har satt mycket allvarliga spår 
även i vårt land. Ingen kan väl vara okunnig om att det har förts en politik då 
vi levde över våra tillgångar. När det inte längre går för sig måste man göra 
besparingar. Det är det som sker nu.180  

 

Å ena sidan får skolan fullt tillräckligt med resurser å andra sidan måste 

staten spara på skolan på grund av lågkonjunkturen. Den dyra och ineffekti-

va skolan tjänar som hotbild och motiverar de förändringar som måste göras, 

för att just skapa Europas bästa skola.  

När marknaden kom till skolan 

 

Under 1980-talet inspirerades offentlig sektor av organisations- och styr-

ningsteorier från näringslivet, kallat New Public Management (NPM), vilket 

ansågs vara ett sätt att modernisera den offentliga sektorn, inte minst skolan. 

Kännetecknande var bland annat avregleringar, valfrihetsreformer, en makt-

förskjutning från politik till marknad, decentralisering, konkurrensutsättning 

av offentlig sektor, nedskärningar/besparingar av offentliga utgifter parat 

med privatiseringar och en allt större fokusering på mål- och resultatstyr-

                                                      
178 Protokoll 1993/94:8 Anf.118  
179 Protokoll 1992/93:7 Anf. 88  
180 Protokoll 1993/94:58 Anf. 238  
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ning. Reformer som handlade om att konkurrensutsätta skolväsendet brukar 

räknas från Ronald Reagan och Margarets Thatchers president- respektive 

premiärministerperioder från tidigt 1980-tal. Thatcher genomförde ett kraft-

fullt program, bland annat för att styra skolan mot ökad konkurrens. Skolvä-

sendet i Sverige hörde till de första områdena inom offentlig sektor som 

omstrukturerades och avreglerades. Förutsättningarna för marknadisering av 

skolan ges redan när den socialdemokratiska regeringen i slutet av 1980-

talet, med Göran Persson som skolminister, fattade beslut om att förändra 

skolans styrning, från centralisering till decentralisering genom kommunali-

seringen och från regelstyrning till mål- och resultatstyrning.
181

 Den borger-

liga regeringen förstärkte utvecklingen mot en marknadiserad skola genom 

reformerna om valfrihet, skolpeng och friskolor: 

Regeringen har utlovat ett skolpengsystem som ger elever och föräldrar rätt 
att välja i vilken skola eleven skall gå i. Detta kommer att få positiva effekter 
på eleverna, t. ex i form av: ett ökat engagemang från föräldrarnas sida, större 
möjlighet för lärarna att utvecklas, högre kvalitet i skolorna genom positiv 
konkurrens om eleverna och möjlighet till flexibilitet och möjlighet till profi-
lering.182 

 
 

Talet om skolpengssystem och rätt att välja skola präglar många inlägg från 

de borgerliga ledamöterna i riksdagen. Det är begrepp som ger positiva sig-

naler till föräldrar, men också till lärarna. Att konkurrera om eleverna på 

skolområdet förväntas, av de borgerliga politikerna, enbart ge positiva effek-

ter, inte minst höja kvaliteten i skolan. Denna positiva konkurrens skulle 

skapas genom föräldrarnas delaktighet och inflytande över sina barns utbild-

ning, genom att de röstar med fötterna. Passar inte en skolas profil kan man 

byta till en annan och skolpengen följer med. Det kallas flexibilitet och ger 

upphov till en mångfald av olika skolor, hävdar förespråkarna. Men det finns 

de som hyser farhågor, segregationen kan öka och likvärdigheten avta, i det 

här fallet i betydelsen av en skola för alla: 

I stället för att föräldrar och elever stimuleras att utveckla skolan i sitt närom-
råde ges de en skolpeng och rätt att rösta med fötterna. Risken för en segre-
gerad skola är uppenbar. Risken för att skollagens krav på en likvärdig skola 
för alla blir en papperstiger är lika tydlig.183  

 

Det här synsättet avspeglar två konkurrerande sätt att se på likvärdighet, 

antingen som en möjlighet för alla att få välja en skola med hög kvalitet och 

en profil som passar det egna intresset eller likvärdighet som en gemensam 

                                                      
181 Ett antal propositioner leder fram till den förändrade styrningen av skolan: Prop. 1988/89:4 

Skolans utveckling och styrning, Prop. 1989/90: 41 Kommunalt huvudmannaskap för lärare, 

skolledare, biträdande skolledare och syofunktionärer och Prop. 1990/91:18. Ansvaret för 

skolan. 
182 Protokoll 1992/93:7 Anf. 88  
183 Protokoll 1992/93:59 Anf. 169  
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skola för alla, som en mötesplats, oberoende av social, kulturell bakgrund. 

Talet om en skola för alla och om likvärdighet visar sig vara ett av de domi-

nerande narrativen under hela undersökningsperioden och redovisas i nästa 

kapitel.  

 

Debatten om valfrihet handlar mycket om friskolereformen som genomför-

des 1992, som anses vara en av 1990-talets mest genomgripande skolrefor-

mer.
184

 Reformen innebar att fristående skolor fick rätten att verka i princip 

på samma villkor som kommunala och därmed finansieras av skattemedel: 

En viktig hörnsten i detta bygge, att skapa Europas bästa skola, är beslutet 
om att likställa fristående skolor ekonomiskt med offentliga skolor. //…// Se-
dan detta riksdagsbeslut fattades har Skolverket fått ca 40 ansökningar om att 
få starta fristående skolor. De flesta av dessa har godkänts. Många fler har vi-
sat sitt intresse. Det här är bra för skolan. Det skapar en sund konkurrens, 
mångfald, profilskolor, skolor med olika pedagogik, vilket medför att både 
den offentliga och den fristående skolan kommer att utvecklas.185  

 

Reformen betraktas av de borgerliga som en reform för likvärdighet. Här 

betonas individens rätt till att vara särskild och bli bemött utifrån hans eller 

hennes speciella behov.
186

 Likvärdighet kopplas därmed till valfrihet och 

föräldrarätt: 

I det socialdemokratiska samhället var det bara den som hade god ekonomi 
som kunde kosta på sig att välja ett alternativ till den offentliga skolan. Det är 
inte bara elever som slipper att stå med mössan i handen i dag. Det är också 
föräldrar som slipper att göra det.187  

 

Nu är det föräldrarnas val av skola för sina barn som är styrande och inte 

först och främst närhetsprincipen. Den tidigare föreställningen om likvärdig-

het som jämlikhet förändras och glidningen mot en ny betydelse förstärks: 

Vi har inte minst genom friskolereformen och besluten om nya läroplaner och 
betyg lagt grunden för en skola med valfrihet, mångfald och kvalitet. Låt mig 
säga att det handlar om att lägga grunden för utveckling och förnyelse.//…// 
Man skall inte heller glömma att en av de viktigaste effekterna av reformen 
och av rätten att välja är att landets kommunala skolor -- de flesta skolorna är 
kommunala -- börjat se om sina hus. Man informerar aktivt allmänheten om 
sin kompetens att ge barn med de mest skiftande behov en god utbildning. 
Det här borde ha gjorts tidigare, men nu blir det äntligen gjort 188 

 

                                                      
184 Prop. 1991/92:95 Om valfrihet och fristående skolor. Se även Lundgren, U.P. & Lindensjö, 

B. (2000). s. 109.  
185 Protokoll 1992/93:7 Anf. 88  
186 Se Englund, T. & Quennerstedt, A. (2008). 
187 Protokoll 1992/93:59 Anf. 172  
188 Protokoll 1993/94:58 Anf. 192  
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Likvärdighet handlar mer och mer om valfrihet och mångfald. Inkluderat i 

berättelsen om att konkurrensutsätta och privatisera skolan finns uppfatt-

ningen om att friskolereformen kommer att få de kommunala skolorna att 

förbättra sig i och med konkurrensen från de fristående skolorna, vilket ut-

vecklar och kvalitetssäkrar hela skolväsendet menar man:  

Ännu har ingen verksamhet effektiviserats och kvalitetssäkrats utan konkur-
rens och yttre press. 189  

 

Effektivitet och kvalitet är målet med de nya reformerna på skolområdet. 

Men alla riksdagsledamöter är inte övertygade om att principen om konkur-

rens fungerar inom det offentliga skolväsendet:  

Med den borgerliga skolpolitiken har konkurrensen satts före samverkan mel-
lan skolor, och ansträngningarna att värna om grannskapsskolan har i många 
kommuner bytts ut mot en marknadsorienterad syn på skolan. Föräldern har i 
många fall reducerats från medborgare till kund.190  

 

Frågan om marknadiseringen av skolan är central politisk fråga och här finns 

en grundläggande skillnad mellan höger och vänster, för att använda block-

politikens språk. Carl Bildt, dåvarande statsminister, talar om detta som ”den 

enda vägen”:
 191

 

Vi var på Handelshögskolan i går och fick höra Staffan Burenstam Linder be-
rätta att det finns bara en sak som genererar hög kvalitet inom utbildningsvä-
sendet, och det är konkurrens och valfrihet. Det vill vi för alla – vuxna, kvin-
nor, LO-medlemmar, alla medborgare i Sverige.192  

 

Förhoppningarna hos dåvarande riksdagsmajoritet under mandatperioden 

199-1994 är att Sverige genom konkurrensutsättning och ökad valfrihet, 

skall ta en tätplats i världen, när det kommer till kunskap och kompetens:  

Det jag beklagar är att Socialdemokraterna icke med ett ord tar upp frågan 
om hur vi skall höja kunskapsnivån och stärka kompetensen i det här samhäl-
let. Det är ju avgörande för Sveriges framtid att vi klarar det, och det är det 
som det här arbetet måste handla om.193 

 

Hotbilden handlar om ett Sverige som halkar efter andra länder, tappar kon-

kurrenskraft och med sjunkande tillväxtsiffror inte kan försvara sin höga 

välfärdsnivå. Därför är det nödvändigt att satsa på skolan och höja kun-

skapsnivån och stäkra kompetensen. Skolan ges en avgörande betydelse för 

Sveriges framtid.  

                                                      
189 Protokoll 1991/92:62 Anf. 65  
190 Protokoll 1993/94:117 Anf. 128  
191 Bildt, C. (1994). Den enda vägen. Moderata samlingspartiet. 
192 Protokoll 1991/92:62 Anf. 69  
193 Protokoll 1993/94:43. Anf. 75  
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Sammanfattande analys: den första mandatperioden 

Talet om en skola för alla som varit utbrett sedan den gemensamma grund-

skolan infördes, vändes under den borgerliga regeringen 1991-1994, till ett 

tal om världens dyraste skola som inte presterade i paritet med vad man kun-

de förvänta sig, enligt den borgerliga regeringen som ville minska statens 

offentliga utgifter i en svår ekonomiskt kris. 

 

Sverige sägs vara ett av de länder som satsar mest resurser på utbildning, 

ändå var skolan inte i världsklass påstods det i debatten. Samtidigt som lä-

rarnas reallöner under 1980 - 1990-talet sjönk och skolans arbetsmiljö blev 

föremål för åtskilliga reportage i media, frågade sig politikerna i riksdagsde-

batten vart pengarna till skolan tog vägen. Med denna problemformulering 

om den dyra och ineffektiva skolan skapades en effektiv argumentation för 

att visa på behovet av förnyelse och utveckling av skolan enligt marknads-

mässiga normer. Det löftesrika talet om Europas bästa skola presenterades i 

regeringsförklaringen och temat får på så sätt en narrativ funktion.  

 

Europas bästa skola innebar en satsning på kunskap, sades det. Kraven skul-

le höjas i alla ämnen och en särskild språksatsning i alla skolformer var tyd-

liga inslag. Satsningen på språk mötte ironiska kommentarer från EU-

motståndarna i riksdagen, som om man fjäskade inför det nya medlemska-

pet. Nu handlade det om att sätta Sverige på kartan som en kunskapsnation 

som kunde konkurrera på en världsmarknad. Det är framtiden som ställer 

krav och har förväntningar på förändringar av skolan, sägs det. Det betonas 

också att skolan inte presterade nog och lärarna inte hade tillräckligt med 

kunskaper för att klara av utmaningarna inför framtiden. Här krävdes omfat-

tande förändringar av skolan.      

 

Inom det borgerliga blocket var man övertygade om att genom konkurrens 

och valfrihet skulle skolan effektiviseras – det vill säga bli bättre och billiga-

re – helt enligt marknadens logik. I temat När marknaden kom till skolan 

betraktas marknadisering som en förutsättning för kvalitet och utveckling. 

De positiva effekterna ses som givna och framställs som fakta i riksdagsde-

batten av dem som äger problemformuleringsinitiativet. Men för att kunna 

ge den berättelsen trovärdighet måste den ställas mot en problembeskriv-

ning. Det är den som handlar om den likformiga, stelbenta och monopolis-

tiska skolan. En skola som är ineffektiv och vars resultat inte är tillfredsstäl-

lande med tanke på de höga kostnaderna. Produktiviteten är för låg. Sam-

manfattningsvis grundas argumentationen i att individerna inte bemöts ut-

ifrån sina behov och intressen, varken flexibilitet eller mångfald existerar – 

vilket anses som nödvändiga förutsättningar i det kunskapssamhälle som 

växer fram. Konkurrensutsättning genom valfrihet och införande av skol-

peng ses som lösningen på problemen med ineffektivitet och bristande pro-

duktivitet. Löftet om framtiden handlar om att skapa Europas bästa skola. 

Marknadiseringen är lösningen på problemet.  



63 
 

Förändringar av skolan på 1990-talet beskrivs ofta som ett utbildningspoli-

tiskt systemskifte, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden.
194

 Såväl makt-

utredningen 1985-1990 som de borgerliga rikstidningarna ger röst åt detta.
195

 

Att det är stora förändringar hävdas också i riksdagsdebatten. Det finns 

andra samhällsförändringar som driver på marknadiseringen, inte minst i de 

anglosaxiska länderna, där de nyliberala reformerna leds av Margaret That-

cher och Ronald Reagan. Marknadisering av samhället beskrivs som indivi-

dens handlingsutrymme och den offentliga sektorns omvandling. Men för-

ändringen i Sverige har sina rötter i sent 1970-tal och tidigt 1980-tal bland 

annat i talet om decentralisering. Lgr 80 öppnade upp för möjligheten till 

lokala anpassningar och skolan kom successivt att avregleras. 

 

I den svenska skolkontexten innebar det stora förändringar, såväl grundskola 

som gymnasieskolan reformerades i början av 1990-talet. Den gängse berät-

telsen skildrar hur nyliberala och nykonservativa strömningarna medförde 

reformer som gjorde det möjligt att fritt välja skola, genom offentlig finansi-

ering av fristående skolor samt ett skolpengssystem som innebar en kraftfull 

förändring av den gemensamma skolan som tidigare varit idealberättelsen. 

Såväl kommunala som fristående skolor agerade plötsligt på en marknad i 

konkurrens med varandra. Välfärdsfärsstaten framställdes som en tävlings-

stat för att använda sig av en av Jonna Johanssons begrepp.
196

 

4.2 1994-1998: Kvalitet och likvärdighet!  

 

”Kvalitet och likvärdighet” blev rubriken på den socialdemokratiska reger-

ingens nationella utvecklingsplan för skolan (1997) och den får här också 

fungera som rubrik för presentationen av den andra mandatperioden som 

ingår i min undersökning.197  

Tidsbild, utblick, inramning 

Efter tre år med en borgerlig regering fick Sverige år 1994, åter en socialde-

mokratisk regering. Mandatperioderna kom från och med nu att bli fyraåriga. 

Miljöpartiet de gröna kom in i riksdagen igen, medan Ny demokrati åkte ur. 

Statsminister Ingvar Carlsson utsåg hälften män och hälften kvinnor i sin nya 

regering. Redan året därpå meddelade Carlsson att han avsåg att avgå som 

partiledare och statsminister. Göran Persson tillträdde i mars 1996. Estonia-

katastrofen, en av de mest dramatiska händelserna under mandatperioden 

inträffade den 28 september 1994 ett par veckor efter valet, varvid 852 män-

                                                      
194 Se t.ex. Englund, T. (1995) och  Lindblad, S. & Popkewitz, T. (2000). 
195 Dagens Nyheter, oberoende liberal och Svenska dagbladet, obunden moderat. 
196 Johansson, J. (2007). s. 221. 
197 Regeringens skrivelse 1996/97: 112. Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbild-
ning – kvalitet och likvärdighet.  
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niskor drunknade. I övrigt karaktäriserades perioden av stora underskott i de 

statliga finanserna och kraftfulla nedskärningar inom offentlig sektor den så 

kallade budgetsaneringen. Ett underskott i budgetbalansen på elva procent 

1993 hade år 1998 vänds till ett överskott på två procent av BNP.
198

  Arbets-

lösheten var alltjämt hög under perioden. Socialdemokraterna inleder ett 

samarbete med Centern. I januari 1995 blir Sverige tillsammans med Finland 

och Österrike medlemmar i EU.   

 

Internationellt pågår alltjämt inbördeskrigen på Balkan samt i Tjetjenien.
199

 

1996 vinner (new) Labour valet i Storbritannien efter 18 år av konservativt 

styre och Tony Blair blir premiärminister.   

 

Carl Tham blev utbildningsminister och Ylva Johansson skolminister. Cen-

trala propositioner inom skolområdet var: Betyg i det obligatoriska skolvä-

sendet, som innebar att den tregradiga skalan infördes med G, VG och MVG 

och därutöver infördes utvecklingssamtal. En femårig försöksverksamhet 

vad gäller elev- och föräldrainflytande med ”lokala styrelser”, dels i grund-

skolan med föräldrar i majoritet och dels i gymnasieskolan med elever i ma-

joritet, startades.   Ytterligare en försöksverksamhet genomförs med efter-

gymnasiala utbildningar, så kallad kvalificerad yrkesutbildning, benämnt 

KY. Bidragsbestämmelserna för fristående skolor förändrades 1995 från 85 

% till 75 % av den skolpeng, kommunerna finansierar skolan med. Ytterliga-

re en förändring för fristående skolor kom år 1997, då tilldelas de medel 

efter samma grunder som kommunala skolor. En gemensam läroplan införs 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, ge-

nom en revidering av Lpo 94. Förskolan blir år 1996 en del av utbildnings-

väsendet och får en egen lärolan, Lpfö 98.200 Därutöver är ”Kunskapslyftet”, 

en arbetsmarknads- och utbildningssatsning på gymnasial vuxenutbildning 

för vuxna, som saknade gymnasiebehörighet, en av de viktigaste reformerna.  

 

När socialdemokraterna återtar makten vid valet 1994 har de möjlighet att 

reprisera favoriter från förr, men också att skapa nytt. Med en ny regering 

ändras maktförhållandena och därmed problemformuleringsinitiativet. Frå-

gor på den politiska dagordningen, som även var aktuella tidigare ändrar 

valör och innehåll, som till exempel frågorna om inflytande, likvärdighet och 

värdegrund.  

 

I skoldebatterna under denna mandatperiod har jag funnit två tydliga teman: 

Kunskapssamhället ställer nya krav samt Kunskap och medborgarbildning. 

  

                                                      
198 Sveriges Riksbank: http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=20974 
199 Fredsavtalet mellan Bosnien och Hercegovina, Jugoslavien och Kroatien som i vardagligt 
tal kallas Daytonavtalet skrivs under 1995. 
200 Läroplan för förskolan (Lpfö 98). Utbildningsdepartementet. Stockholm: Fritzes. 
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Kunskapssamhället ställer nya krav 

Temat Kunskapssamhället ställer nya krav har två tydliga referenspunkter. 

Den ena grundas i en argumentation om arbetslivets snabba förändring och 

den andra byggs upp av en diskussion om individens och samhällets behov 

av livslångt lärande.  

Arbetslivets förändring 

Det är påfallande hur ofta förändringarna inom arbetslivet får utrymme i 

riksdagsdebatten från mitten av 1990-talet.  Att kvalificera ungdomar till ett 

krävande samhälls- och arbetsliv framställs mer och mer som en av skolans 

viktigare uppgifter. Problemformuleringarna om arbetslivets krav och kun-

skapssamhällets förväntningar på skolan var inte lika framträdande under 

den borgerliga mandatperioden som under den socialdemokratiska. Bilder av 

arbetsgivarna som beställare av en mängd skilda kunskaper, förmågor och 

färdigheter frammanas:  

Arbetsgivarna vill ha anställda som har god förmåga att uttrycka sig muntligt 
och skriftligt, som kan läsa och förstå instruktioner - helst även på engelska - 
och som kan göra beräkningar. Men det som kanske är mest intressant är att 
de anställda har förmåga att arbeta såväl självständigt och ta ansvar som att 
de kan samarbeta med flera enskilt eller som deltagare i grupper.201  

 

Förutom beskrivningen av arbetslivets behov av skilda förmågor förekom-

mer ofta krav på mer av kunskap och kompetens:  

Det är bra att vi ger människor möjligheter att utbilda sig. Ser vi på samhälls-
livets och arbetslivets utveckling krävs det mer av kunskap och kompetens i 
både allmänna ämnen och yrkesämnen.202  

 

Skolans kvalitet och resultat är av avgörande betydelse för Sveriges konkur-

renskraft, menar debattörerna i riksdagen. Vi kan ana vilka utmaningar för 

utbildningsväsendet som riksdagsledamöter ser inför framtiden. Att kraven 

måste höjas och kvaliteten stärkas har enligt många debattörer med omvärl-

dens krav att göra. Ett underliggande hot är att den svenska skolan inte håller 

tillräckligt hög kvalitet, det vill säga inte håller måttet i ett kunskapssamhäl-

le. Vi riskerar att halka efter andra konkurrerande länder:  

Men behovet av ökade kunskaper och kunskapsintensitet i all produktion 
växer. Sverige ligger efter de viktigaste konkurrentländerna när det gäller ut-
bildningsnivå, och det är allvarligt.203  

 

                                                      
201 Protokoll 1995/96:8 Anf. 79  
202 Protokoll 1997/98:46 Anf. 55  
203 Protokoll 1995/96:115 Anf. 241 
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De kunskapskrav som lyfts fram i debatten handlar ofta om ökade kunska-

per, som förefaller hänga samman med att förändringstakten i samhället har 

ökat. Det är kvantitet snarare än kvalitet som betonas. Men en del kunskaper 

och färdigheter är viktigare än andra. Fokus för flera riksdagsledamöter är 

baskunskaperna; att kunna läsa, skriva och räkna, men även främmande 

språk betonas, särskilt i en internationaliserad värld: 

En alltmer internationaliserad värld med ökad konkurrens och en snabb tek-
nisk utveckling ställer krav på att arbetskraften både har allmän och särskild 
kunskap och kompetens. Det är bra att alla elever får läsa kärnämnen och att 
de får goda kunskaper i bl.a. svenska, främmande språk och matematik. 204 

 

Att begrepp från det ekonomiska fältet används som argument blir allt vanli-

gare, såsom konkurrens och snabb teknisk utveckling. Till dels är förändring-

en mot en mål- och resultatstyrd skola inspirerat och hämtat från näringsli-

vet, och brukar ses som en del av New Public Management som infördes 

inom den offentliga sektorn på 1980-talet.
205

 Vissa kunskaper kopplas star-

kare till arbetslivets behov än andra tycks det. Dit hör kunskaper i naturve-

tenskapliga ämnen och teknik, som ses som en av framtidmöjligheternas 

nycklar. Det är nödvändigt att fler ungdomar väljer naturvetenskapliga äm-

nen, sägs det, och kanske associeras dessa skolämnen mer till den stora ut-

vecklingsberättelsen om samhällets utveckling, som jag tidigare nämnt:  

Vi har också problem relativt sett just när det gäller rekryteringen till det na-
turvetenskapliga programmet. Vi vet ju att det i framtiden är nödvändigt att 
många fler ungdomar väljer naturvetenskapliga ämnen, därför att den framti-
da arbetsmarknaden kommer att kräva det.206  

 

Fokuseringen på ämneskunskaper är ett återkommande tema och visar på en 

kunskapssyn, med ett traditionellt och essentialistiskt synsätt. Ett annat åter-

kommande tema i berättelsen om kunskapssamhällets krav är den om att 

ambitionsnivån måste höjas:  

Det tredje problemet är att vi skall undvika att gå bakåt i svensk skola. Ambi-
tionsnivån måste höjas. Vi har en möjlighet att inta en tätposition i världen. 
Men det förutsätter att vi fortsätter att höja ambitionsnivån i svensk grund-
skola, gymnasieskola, vuxenutbildning och högre utbildning. Vi kan inte slå 
oss till ro med det vi har lyckats med hittills.207  

 

Frågan om antalet studieplatser är en socialdemokratisk profilfråga. Genom 

att göra dörrarna till all utbildning bredare anses den kunna bli en långsiktig 

motor för konkurrens, tillväxt och välfärd i hela samhället. En annan fråga 

                                                      
204 Protokoll 1994/95:87 Anf. 102  
205 Wahlström, N. (2008). ”Likvärdighet och kunskap”. I  T. Englund & A. Quennerstedt  

Vadå Likvärdighet? s. 137. 
206 Protokoll 1994/95:87 Anf. 114  
207 Protokoll 1997/98:57 Anf. 2 
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som ofta diskuteras i debatten är hur man skall få bättre genomströmning av 

elever i hela ungdomsskolan. Att sänka ribban är inte en lösning menar en 

del, andra anser att det kan vara en möjlighet för att få fler ungdomar genom 

skolsystemet. Med adekvat stöd kan fler klara de högre kraven: 

Jag delar uppfattningen att man inte skall sänka ribban. De krav som ställs i 
vårt alltmer komplexa och kunskapsintensiva samhälle är allt högre, och där-
för måste också ribban snarare höjas. Vi måste göra särskilda insatser på oli-
ka ställen i utbildningssystemet för att så många som möjligt - eller alla - 
skall kunna komma över den ribban.208  

 

Hur kan då den framtida arbetsmarknaden se ut, som de unga skall kvalifice-

ras inför? Här finns flera gemensamma teman. Framför allt krävs en treårig 

gymnasieutbildning för alla, det vill säga mer utbildning, men också en ut-

bildning i tiden:  

Vad vet vi då om dagens och morgondagens arbetsmarknad och samhälle? Jo, 
några saker vet vi. Dels vet vi att arbetsmarknaden för den som saknar en full-
ständig gymnasieutbildning i princip är obefintlig, dels att trenden i utveck-
lingen framåt är att den i princip obefintliga arbetsmarknaden än mer kommer 
att minska. Det kommer inte heller i framtiden att räcka med en utbildning 
som inte motsvarar en fullständig gymnasieutbildning för att få en plats på 
arbetsmarknaden. Vi vet också att det finns ett stort behov av livslångt läran-
de.209  

 

Förändringarna i arbetslivet beskrivs som oåterkalleliga och genom ett inne-

slutande och retoriskt upprepande vi vet blir det också en allmängiltig san-

ning och ett uteslutande av de andra, som inte vet. Detta samhälle, kunskaps-

samhället, är en krävande beställare, kraven är högre än tidigare och vi mås-

te bli bättre på det mesta:  

Kunskapssamhället ställer mycket stora krav. Vi socialdemokrater har valt 
väg. Vi väljer aktivt kunskapens och kompetensens väg. Vi tycker att det är 
bra att vi har en utveckling där kraven i arbetsliv och samhälle blir allt stör-
re.//…//Vi behöver bli bättre generellt och klara allt högre krav i samhället 
och i arbetsliv, och lägga en grund för livslångt lärande på ett sätt som vi 
ännu inte har lyckats tillräckligt bra med. Vi måste också klara av att bygga 
ett rättvist kunskapssamhälle. Utbildning är en viktig insats för att undvika en 
tudelning i samhället. Vi måste få en grund för en likvärdig utveckling i sam-
hället.210  

 

Utbildning anses vara lösningen på en mängd olika samhällsproblem. Här 

kräver kunskapssamhället aktiva handlingar och det är krav som ställs på oss 

alla, vilket tydliggörs genom användandet av ett vi väljer, vi behöver och vi 

                                                      
208 Protokoll 1996/97:43 Anf. 73  
209 Protokoll 1997/98:46 Anf. 72  
210 Protokoll 1996/97:113 Anf. 73  
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måste.  Återigen används det personliga pronomenet ”vi”, för de invigda. I 

beskrivningen av kunskapssamhället, finns debattörer som menar att vi ännu 

inte är där. Vi tycks snarare vara på väg in i kunskapssamhället: 

Vi brukar säga att Sverige är på väg in i kunskapssamhället. Jag brukar ofta 
säga att det är viktigt att Sverige ligger i den absoluta fronten när det gäller 
kunskapsutvecklingen.211 

 

Kunskapssamhället som begrepp myntades redan 1960-talet av Peter Druck-

er och Fritz Machlup.212 Första gången det användes i riksdagsdebatten var år 

1987.
213

 Det var dock först i mitten av 1990-talet som begreppet började 

användas mer frekvent i debatterna. Beskrivningarna av de samhällsföränd-

ringar som är karaktäristiska för kunskapssamhället är åtskilliga: 

Vårt samhälle är kunskapsintensivt, och utvecklingen pekar mot ett ännu mer 
kunskapsintensivt samhälle. Hur möter vi de krav som ställs utifrån detta fak-
tum?214  

 

Fort går det också i detta kunskapssamhälle. Många beskriver dessutom 

tempot som betydligt högre än tidigare, samtidigt som kraven har höjts:   

Det moderna samhället kännetecknas av internationalisering och av en för-
ändringstakt inom alla sektorer som aldrig varit högre. Det finns inga indika-
tioner på att förändringstakten skall minska. Tvärtom pekar alla tecken på att 
framtiden kommer att innebära att individen får uppleva allt tätare föränd-
ringar och ställas inför än fler alternativ. Därmed ställs nya och högre krav 
på kunskaper och utbildning. En bred kunskapsbas är det viktigaste verktyget 
för att individen skall förmå att hantera en föränderlig verklighet.215  

 

Berättelserna om dagens eller morgondagens samhälle ter sig emellanåt pa-

rodiska i sin betoning av den ökade föränderligheten, hastigheten och kom-

plexiteten. Detta allt snabbare tempo och denna rörlighet inbegriper en 

mängd samhällsfenomen och ses såväl som ett hot, som en möjlighet: 

Det blir nödvändigt för människan att under sin livstid ha flera yrken och fle-
ra utbildningar och att samtidigt leva i flera kulturer med skilda synsätt och 
värderingar. Rörlighet innebär säkert stora möjligheter, men också en an-
strängande nödvändighet att leva i en splittrad, svåröverskådlig och svår-
genomskådlig verklighet.216  

 

Här betonas att det kommer att bli nödvändigt att ha såväl flera yrken och 

flera utbildningar under sin livstid. Det är viktiga beståndsdelar i talet om 

                                                      
211 Protokoll 1996/97:113 Anf. 51  
212 Lundgren, U, P (2002). Homo pedagogicus? 
213 Protokoll 1986/87:64 Anf. 71  
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215 Protokoll 1997/98:46 Anf. 61  
216Protokoll 1994/95:57  Anf. 250  



69 
 

det livslånga lärandet, som är en del av berättelsen om kunskapssamhällets 

krav.    

Behovet av livslångt lärande   

Den andra delen av temat Kunskapssamhället ställer nya krav handlar om 

livslångt lärande, vilket kan ses i ljuset av den ekonomiska krisen i början av 

1990-talet, men också utifrån ett samhälleligt nyttoperspektiv.
217

  Det är 

under krisåren på 1990-talet, som begreppet får fäste i utbildningspolitiken 

såväl i Sverige som inom EU genom bland annat EU-kommissionens vitbok 

om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning, som jag beskrev i inledning-

en.
218

 Ett sätt att politiskt lösa de nya strukturella problemen som uppstod var 

ett stort antal utbildningssatsningar, inte minst kompetensutveckling i arbets-

livet blev centralt:  

En stor del av arbetslösheten är inte konjunkturberoende utan strukturell till 
sin natur, och kravet på ökad kompetens kommer att bli allt större i framti-
den. Internationaliseringen medför ökade krav på språkkunskaper, och ny 
teknik införs.219 

 

Under 1990-talet genomfördes en rad förändringar som tidigare nämnts, 

förskolan införlivas i utbildningsväsendet och kunskapslyftet sjösattes. Båda 

reformerna betraktades som viktiga steg i det livslånga lärandet. Förskolan 

skulle vara det första steget och kunskapslyfter en möjlighet senare i livet. 

Förskolan får genom sin läroplan en tydligare inriktning mot lärande och 

redan från tidig ålder kan nu barnet förberedas på ett ständigt återkommande 

lärande:  

Det är därför centralt att förskolan i samarbete med grundskolan liksom 
gymnasieskolan lägger en god grund för det livslånga lärandet.220  

 

Arbetslöshet är det stora och påtagliga hotet. Traditionellt anser många soci-

aldemokrater att utbildning är en möjlig väg ut ur arbetslöshet: 

Arbetslösheten är i dag ett stort och allvarligt gissel för det svenska samhäl-
let. Satsningar på utbildning, kompetenshöjning och livslångt lärande är både 
på kort och på lång sikt ett viktigt sätt att undvika utslagning från arbets-
marknaden, liksom att underlätta ett återinträde.221  

 

                                                      
217 Under första hälften av 1990-talet steg arbetslösheten kraftigt i samband med den ekono-

miska krisen, också kallad bank- och fastighetskrisen. Många företag gick i konkurs och 

arbetslösheten steg till över 8 % år 1993 i jämförelse med slutet av 1980-talet då arbetslöshe-

ten inte var högre än 1, 5 %. 
218 EU-kommissionen. Kom (93) 700, december 1993 
219 Protokoll 1995/96:8 Anf. 50  
220 Protokoll 1996/97:43 Anf. 50  
221 Protokoll 1995/96:115 Anf. 250  
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Arbetsmarknad och utbildning framställs av en del riksdagsledamöter som 

två kommunicerande kärl och vandringen mellan dessa framställs som ett 

centralt tema under ett livslångt arbetsliv. I det tudelade samhälle som be-

skrivs, som ett hot är lösningen att alla får möjlighet till utbildning och ut-

veckling, annars utgör utslagning och ökade klassklyftor en överhängande 

fara: 

Framtidens arbetsmarknad innebär att vi ständigt måste inhämta nya kunska-
per för att kunna vara kvalificerade för nya arbetsuppgifter. Vi riskerar att få 
ökade klassklyftor mellan dem som har och dem som inte har förutsättningar-
na att utvecklas i takt med arbetsmarknadens krav.222  

 

En del riksdagsledamöter betonar att det måste vara en satsning för den stora 

massan, inte enbart på ett fåtal, för att klara oss i konkurrens gentemot andra. 

Elit ställs mot kollektiv:  

Kunskapssamhället kräver att alla medborgare får ökade kunskaper, alltså 
inte enbart att mer utbildning ges till några få utan att alla får ökad utbild-
ning. Inom industrin krävs stora utbildningsinsatser till den stora massan för 
att vi skall kunna klara konkurrensen gentemot andra länder. Dessa satsningar 
gäller inte bara utbildning i ny teknik utan även i de allmänna ämnena svens-
ka, matematik och engelska.223  

 

Flera av riksdagsledamöterna, oavsett partifärg, anser att svaret på kunskaps-

samhällets krav är det livslånga lärandet: 

Vilka kunskaper och färdigheter behöver människan för detta ändamål? Hon 
behöver smidighet, rörlighet och mångfald inom det utbildningssystem som 
står till buds – en genom hela livet fortgående vidareutbildning. Om det kan 
sägas att vi hittills gått i skolan, suttit i ett gymnasium och legat vid ett uni-
versitet, så får vi nog i framtiden inrikta oss på att vandra hela den livslånga 
utbildningsvägen och aldrig slå oss till ro. 224  

 

Vi får aldrig slå oss till ro utan kommer att byta jobb flera gånger och vida-

reutbildning är nödvändig. Allt större krav ställs i skolan. Det livslånga lä-

randet är ett moraliskt imperativ, något som aldrig tar slut. Såväl vuxna som 

elever skall motiveras till att ta ett eget ansvar för sitt lärande – hela livet: 

Skolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. För att stå väl rustade 
måste medvetenheten om vad som krävs finnas tidigt i grundskolan. Under-
visningen av barn och ungdomar bör vara så utformad att de stimuleras till att 
ta ansvar och att deras motivation till att lära och själva söka kunskap ökas.225  

 

                                                      
222 Protokoll 1995/96:8 Anf. 79  
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Ett tungt ansvar läggs dels på individerna, som själva skall söka eller skaffa 

sig kunskap och dels på skolan, vars uppgift blivit mycket viktigare och 

mycket svårare:  

Den första utgångspunkten är att vi vet att skolans roll och skolans uppgifter 
radikalt och snabbt har förändrats därför att samhällets krav i ett kunskaps-
samhälle är så mycket större både när det gäller omfattningen av vad man 
behöver kunna och kvaliteten på de kunskaper som man behöver skaffa sig. 
Man behöver tidigt kunna lägga en grund för ett livslångt lärande. Därmed 
kan man säga att skolans roll och skolans uppgift har blivit både mycket vik-
tigare och mycket svårare, eftersom kraven på skolan i dag är större än tidi-
gare.226  

 

Emellanåt framstår tonen nästan som desperat, som när talet om Sveriges 

konkurrenskraft lyfts fram i debatten. Frågan om utbildning framstår som 

avgörande för såväl individer som för samhället.  

Kunskap och medborgarbildning   

Det andra dominerande temat under denna mandatperiod är Kunskap och 

medborgarbildning. Det gäller de centrala uppgifterna att bidra till de ungas 

kunskapsutveckling respektive fostra till samhällsmedborgare. Detta berör 

även frågor om innehåll, arbetssätt, arbetsformer och om hur man skall säkra 

de enskilda elevernas kunskapsutveckling. Vi kan i slutet av denna mandat-

period ana nästa tema om skolans kris, bristen på ordning och reda, ett led-

motiv i samband med att skolans resultat snarare än skolans mål ses som det 

centrala.    
 

Titeln på det betänkande som låg till grund för den läroplanen som kom 

1994 benämndes Skola för bildning.227 Trots detta kan jag konstatera att själ-

va begreppet bildning används mycket sällan i de debatter jag analyserat. 

Däremot beskrivs fenomenet bildning i debatten, men det uttrycks med andra 

ord. Sannolikt beror det på hur politikerna ser på det laddade begreppet bild-

ning. Bildningsbegreppet ges på så sätt olika innebörder. För det första utgår 

man från att bildning handlar om en slags kultivering av personligheten, 

eleven formas och förändras och därmed kan man säga att hon förädlas.228 

Följande citat vittnar om den föreställningen: 

Det handlar om synen på människan. Människan är en varelse som bildar sig, 
formar sig och gör sig till sig.229   

 

                                                      
226 Protokoll 1995/96:97 Anf. 214  
227 SOU  1992:94. Skola för bildning.  
228 Se t.ex. Liedman, S-E. (2008). www.hsv.se/bildning och  Carlgren, I (2009). s. 36  
229 Protokoll 1996/97:113 Anf. 51  
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Genom att använda begreppet varelse om människan ges intrycket av att det 

finns andra levande varelser, men som inte ingår i samma bildade och kulti-

verade kategori. Inte sällan knyts bildningsbegreppet till humanism, där hu-

manism förutsätts vara något gott:  

Utbildningsväsendet skall tillsammans med föräldrar, förskola och grundsko-
la förmedla direkta kunskaper, men förhoppningsvis också en människosyn 
präglad av humanism. //…// För att nå denna insikt förutsätts det att man har 
gedigna kunskaper och erfarenheter, men det krävs också en bildning och en 
vidsynthet på alla nivåer för att detta skall komma fram. 230 

 

Här ser vi att bildning kopplas även här samman med vidsynthet. En bildad 

människa är således en människa som är tolerant och fördomsfri, det vill 

säga goda och förmodligen önskvärda egenskaper. För det andra kopplas 

begreppet bildning till personlighetsutveckling och till medborgarbildning. I 

det sammanhanget knyts begreppet bildning till ett kunskapssökande som 

förutsätt ske av fri vilja.231 Följande citat exemplifierar det synsättet: 

Det handlar om människans behov av att behärska sitt liv, att ta sitt liv och 
sin framtid i egna händer, att förstå sig själv, sin omgivning, att förverkliga 
och utveckla sig själv, sina möjligheter, sin kreativitet, sina drömmar och vi-
sioner. I och för sig är detta inget nytt. I den riktningen har väl människor all-
tid strävat och skapat vad vi kallar för kultur och bildning. 232  

 

Behärska sitt liv, förstå sig själv och utveckla sig själv är pronomen som 

pekar på individen, som tycks stå i centrum i denna berättelse om männi-

skans behov. Men bildningsbegreppet knyts också till samhällets behov: 

Jag tror egentligen att bildning och kunskap är den viktigaste enskilda faktorn 
för en fortsatt utveckling av ett positivt samhällsklimat, för en fortsatt positiv 
samhällsutveckling.233  

 

Vad ska man utbildas till, vilket innehåll är centralt och varför? Vanligt fö-

rekommande i debatten är talet om skolans roll för att skapa aktiva demokra-

tiska medborgare i samhället, vilket ligger helt i linje med ett av målen för 

EU-kommissionens vitbok om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning,
234

 

som jag nämnt tidigare: 

Det viktigaste av allt är att barnen i vår grundskola får utvecklas till trygga 
människor med god självtillit och förståelse för andra - människor med en 

                                                      
230 Protokoll 1996/97:43 Anf. 34  
231 Sven Erik Liedman har beskrivit att bildning handlar om det egna kunskapssökandet, som 

skall vara helhetsorienterat, personlighetsutvecklande och ske av fri vilja. 

www.hsv.se/bildning, s. 10  
232 Protokoll 1994/95:57 Anf. 250  
233 Protokoll 1997/98:82 Anf. 56  
234 Se vitboken Kom (93) 700, december 1993  

http://www.hsv.se/bildning
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fast rotad demokratisk grundsyn. Skolan skall ge barnen kunskaper så att de 
förstår sin betydelse för och plats i det ekologiska system som utgör den ge-
mensamma grunden för allt liv på jorden. Alla skall få tillgång till medlen för 
ett aktivt deltagande i samhället.235  

 

Ofta betonas att individen är en del av ett större sammanhang där hon skall 

vara en aktiv deltagare, men för att kunna göra det krävs trygghet och själv-

tillit. I debatten är det tydligt att berättelsen om skolans roll som försvarare 

och upprätthållare av demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter är 

central: 

I ett alltmer komplicerat samhälle är det också viktigt att vi höjer den totala 
kunskapsnivån för att man skall kunna fungera som medborgare, göra sin 
röst hörd och ta vara på sina demokratiska rättigheter och skyldigheter.236 

 

För att fungera i samhället krävs en högre kunskapsnivå idag än igår och det 

handlar såväl om skyldigheter som om rättigheter som medborgaren måste 

känna till. Åtskilliga är de exempel där inläggen handlar om att eleven skall 

utbildas till en fungerande medborgare i framtidens samhälle: 

Vi måste få tid att prova det nya och att diskutera vilka förändringar som be-
hövs för att vi skall få en skola som motsvarar framtidens krav. Skolan måste 
ge eleverna möjligheter att utvecklas till trygga, jagstarka och öppna männi-
skor med lust att söka nya kunskaper och med en djup förankring i ett demo-
kratiskt synsätt. Kanske är detta skolans viktigaste uppgift.237  

 

Vad framtiden kräver är höljt i dimma, men behöver diskuteras och prövas. 

Det viktigaste uppdraget som skolan har, inför denna framtid är kanske att 

fördjupa ett demokratiskt synsätt. Mycket hopp ställs till skolan, som i vissa 

avseenden förväntas fungera som ett universalmedel. Men då måste skolan 

ge möjlighet till en allsidig utveckling så:    

…att varje barn får möjlighet att utvecklas till en trygg och självständig indi-
vid med nyfikenheten i behåll, lust att lära och med bra relationer till kamra-
ter och till vuxna. Barnen skall få utveckla en god förståelse för andra männi-
skor och respekt för andra oavsett ras, kön och religion samt få en demokra-
tisk grundsyn. Skolan måste också rymma rika möjligheter till andra aktivite-
ter som konst, musik, dans, diskussioner i livsfrågor osv.238  

 

Skolan förväntas ta på sig uppgiften att forma elevernas identitet. I debatten 

preciseras även vilka personlighetsdrag och värderingar som är att föredra 

framför andra och inte sällan knyter de an till skolans roll som försvarare och 

upprätthållare av demokratiska och individuella värden. Eleverna skall lära 
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237 Protokoll 1994/95:57 Anf. 252  
238 Protokoll 1997/98:57 Anf. 7  



74 
 

känna sig själva, inte bara bli något utan också bli någon. Följaktligen talas 

det allt oftare om att eleven skall utveckla hela sin potential och det är i det 

sammanhanget vi kan förstå det frekventa talet om allsidighet. I debatten om 

allsidighet framkommer skillnader i synsätt på olika kroppsdelar som huvu-

det, hjärtat och handen och hur de kan och bör användas i skolan:  

Arbetsuppgifterna skall locka till en utveckling av tänkandet, både det logiskt 
resonerande och det skapande. Hand, huvud men också hjärta, känsla, fantasi 
och kreativitet måste få sitt. Det skall vara lustfyllt att lära.239  

 

Citatet illustrerar en diskussion om att skolan skall stimulera eleverna på 

olika sätt, såväl teoretiskt som praktiskt, men vittnar också om föreställning-

en att skolan en gång har varit en plats där man inte uppträtt helt, utan styck-

evis och delt:  

Undervisningen skall vara en växelverkan mellan teori och praktik och ge 
eleven kunskaper som är förankrade i verkligheten.240  

 

Kunskaper som inte är förankrade i verkligheten, torde vara kunskaper som 

bygger på annat än vetenskap och beprövad erfarenhet, på tro, sunt förnuft, 

vidskepelse med mera. Vilken verklighet som här avses framkommer inte. 

Oftast då politikerna i riksdagen talar om praktik, menar de emellertid de 

praktiska och estetiska ämnena, som flera försvarar:  

Därför är det viktigt att också utveckla de praktiska och estetiska ämnena 
som en del av skolans helhet och att ge dessa en tyngre roll i skolans läran-
de.241  

 

Det kan uppfattas som om de praktiskt-estetiska ämnena är hotade av de mer 

teoretiska. Det betonas samtidigt att elevernas hela potential måste tas tillva-

ra, här återigen illustrerat med en uppdelning av kroppen:      

Skolan skall ta tillvara all begåvning, och det är någonting annat. Det betyder 
att också att det är hela eleven som skall gå i skolan, inte bara huvudet. Ele-
verna skall i skolan lära sig att använda hela sin person och hela sin mänsk-
lighet.242  

 

Detta försvar för ett allsidigt innehåll i skolan kan ses som en kritik mot att 

skolan har blivit alltför teoretisk och därför inte ger eleverna möjlighet att 

utveckla hela sin personlighet. Återigen ser vi tankar om att skolans ska ta på 

sig uppgiften att skapa och utveckla elevernas hela jag. Samhällsutveckling-

en ställer krav på förändring av skolans inre arbete. Kritiken av traditionella 

                                                      
239 Protokoll 1994/95:87 Anf. 106  
240 Protokoll 1996/97:43 Anf. 46  
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undervisningsformer kommer såväl från höger som från vänster och de flesta 

är överens om att fragmentisering av skolämnen är olycklig: 

Självklart vill vi att tematiska arbetssätt stimuleras och främjas, och vi skyr 
snuttifiering. Det är överblick, samband och helheter som är den grundläg-
gande kunskapssynen.243  

 

Begrepp som helhet, samband och tematisk arbetssätt knyter an till kun-

skapssynen i den föregående läroplanens, Lgr 80 och till bildningsdebatten. 

Riksdagsledamoten ovan talar om den grundläggande kunskapssynen, ett 

förgivettagande, som om alla delar en och samma kunskapssyn. Som jag 

tidigare noterat intresserar sig riksdagsledamöterna sig alltmer för det inre 

arbetet i skolan. I slutet av denna mandatperiod, 1994-1998 kan som jag 

tidigare nämnde en förskjutning av intresset mot ordning och reda skönjas:  

Men genomgående tycks det som om skolans vuxna och många föräldrar inte 
kan eller orkar ta sitt vuxenansvar. Dagens elever är annorlunda än gårda-
gens, heter det. Oron i skolan är en effekt av nedskärningarna och massar-
betslösheten, säger andra. Säkert bidrar detta. Men avsaknaden av tydliga 
regler och gränser för vad som är rätt och fel är vad som skiljer bra skolor 
från dåliga. Det går nämligen inte att arbeta i ett ständigt tillstånd av kaos och 
anarki.244  

 

Det tidigare intresset för skolans pedagogiska utveckling kommer i skymun-

dan för skolans fostrande roll. Nu handlar debatten alltmer om en oro för att 

skolan är kravlös och vuxna har abdikerat från vuxenrollen när det gäller 

fostran och gränssättning. Flera borgerliga riksdagsledamöter kallar till så 

kallade aktuella debatter om en skola i kris.245 Berättelserna var dramatiska: 

Men just nu pågår också lektioner där bara hälften av eleverna har dykt upp, 
lektioner som knappt kan genomföras för att det är kaos i klassrummet, lek-
tioner som inte riktigt vill lyfta. Det är kanske för att eleverna är omotiverade, 
kanske för att läraren har börjat tröttna, kanske för att läroböckerna är både 
omoderna och sönderlästa. //…//  Bilden som framträder är dyster. Resultaten 
tycks bli sämre. Klyftorna ökar.246  

 

Skolans arbetsmiljö beskrivs som alltmer sliten och i förfallen, där bristen på 

ordning och reda är en huvudingrediens. Inte sällan blickar man tillbaka på 

en svunnen tid då Skolan med stort S, var det finaste huset i byn och lärarna 

bemöttes med respekt och hade status:  

Förr var skolhuset det finaste huset i byn. I dag är det inte så. //…//  Vi måste 
ha stimulerande lokaler och få en miljö i skolorna som präglas av trygghet 
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och ömsesidig respekt. Skolan skall vara ett ställe dit man gärna och med 
glädje går på morgonen. Till sist: Kunskapen måste stå högst upp på varje po-
litiskt manifest som antas i denna kammare eller i våra kommuner.247  

 

En av lösningarna på problemet, som presenteras är att sätta kunskapen i 

centrum. Det har den inte varit, tycks man mena. Som goda exempel berättas 

om skolor som förändrats: 

Ta del av den intressanta artikelserie som varit i Dagens Nyheter och som 
handlar om en skola i Harlem som kämpar mot alla odds. Där kan ni snacka 
om sociala problem! Artikeln visar hur man med ett tydligt ledarskap, med 
tydliga mål och med en tydlig satsning på lärarrollen kan nå resultat också 
utifrån en svår social situation.248  

 

Detta är en berättelse om en framgångsrik skola i Harlem som rönte stor 

uppmärksamhet via Dagens Nyheters chefredaktör under dessa år, Hans 

Bergström. Historien om den kvinnliga rektorn på den till synes hopplösa 

Harlemskolan som vände trenden fick stor uppmärksamhet och åtskilliga 

lärare och skolledare åkte till New York på studiebesök, för att ta del av 

framgångsreceptet, höga förväntningar, tydligt ledarskap, ordning och reda, 

kunskap i fokus och ett positivt socialt klimat, kännetecknande, sägs det, för 

så kallade effektiva skolor.
249

 

Sammanfattande analys: den andra mandatperioden 

Temat om kunskapssamhällets ställer nya krav innehåller flera narrativa 

element. Här finns tillbakablickar på hur det var förr, men samtidigt en spa-

ning mot framtiden och om vad som komma skall. Här finns faror som hotar 

balansen och utvecklingen i samhället. Beskrivningarna av detta samhälle 

och arbetsliv är i allmänhet likartade oavsett partitillhörighet. Det är ett krä-

vande och uppfodrande samhälle, som frammanas i denna debatt. Kraven 

kommer utifrån, till exempel från konkurrenter av olika slag, och läggs på 

såväl individ som kollektiv och indikerar en viss förskjutning av skolans roll 

i samhället. En tydlig förskjutning är nyttoperspektivet på utbildning och 

skola och därmed kopplingen till arbetslivets behov. De politiska ambitio-

nerna synliggörs bland annat i talet om utbildningens roll som en motor för 

samhällsutvecklingen.  

 

Under denna mandatperiod i mitten av 1990-talet ser vi att kunskap alltmer 

uppfattas som en strategisk resurs och ges, som jag tidigare sagt, en avgö-

rande betydelse för såväl samtid som framtid, fullt jämförbar med gårdagens 

produktionsfaktorer. Det talas alltmer om ett kunskapssamhälle. Här förleds 

man lätt att tro att sammansättningen av ordet kunskap och samhälle har sin 

                                                      
247 Protokoll 1997/98:82 Anf. 24  
248 Protokoll 1997/98:57 Anf. 10  
249 Grosin, L. (2003). ”Forskningen om framgångsrika skolor som grund för skolutveckling”. 

I G. Berg & H-Å Scherp Skolutvecklingens många ansikten.  
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konventionella betydelse i respektive ord.
250

 Jag menar att det är betydligt 

mer komplicerat än så. Såväl begreppet kunskap som samhälle har i vår tid 

genomgått omfattande metamorfoser, vilket återspeglas i sammansättningen.  

Kunskap har i denna form en vidare betydelse, liksom begreppet samhälle, 

vilket också avspeglar sig i debatten. Kunskapsbegreppet inkluderar begrepp 

som lärande, kompetens, förmåga – men också handlande och makt.
251

 

Sammanfattningsvis verkar kunskap vara något absolut nödvändigt för såväl 

individen som för samhället, för att hantera dagens och morgondagens utma-

ningar.  

 

Jag har funnit att begreppet kunskapssamhälle användes betydligt tidigare i 

debatter som rörde frågor om näringslivs- och arbetsmarknadspolitik än i 

utbildningspolitiska sammanhang. Det förefaller som om talet om kunskaps-

samhället stammar från en samhällsekonomisk kontext. Begreppet ekono-

mism används för att visa på hur ekonomiska frågor fått en helt annan bety-

delse i samhället än tidigare. Det ekonomiska fältet har integrerats med frå-

gan om kunskap, utbildning och kompetens.  Under 1990-talet formulerades 

flera centrala policydokument av EU-kommissionen kring frågor som berör-

de ekonomi och utbildning.
252

  

 

Sverige skall konkurrera med kunskap (inte med låga löner) och därmed 

försvara sin tätposition säger man i riksdagen. Att andra länder kommer 

ikapp beträffande utbildningsnivå ju längre vi kommer från andra världskri-

get slut beskrivs snarare som ett bekymmer än som ett glädjeämne.
 253

 Det 

beskrivs ofta som att Sverige halkar efter, inte att andra länder kommer i 

nivå med Sverige vad gäller välfärd och BNP. Kraven på mer kunskap kopp-

las samman med en ekonomisk referensram det vill säga med tillväxtfrågor, 

konkurrenskraft och välfärd och detta blir en viktig fråga för framtiden.  

 

I riksdagsdebatten talas det om behovet av mer kunskap, ökad kunskapsnivå 

och stärkt kompetens, helst med naturvetenskaplig och teknisk inriktning, 

men om det handlar om bredd eller spets framgår inte. Om fler skall få till-

gång till utbildning på alla nivåer eller om de redan utbildade skall få ännu 

mer, det vill säga att högre krav skall ställas på ett fåtal som erbjuds mer 

exklusiva utbildningar. Här finns en ideologisk skillnad, även om represen-

tanterna för alla partier talar om mer kunskap. Den traditionella vänstern 

talar här om fler utbildningsplatser och fler utbildningsorter, för att öka såväl 

möjlighet som tillgänglighet till utbildning. Inom den borgerliga utskotts-

                                                      
250 Här menar jag den vetenskapsteoretiska tolkningen liksom den samhällsvetenskapliga för 

respektive begrepp. 
251 Kristensson Uggla, B. (20XX) Kunskapsboken. WIP. 
252 EU-kommissionen: Kom (93) 700, december 1993 
253 Sveriges position under och efter kriget pga. av neutraliteten gav landet en ekonomisk 

skjuts in i moderniteten med en aldrig sinande tillväxt under den högkonjunktur som varade 

fram till oljekrisen på 70-tal. 
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gruppen kritiseras denna utbyggnad och man vill hellre satsa på kvalitet än 

på kvantitet.  

 

Kunskapssamhället personifieras i riksdagsdebatten och ställer krav på med-

borgarna, vilka, enligt debattörerna med livsnödvändighet måste inse att 

utvecklingen går fort, fortare än någonsin. För att kunna hänga med måste 

individerna förstå att ett ständigt lärande måste till i form av kompetensut-

veckling, lärande i arbete och i lärande organisationer. Det är ett sätt att tolka 

innebörden av livslångt lärande.  Kjell Rubenson talar om två generationer 

av livslångt lärande.254 Den första kan sägas handla om idealism och den 

andra, som inleds i slutet av 1980-talet men främst får ett genomslag på 

1990-talet, handlar om reduktionism, centrerad till ekonomins behov av väl-

utbildad arbetskraft och de olika synsätten avspeglar tidens politiska kul-

tur.255  

 

Under 1990-talets inledande krisår med hög arbetslöshet får begreppet livs-

långt lärande fäste i utbildningspolitiken såväl i Sverige som inom EU bland 

annat genom EU-kommissionens vitbok om tillväxt, konkurrenskraft och 

sysselsättning. Satsningar på kompetensutveckling i form av omskolning och 

vidareutbildning som Kunskapslyftet blev vanliga i tider av arbetslöshet. 

Vad vi kunde se var en social breddning av hela utbildningssystemet, från 

förskola till universitet.  

 

Det andra temat under denna mandatperiod är kunskap och bildning, där vi i 

debatten ser ett allt större intresse för skolans inre arbete. Debatten handlar 

om skolans roll som dels kunskapsförmedlare och dels medborgarbildare, 

där demokratifostran och personlighetsutveckling sätts i fokus. Visserligen 

är bildningsbegreppet sällsynt, men dess innebörd finns i talet om individens 

utveckling. Begreppet bildning, som jag använt som ett signalord i sökandet 

efter narrativ nämns knappt fyrtio gånger i de debatter jag analyserat.
256

 Men 

nära knutet till bildningsbegreppet är föreställningen om att skolans uppdrag 

är att fostra nya samhällsmedborgare som skall fungera i demokratiskt sam-

hälle och kunna ta tillvara sina rättigheter och skyldigheter. Förhoppningarna 

i debatten är att skolan skall fostra eleverna, till trygga, självständiga och 

empatiska människor, som goda ansvarskännande samhällsmedborgare. Det 

är frågan om ett identitetsskapande och personlighetsutvecklande. I detta 

sammanhang är det viktigt att skolan ser hela eleven som människa i hela 

hans eller hennes vardag, för att över huvud taget kunna nå fram. Det får fler 

                                                      
254 Användandet av begreppet generationer inbegriper olika föreställningar om livslångt lä-

rande i ett nutidshistoriskt perspektiv. 
255 Rubensson, K. (1996). ”Mellan utopi och ekonomi”. I P- E Ellström et. al. (red.) Livslångt 

lärande.  
256 Förekomsten av begreppet bildning i de analyserade debatterna kan jämföras med begrep-
pet betyg som förekommer ca 1440 gånger, likvärdighet används drygt 300 gånger och kvali-
tet ca 800 gånger i debatterna. 
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konsekvenser, dels är det tydligt hur politiker i riksdagen försvarar de prak-

tiska och estetiska ämnena som av någon anledning tycks ha kommit på un-

dantag i den mer teoretiskt krävande skolan. Eleverna måste, sägs det, få 

utveckla såväl teoretiska som praktiska sidor i sin begåvning, medan andra 

anser att det är en förlegad uppdelning. Dels handlar det om att lärarrollen 

förändras i en skola som betonar individuella värden. Värden som hör sam-

man med personlighetsutveckling. Läraren blir mer handledande och under-

visning alltmer individualiserad i en skola som betonar att eleven, vilken i 

den politiska debatten lika ofta benämns som barnet, skall bemötas som en 

hel människa, med möjlighet att ta hänsyn till hans eller hennes individuella 

behov och intressen. I en sådan skola är relationen mellan lärare och elever 

central. 

 

Det förs även en diskussion om skolans styrning. De pedagogiska frågorna 

har i stor utsträckning överlämnats till de professionella, det vill säga till 

lärarna och skolledarna, som har att besluta om dem sedan skolan kommuna-

liserades och mål- och resultatstyrningen infördes. Men under denna period 

ser vi ett allt större intresse för hur skolan skall utvecklas och båda uppdra-

gen är i fokus: å ena sidan att förmedla kunskaper samt att främja lärande 

samt å andra sidan främja elevernas utveckling till ansvarskännande sam-

hällsmedlemmar. Under denna mandatperiod revideras läroplanen för grund-

skolan i vilken fritidshemmet och förskoleklass nu ingår.
257

 En intressant 

förskjutning är att skolans normer och värden ges en mer framträdande plats 

i den reviderade läroplanen. I slutet av mandatperioden fokuseras alltmer på 

skolans fostrande uppdrag, men det handlar inte om demokratifostran utan 

om bristen på ordning och reda. Skolans arbetsmiljö beskrivs som stökig och 

våldsam, där allt mindre utrymme finns för lärande. Fram tonar en berättelse 

om en skola i kris. 

4.3 1998-2002 Samverkan, ansvar och utveckling!  

 

Rubriken till detta avsnitt om mandatperioden 1998-2002, har även denna 

gång hämtats från titeln på den utvecklingsplan för skolan, som presentera-

des under denna tid. I följande citat från regeringsskrivelsens inledning kan 

vi läsa motivet till rubriken: 

Temat för denna utvecklingsplan är samverkan, ansvar och utveckling. För 
att skolväsendet skall lyckas i sitt uppdrag krävs ett gemensamt ansvarsta-
gande från stat och kommun, där kommunen har ansvar för måluppfyllelsen. 
Lärare och skolledare har nyckeln till förändring. Den målstyrda verksamhe-

                                                      
257 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Lpo 94. 
Utbildningsdepartementet.  
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ten kräver goda instrument på alla nivåer för kontinuerlig uppföljning och ut-
värdering för att likvärdig kvalitet i utbildningen skall kunna garanteras.258 

 

I dessa tre meningar från utvecklingsplanens inledning nämns ett antal hon-

nörsord för denna mandatperiod. Här nämns och problematiseras relationen 

mellan stat och kommun. Här ser vi också begrepp som uppföljning och ut-

värdering samt likvärdig kvalitet, vilka utgör väsentliga delar i den berättelse 

som kommer att dominera under denna mandatperiod.  

 

Tidsbild, utblick, inramning 

Socialdemokraterna fortsätter regera efter valet den 20 september 1998, ett 

val med det sämsta valdeltagandet på 40 år. Vänsterpartiet och Kristdemo-

kraterna går kraftigt framåt. Samma höst inträffar diskoteksbranden vid 

Backaplan på Hisingen i Göteborg, då 63 ungdomar omkommer och 170 

skadas. 1999 avgår Carl Bildt som partiledare för Moderata samlingspartiet 

och i september samma år väljs Bo Lundgren till ny ledare. Svenska kyrkan 

skiljs från staten vid millennieskiftet. Senare under våren spricker den så 

kallade IT-bubblan och orsakar stora ekonomiska förluster liksom arbetslös-

het. Våren 2001 är Sverige ordförandeland i EU. Euron införs som valuta 

och börjar användas inom hela EU, förutom i Storbritannien, Danmark och 

Sverige. 

 

Perioden karaktäriseras av flera internationella konflikter.259 Kriget på Bal-

kan fortsätter i Kosovo.  USA och Storbritannien angriper Irak i december 

1998. I september 2001 inträffar den händelse som främst kommer att prägla 

de kommande åren såväl ekonomiskt, socialt, politisk som kulturellt och inte 

minst militärt, då World Trade Centers tvillingtorn på Manhattan i New 

York attackeras av terrorister från den militanta islamistiska organisationen 

al-Qaida. Totalt dödas 2595 människor. En månad senare inleder USA Af-

ghanistankriget. I Ryssland avgår Boris Jeltsin 1999 och ersattes av Vladimir 

Putin. I USA väljs George W Busch till president i USA år 2000.  

 

Efter valet 1998 utser Göran Persson Thomas Östros till utbildningsminister 

och Ingegerd Wärnersson till skolminister. Den senare avgår i januari 2002 

för att bli landshövding i Blekinge, varvid Östros tar över hela ansvaret för 

skolan. De mest centrala utbildningspolitiska frågor under denna period är 

dels en proposition om elever med funktionshinder och deras rättigheter i 

skola, som bland annat medför en förändring i organisationen av stödet till 

funktionshindrade barn och ungdomar i skolan. Vi får tre nya universitet; 

Karlstad, Växjö och Örebro. Ett förslag till en ny lärarutbildning läggs till 

                                                      
258 Regeringens skrivelse 1998/99: 121. Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbild-
ning - samverkan, ansvar och utveckling.     
259 Den oro som präglar världen i slutet 1990-talet och början av 2000-talet påverkar sam-

hällutvecklingen och inte minst atmosfären i samhället, vilket sannolikt även påverkar skolan.  
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riksdagen. En femårig försöksverksamhet aviseras i en proposition som 

handlar om att ett antal kommuner får bedriva undervisning utan den natio-

nella timplanen. En fråga som väcker mycket debatt är införandet av så kal-

lad maxtaxa i förskolan. 

 

Lärarnas riksförbund (LR) genomför en omfattande mediekampanj med 

början ett år före valet 1998 med hjälp av en känd PR-byrå.
260

 Målet för 

kampanjen är bland annat ”att förstärka den oro som redan finns kring sko-

lan”, enligt LR:s kampanjbroschyr.
261

 Kampanjen finansieras ur LR:s strejk-

kassa och får ett stort genomslag bland annat i Dagens Nyheter. Kampanjen 

är väl planlagd och inbegriper såväl stora annonser och reklamfilmer, som 

debattartiklar och undersökningar om situationen i skolan. Att få upp skol-

frågorna inför valet 1998 är målet för LR: ”När krisbilden väl etablerats för-

såg LR de politiska partierna med fullständiga program för hur missförhål-

landena i skolan skulle rättas till.”
262

 Kampanjen kan betraktas som lyckad 

och rönte uppmärksamhet samt prisbelönades.
263

  

 

Mandatperiodens teman är nära knutna till de frågor och problem som LR 

driver, nämligen: Det är resultatet som räknas samt Krisen i skolan 

Det är resultatet som räknas 

Resultatfokuseringen är kännetecknande för perioden och många av de pro-

blemformuleringar vi ser i riksdagsdebatten handlar om skolans resultat och 

beskriver vanligtvis skolans bristande måluppfyllelse. Det är många debattö-

rer som stämmer in i kören: 

Det är ett underbetyg till nuvarande skolsystem när 20 % av eleverna lämnar 
grundskolan utan fullständigt avgångsbetyg. Det är illavarslande att upp till 
100 000 barn mår dåligt i skolan. De vantrivs, känner sig utsatta för mobb-
ning eller saknar studiemotivation. Det är en katastrof för de 5 000 elever 
som lämnar grundskolan utan att kunna läsa, skriva och räkna ordentligt. 
Vårterminen 1999 lämnade var tredje invandrarelev grundskolan med betyget 
Icke godkänd i svenska 2. 264  

 

Under denna mandatperiod publicerades för första gången en rapport som 

visade på sjunkande resultatsiffror, vilken i debatten används som tillhygge, 

                                                      
260  Wolters, Staffan, ”Fixad publicitet – rena barnleken”. Journalisten 25 feb. 1999. 

Intervju med journalisten Christer Isaksson och Jan-Olof Cederström, informationschef på 

Lärarnas riksförbund.  
261  A. a. 
262  A. a. 
263 Diplom i Guldägget 1998 
264 Protokoll 1999/00:45 Anf. 1  
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som en retorisk resurs.
265

 Måluppfyllelsen minskade och tjugo procent av 

eleverna gick ut grundskolan utan fullständigt avgångsbetyg enligt riksdags-

ledamoten. Stegringen av negativa uttryck är effektfull samtidigt ger statistik 

och siffror ett intryck av saklighet, fakta och trovärdighet.  En annan riks-

dagsledamot ger en bild av att det bara kan bli värre och värre:  

Vi har sett en ökning varje år under den senaste mandatperioden, och ännu 
syns ingen ljusning. Med samma utveckling som den vi har bakom oss skulle 
vi år 2006 ha nästan 15 000 ungdomar som går ut från grundskolan utan sär-
skild gymnasiebehörighet. I dag handlar det om tre elever i varje klass. Med 
samma utveckling fyra år till blir det fem elever i varje klass.266  

 

Förväntningarna är att alla elever skall nå godkända resultat i skolan. Det 

som beskrivs är den bristande måluppfyllelsen i skolan: 

År efter år debatterar vi skolans situation utifrån rapporter som visar att sko-
lans resultat inte når upp till målen. Det är rapporter som visar att många ele-
ver i grund- och gymnasieskolan inte når de kunskapsmål som är satta.267 

 

Vilka dessa mål är och hur de skall uppnås är en fråga som sällan debatteras 

i riksdagen. Oppositionen jämför undantagsvis med hur det var förr, men den 

som har något att försvara gör det gärna: 

Det handlar i högsta grad om en klasskampsfråga. När jag var ung var det 12 
% som gick vidare och tog sin studentexamen, som det hette på den tiden. I 
dag är det 75 % som just nu är klara med sitt gymnasium och går ut därifrån. 
Det betyder att de som har kunskap är betydligt fler än de som inte har det.268 

 

Vi har tidigare sett exempel på hur politikerna riksdagsdebatten använder 

historien som verktyg för att förstärka sin argumentation. Här brukas den 

egna personliga historieskrivningen till att ge talaren legitimitet, genom att 

använda så kallad anekdotisk evidens: När jag var ung. Andra former av 

jämförelser förekommer. Det regerande partiet, socialdemokraterna använ-

der sig av internationella jämförelser: 

Det visar sig också vid många olika internationella jämförelser där svenska 
elever faktiskt ofta placerar sig i eller i omedelbar närhet av toppen i många 
avseenden. Den som i stället läser om rapporterna i tidningen eller hör talas 
om dem i radio och TV får oftast bilden av en skola i total kris och upplös-
ning, där snart sagt inget vettigt arbete utförs.269  

 

                                                      
265 Skolverket publicerar årligen en sammanfattande, generell och nationell bild av läget i 

grundskolan. Dessa rapporter har haft olika titlar mellan åren 1993-2010: Bilden av skolan 

1993; 1996, Läget i Grundskolan 1999 samt Skolverkets lägesbedömning 2000-2010.   
266 Protokoll 2001/2002:69 Anf. 3  
267 Protokoll 2001/2002:43 Anf. 71  
268 Protokoll 1999/00:28 Anf.30  
269 Protokoll 1998/99:43 Anf. 355  
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Dessa jämförelser ger regeringen en fördel i debatten, när de vill försvara 

den svenska skolan och sin politik. Svenska elever ligger faktiskt i närhet av 

toppen, sägs det. Vi anar vi en frustration över den debatt som förekommer i 

media, som riksdagsledamoten hänvisar till. Ytterligare ett exempel på en 

internationell jämförelse är denna:  

För någon vecka sedan besökte jag London för att studera den engelska mo-
dellen vars syfte är att utveckla bl.a. läsförmåga och matematik. Ett av målen 
är att 80 % av eleverna ska nå godkänt på de nationella proven i engelska, de-
ras modersmål, för elvaåringar. Vid starten 1997 klarade endast 65 % detta 
mål. Skolan har nu fem år på sig att nå målet. Man var oerhört optimistisk, 
och man talade inte om kris utan om gemensam samling mellan politiker, 
skola och föräldrar. I Sverige är andelen elever som ej nått godkänt betyg i 
ämnet svenska i årskurs 93,7 %. Och detta kallas för kris i den svenska sko-
lan.270  

 

Det finns länder med lägre ambitioner än de som den svenska regeringen 

har. Debattören avslutar med en ironisk kommentar: Och detta skall kallas 

för kris i den svenska skolan. Här skulle man kunna säga att en tydlig strid 

förs om problemformuleringsinitiativet.  

Krisen i skolan 

Det andra temat som träder fram under denna mandatperiod är Krisen i sko-

lan. Ett vanligt grepp som används i debatten är visa på två bilder av skolan. 

Först en positiv bild av skolan, en skola att vara stolta över och sedan för att 

visa att man är medveten om problemen, en skola som inte klarar av att upp-

fylla målen för alla elever:  

Det finns två sanna bilder av den svenska skolan. Den första handlar om en 
skola vi kan vara stolta över. //…// Den andra bilden av skolan är inte lika 
ljus. Den visar att motsvarande 3-4 barn i varje klass inte klarar antingen 
matten, engelskan eller svenskan. Några av dem, några enstaka barn, men på 
tok för många i ett modernt samhälle, klarar inte kraven i vare sig matte, eng-
elska eller svenska. Det är inget nytt. Så var det förr också.271 

 

Det är två kontrasterande berättelsen om skolan, två sanna bilder. Vilken 

som är mest sann avgör den som har problemformuleringsinitiativet. Intres-

sant är slutklämmen: Så var det förr också. Denna politiker slätar över miss-

lyckandet med en att bruka historien, så har det alltid varit, genom att bruka 

en form av historisk evidens. Somliga riksdagsledamöter tröttnar på berättel-

sen om de internationella jämförelserna: 

                                                      
270 Protokoll 1999/00:68 Anf. 3  
271 Protokoll 2001/2002:14 Anf. 240    
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Det räcker inte att hänvisa till en rad undersökningar som visar att den svens-
ka skolan faktiskt står sig väl i en internationell jämförelse. Vi måste också 
sätta sökarljuset på de mörka fläckarna och arbeta för att förbättra skolan.272  

 

Det finns problem och de måste åtgärdas. Ett allvarligt problem är att elever 

slussas vidare från grundskolan till gymnasieskolan, trots att de saknar de 

grundläggande kunskaperna som krävs har de fått godkänt:  

Alltför många elever i det svenska skolsystemet drabbas av att det blundar 
för verkligheten. Helt uppenbart kommer i dag många elever vidare till gym-
nasiet med på papperet godkända betyg, men utan tillräckliga kunskaper. 
Man hjälper inte en ung människa genom att slussa henne vidare till en ut-
bildning som hon inte har förutsättningar att klara av. Därför behövs en or-
dentlig utvärdering av vad betygen egentligen står för.273  

 

Det är inte snällt att sänka kraven, säger man: 

Det är inte att vara snäll och hjälpa eleverna om man sänker kraven och ger 
dem godkända betyg. Det är att stjälpa dem och deras fortsatta utveckling.274  

 

Riksdagsledamöterna lutar sig mot skolforskare som påstås ha slagit larm 

och som kallat problematiken snällfällan, för att visa på en form av kravlös-

het som drabbar enskilda elever: 

I Sverige har skolan mer och mer blivit en plats för omsorg och social fostran 
i stället för skola i regelrätt mening. Svenska skolforskare har nu börjat larma 
om det man kallar för snällfällan som gör att ingen på allvar tar itu med en-
skilda elevers och skolors problem när det gäller att nå målen.275  

 

Frågan är vem denna ingen är. Är det läraren som inte haft modet och som är 

rädd för att ställa krav? Är det missriktad välvilja, konkurrens om eleverna 

på den skolmarknad som skapats eller är det bristande kompetens? Samtidigt 

som riksdagsledamöterna talar om snällfällan och sänkta krav, föreslår man 

att inte alla gymnasieprogram ska ge den grundläggande högskolebehörig-

heten. Det hävdas ofta i riksdagsdebatten att inte alla varken kan eller vill bli 

akademiker: 

Folkpartiet menar att det är orealistiskt att hävda att alla gymnasielever nöd-
vändigtvis måste läsa till full grundläggande högskolebehörighet för att ha 
ansetts klara gymnasiet. Man kan få mycket god arbetsduglig utbildning utan 
att ha nått så långt, men ha möjlighet att komplettera senare.276  

 

                                                      
272 Protokoll 2000/01:14 Anf. 4  
273 Protokoll 1998/99:71 Anf. 17  
274 Protokoll 1999/00:28 Anf. 13  
275 Protokoll 1999/00:53 Anf. 385  
276 Protokoll 1998/99:43 Anf. 370  
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Det är ett orealistiskt krav och det går att få en arbetsduglig utbildning ändå, 

så att man kan försörja sig.  Kunskapssamhället ställer allt högre krav på 

utbildning, därför är det fel väg att gå menar andra i riksdagsdebatten:  

Jag har i mitt anförande noggrant understrukit att jag inte tänker sänka kra-
ven i gymnasieskolan. Tvärtom visar alla undersökningar att kraven kommer 
att öka i framtiden. Vi gör eleverna en otjänst genom att sänka kraven.277  

 

Vad gäller kraven är debatten motsägelsefull. Å ena sidan kräver några par-

tier i riksdagen att alla gymnasieprogram inte behöver ge högskolebehörig-

het och vill införa lättare kärnämneskurser.
278

 Men man kan samtidigt med 

emfas tala om kravlöshet:  

Men synsättet står i lika stor kontrast till dem som tror att det är snällt att 
ställa låga krav, att man kan sänka ribban så att alla kommer över på första 
försöket och att flytta problemet framåt till någon annan gång någon annan-
stans. Att inte ställa krav på grundläggande kunskaper är tvärtom att svika 
eleverna. Kravlöshet må vara kul för stunden, om ens då, men det är samti-
digt ett livslångt svek som i längden bara minskar elevernas egna förmåga 
och därmed också möjlighet att själva bestämma och att växa som männi-
skor.279  

 

Talet om kravlöshet i skolan tangerar talet om flumskolan, ett begrepp som 

används flitigt av oppositionen under denna mandatperiod: 

Frågan nu är om vi ska vi bryta den här räckan av felbeslut och resolut gå 
från flumskolan till kunskapsskolan.280 

 

Den kravlösa flumskolan är problemet och lösningen kallas kunskapsskolan, 

som skall ha tydliga mål och bra metoder:  

Fru talman! Folkpartiet tror på en kunskapsskola. Skolans huvuduppgift är att 
hjälpa eleverna att skaffa sig en kunskapsbas att gå vidare från. Om skolan 
ska klara den uppgiften måste den ha tydliga mål och bra metoder att utvär-
dera hur målen uppfylls.281  

 

                                                      
277 Protokoll 1998/99:71 Anf. 121   
278 Efter gymnasiereformen 1994 infördes kärnämnen som alla elever skulle läsa och som ger 

högskolebehörighet. Dessa ämnen är svenska A och B, matematik A, engelska A, samhälls-

kunskap A, religionskunskap A, naturkunskap A, idrott och hälsa A, estetisk verksamhet. 

Hösten 2011 genomförs en ny gymnasiereform och genom den förändras såväl ämnen som 

struktur i gymnasieskolan. Dagens kärnämnen ersätts av gymnasiegemensamma ämnen och 

kommer att variera i omfattning mellan de olika programmen. Alla program kommer inte 

längre att ge högskolebehörighet. 
279 Protokoll 2000/01:14 Anf. 6  
280 Protokoll 1999/00:68 Anf. 8  
281 Protokoll 200/01:45 Anf. 135  
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Begreppet kunskapsskola är något alla partier vill företräda, annat skulle te 

sig orimligt. Här uppstår därmed en kamp om vem som bäst företräder denna 

kunskapsskola:   

Herr talman! För mig är den en självklarhet att den svenska skolan ska vara 
en kunskapsskola. Jag besökte en sådan kunskapsskola i går, Aspuddens sko-
la i Stockholm. Där finns duktiga lärare och engagerade elever som arbetar 
hårt med att beträda vägen mot kunskap.282  

 

Ett annat perspektiv på detta med kunskapsskola är att skolan har blivit mer 

som ett hem än som en skola, mer fokuserad på omsorg och fostran än kun-

skap. Det förra är uppgifter som enligt denne riksdagsledamot som borde 

höra till familjelivet och som man kan förmoda handlar om föräldrarnas 

ansvar: 

Skolan har utvecklats till att vara inte bara en plats för undervisning och kun-
skapsbildande utan också en plats som i alltför stora stycken kommit att er-
sätta områden som normalt borde höra till familjelivet.283  

 

Det finns olika sätt att se på hur man skall komma till rätta med skolans pro-

blem med sviktande resultat. Mer fokus på kunskap är en lösning, en annan 

är att skolan måste bli bättre på utvärdering av sina resultat. Det är ingen 

ordning på hur man följer upp skolans resultat sägs det: 

Det är ingen ordning på hur man ska arbeta för att kontinuerligt följa upp 
skolans insatser. Kan det bli mindre professionellt? Vi moderater menar att 
det här är en effekt av flumskolan.  //…// Även staten har blivit flummig som 
garant för den likvärdiga skolan. Skolorna är i dag skyldiga att rapportera i 
vilken grad eleverna faktiskt lär sig det de ska. Redovisningen ska berätta vad 
skolorna tänker göra åt eventuella brister, och det är naturligtvis viktigt. Men 
de flesta kommuner slarvar.284  

 

Bristen på utvärdering och uppföljning är också en aspekt av flumskolan. 

Detta tycks gälla på alla nivåer, såväl stat som kommun slarvar med såväl 

resultatredovisningen som vad man avser att göra med eventuella brister, 

hävdas det. Det är oprofessionellt menar denne riksdagsledamot och en ef-

fekt av flumskolan. Information om en skolas resultat antas utgöra grunden 

för föräldrarnas val av skola – saknas den kan föräldrar inte göra korrekta 

val. Och då undermineras reformen om rätten att välja skola.  En del av den-

na uppföljning och utvärdering handlar om nationella prov, betyg och in-

spektion: 

Fru talman! Skolans huvuduppgift är att ge kunskap och hjälpa människor att 
gå vidare och söka kunskap. Därför är utvärdering av kunskapsmålen viktig. 

                                                      
282 Protokoll 2001/02:69 Anf. 2  
283 Protokoll 1998/99:36 Anf. 119  
284 Protokoll 1999/00:28 Anf. 3  
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Nationella prov och betyg hör hemma i en kunskapsskola där både elevernas 
och skolans insatser utvärderas. För att förstärka utvärderingsarbetet behöver 
vi en fristående nationell skolinspektion som är fristående från Skolverket. Vi 
behöver också betyg tidigare än i dag i grundskolan, från årskurs 6.285  

 

Uppfattningen att betyg och prov hör hemma i en kunskapsskola delas inte 

av alla. Betyg skapar stress och påverkar lusten att lära. Dessutom påverkas 

lektionsinnehållet när fokus lätt hamnar på det som går att mäta: 

Men i det livslånga lärandets perspektiv och det som vi säger oss vilja åstad-
komma med utbildningen vet vi faktiskt att de graderade betygsskalorna ska-
par väldigt mycket stress. De leder till dåligt självförtroende hos många ele-
ver och inverkar negativt på nyfikenheten och lusten att lära, som det är så 
viktigt att få behålla under hela livet. Vi vet också att förmodligen skulle lek-
tionsinnehållet kunna bli mera meningsfullt och intressant om det inte inrik-
tades så väldigt markant på mätbara och också lätt bortglömda kunskaper. 286 

 

I talet om skolans resultat representerar de skilda sätten att se på uppföljning, 

utvärdering och betyg olika sätt att se på skolans roll i samhället. Skall sko-

lan kvalificera unga människor för vidare studier, då behövs ett urvalsin-

strument, men skall skolan fostra ungdomarna till dugliga samhällsmedbor-

gare, då skall skolan också stärka självförtroendet och vara personlighetsut-

vecklande.  

 

Sammanfattande analys: den tredje mandatperioden 

Resultatfokuseringen är påtaglig under denna mandatperiod. Med temat Det 

är resultatet som räknas! ser vi förskjutningen från målstyrning till resultat-

styrning, vilket Wahlström har belyst och samtidigt ser vi att det är ett inter-

nationellt fenomen.
287

 Popkewitz och Lindblad menar att det är en form av 

förskjutningen från förhandsstyrning av utbildning till alltfler former av ef-

terhandskontroller.
288

 Denna förskjutning bygger på en performativ logik och 

verktyg för denna styrning är nationella utvärderingar, inspektioner och olika 

jämförelser. Därför att det är resultatet som räknas. Flera av Skolverkets 

rapporter som publiceras under denna period, 1998-2002, och som visar på 

sjunkande resultat föranleder oppositionen att kalla till ett flertal så kallade 

aktuella debatter i riksdagen mellan åren 1999 och 2002, vilka utgör några 

av de utvalda debatterna från denna mandatperiod.  Exempel på rubriker på 

dessa debatter är: Kvaliteten i den svenska skolan, Den aktuella situationen i 

skolan, Den svenska skolan, och Kvaliteten på undervisningen i grundsko-

                                                      
285 Protokoll 2001/02:43 Anf. 79  
286 Protokoll 1998/99:43 Anf. 340  
287 Se Wahlström, N. (2002). s. 245.  
288 Lindblad, S. & Popkewitz, T. S. (2004). ”Educational Restructuring:(Re)Thinking The 

Problematic of Reform”. I S Lindblad & T S Popkewitz. (Red.). Educational Restructuring. 

International Perspectives on Traveling Policies. 
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lan.
289

  Det som oroar riksdagsledamöterna är av allt att döma situationen 

och kvaliteten i skolan. 

 

Problemen som beskrevs i riksdagsdebatten var de sjunkande resultaten. 

20% av eleverna i grundskolan hade inte fullständiga betyg, det vill säga 

godkänt i alla ämnen. Socialdemokraterna som var i försvarsposition pekade 

på är att det var tack vare det nya kunskapsrelaterade betygssystemet som 

resultaten synliggjordes till skillnad från tidigare. Men detta synliggörande 

tycks ha kommit som en överraskning eftersom det väckte sådana kraftfulla 

reaktioner i debatten. Man menade att det tidigare relativa betygsystemet 

dolde skolmisslyckanden enär man såväl lokalt som nationellt efterstävade 

en normalfördelning av betygen. Det nya betygssystemet synliggjorde alla 

elever som inte klarade av målen i årskurs fem respektive årskurs nio. Där-

med kunde resurser omfördelas så att alla elever idealt sett klarade grundsko-

lans mål. Lösningen på problemet var, menade man, att tidigt följa upp ele-

vernas resultat, genom att exempelvis sätta betyg tidigare eller att inför indi-

viduella utvecklingsplaner. Fler nationella prov och krav på utvärdering av 

skolans resultat är förslag som förs fram. 

 

Det är en skola i kris som beskrivs. Delvis till följd av den så kallade snäll-

fällan, en form av kravlöshet parat med missriktad välvilja från lärarnas sida. 

Detta synliggörande av elevers tillkortakommanden gör att lärare sätter så 

kallade glädjebetyg i grundskolan för att elevernas skall bli behöriga till 

gymnasiet, hävdades det. Detta görs, sägs det, för att det är synd om elever-

na. I samband med denna diskussion i riksdagen anförs att kraven är för 

höga och att alla elever inte behöver högskolebehörighet. Lösningen på pro-

blemet med de sjunkande resultaten skulle således vara att sänka de teoretis-

ka kraven i de yrkesförberedande programmen på gymnasieskolan.  

 

Ett av de vanligast framförda löftena inför framtiden är en kunskapsskola 

med tydliga mål och bra metoder. I den skolan är lärarna välbetalda och väl-

utbildade i sina ämnen. Där finns speciallärare, till skillnad från specialpeda-

goger, där finns lektorer och huvudlärare som har till uppgift att höja kvalite-

ten. I den goda skolan följs resultaten upp regelbundet och verksamheten 

utvärderas. Nationella prov förekommer oftare och betyg sätts tidigare. Na-

tionell inspektion är vanligare liksom olika typer av kvalitetsmätningar, men 

också kvalitetstävlingar.290 Allt tydligare blir dikotomin mellan denna kun-

skapsskola och den flumskola, som hegemoniskt har ersatt den goda kun-

skapsskolan från förr, menar man. Framtiden tycks finnas i backspegeln. 

 

                                                      
289 Protokoll. 1999/00:28, Protokoll 1999/00:68, Protokoll 2000/01:14, Protokoll 2001/02:69. 
290 Exempel på kvalitetstävlingar är t.ex. Bättre Skola, en kvalitetstävling arrangerad av SIQ, 
Skolverket på uppdrag av Utbildningsdepartementet, Kvalitetsutmärkelsen i Stockholms stad 
och Kommunförbundets kvalitetsutmärkelse Svensk skola. 
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En skola i kris är en intressant berättelse eftersom den tydligt pekar ut sko-

lans roll i samhället, vad den skall vara – men också vad en skola inte är, 

eller inte bör vara. Skolan är på många sätt centrum för olika kunskapsideal, 

men speglar därutöver idéer om det goda samhället och en bättre värld.  Fö-

reställningen om en skola i kris etableras betydligt tidigare men tycks få 

genomslag först under denna mandatperiod. Som del i ett större narrativ har 

den funktionen att som problembeskrivning skildra och etablera föreställ-

ningen om kraftiga försämringar av skolan. När det gäller just talet om en 

skola i kris, är historiens röst stark. Gårdagen används som en retorisk resurs 

i debatten och skildras ofta som en förlovad tid, då skolan och dess lärare 

betraktades som en central institution i samhället med makt och status. Där-

igenom skapas en dramaturgi, vars syfte förutom att skapa intresse för sko-

lan också ger en möjlighet att erbjuda lösningar på de allvarliga problem 

som riksdagsledamöterna beskriver. Men denna strävan att beskriva skolans 

situation som varande i upplösning och under kraftigt förfall, kan även tolkas 

som ett angrepp på hela skolsystemet och därmed välfärdssystemet: 

Även om högern - i sin iver att få rasera allt vad arbetarrörelsen byggt upp av 
välfärd och utbildningspolitik - svartmålar den kommunala skolan allt vad 
man kan, betyder det inte att det är rätt.291   

 

De performativa inslagen i skolan har fått en allt viktigare betydelse för 

verksamheten om vi ser till vad som behandlas i riksdagsdebatten. Konkur-

rens och valfrihet betraktas som kvalitetsindikatorer. Föräldrar skall kunna 

informera sig om en skolas resultat såväl kvantitativt som kvalitativt och på 

så sätt göra det bästa valet för sitt barn. Följden av detta skall enligt markna-

dens logik bli att den Goda skolan konkurrerar ut den Dåliga skolan enligt  

många av debattörerna.  

 

  

                                                      
291 Protokoll 1999/00:28 Anf. 4  
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Kapitel 5. De dominerande berättelserna  

I följande kapitel försöker jag komma åt de mest framträdande narrativen 

som träder fram ur riksdagsprotokollen. Föregåendes kapitels teman utgör 

delvis delar av dessa narrativ, som problembeskrivningar, lösningsförslag 

eller framtidsutsikter. Det är narrativ som är väl representerade över hela 

undersökningsperioden 1991-2002 och jag har rubricerat dem enligt nedan-

stående:     

 

 Vi bygger en skola för alla  

 Vi rustar Sverige för framtiden   

 Här lägger vi värdegrunden  

 

I kapitlet uppehåller jag mig vid dessa narrativ och undersöker samtidigt 

dessas element. Jag är sparsam med noteringar om partifärg och hänvisning-

ar till de olika mandatperiodernas olika förutsättningar, även om det före-

kommer.292   

5.1 Vi bygger en skola för alla   

 

Den kanske mest intressanta berättelsen som jag funnit är Vi bygger en skola 

för alla. Den visar sig vara ett kalejdoskopiskt narrativ som kan, visar det 

sig, sättas ihop och plockas isär, av olika betydelseelement, som jämlikhet, 

likvärdighet och rättvisa. Hur berättelsen tar form beror dels på ideologiska 

skillnader, dels på begreppsliga förskjutningar under den undersökta perio-

den. 

En skola för alla eller en skola för alla?  

I den utbildningspolitiska debatten är det många anföranden som tar sin ut-

gångspunkt i att se skolan som en mötesplats, en idealbild av ett välintegrerat 

samhälle där det finns plats för alla slags barn och ungdomar:   

                                                      
292 Liksom i föregående kapitel är de kursiveringar som förekommer i citaten mina läsmarke-
ringar och finns inte i original. 
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Skolan skall vara en skola för alla. Där skall barn med olika förutsättningar, 
från olika miljöer och med olika religionsinriktningar fostras till att leva till-
sammans och ha respekt för varandras egenart. Skolan skall vara en arbets-
plats dit alla går med glädje, där det finns en lust att lära och arbeta och där 
alla känner ansvar för varandra och för verksamheten. 293  

 

Och nästan alltid innehåller narrativet en tidsmaskin, som gör det möjligt att 

tala och tänka om skolan både i nutid och i framtid: 

Barn från olika hem – hem med olika religiös och kulturell bakgrund – behö-
ver få gå i skolan tillsammans. De skall leva ett vuxenliv tillsammans, arbeta 
tillsammans, skapa kultur tillsammans och bo tillsammans. Då behöver de 
också gå i skolan tillsammans.294 

 

Det retoriska upprepandet av att det är tillsammans vi skall leva och arbeta, 

visar tydligt vad som är centralt. De skolpolitiska debatterna ger också prov 

på hur debattörerna lägger betoningen olika på skilda delar av narrativet. 

Några betonar en skola för alla, och menar en och samma. Andra betonar en 

skola för alla - och syftar då snarare på att alla barn borde ges möjlighet att 

få gå i en skola som passar just henne eller honom. Det finns således skillna-

der i hur man formar narrativet en skola för alla. Handlar det om en skola för 

alla eller en skola för alla? Beroende på om betoningen ligger på första eller 

sista ordet får, som en riksdagsledamot påpekar, devisen helt skilda betydel-

ser:  

En skola för alla var den socialdemokratiska modellen. Nu finns en, som kan 
tyckas, liten nyansskillnad men en oerhört viktig sådan: en skola för alla. Det 
innebär att skolan skall kunna erbjuda varje elev möjlighet att utvecklas och 
ta till sig kunskaper efter sina förutsättningar. Likvärdighet får aldrig innebä-
ra likformighet. Det innebär att det måste finnas en mångfald, skolor med oli-
ka pedagogik och olika profil, och möjlighet för föräldrar att välja skola.295  

 

Här synliggörs den kritik som under 90-talet växer fram mot den socialde-

mokratiska skolan som ansågs alltför likformig och uniform det vill säga lika 

för alla oavsett individuella skillnader hos eleverna, deras intressen och be-

hov. Debattören skapar en dikotomi mellan mångfald och likformighet, likt 

den mellan individ och kollektiv. En dikotomi som underbygger de ideolo-

giska skillnaderna, som också har sin motsvarighet i hur man ser på statens 

roll och styrning i förhållande till individen:  

När jag talar om en likformig skola menar jag att vi i Sverige inte har tagit till 
vara varje enskild elevs möjlighet att lära, utan vi har stöpt eleverna i samma 
form. Det är detta jag menar när jag säger att man skapat likformighet. Jag 

                                                      
293 Protokoll 1996/97:43 Anf. 46 
294 Protokoll 1993/94:43. Anf.117 
295 Protokoll 1991/92:62 Anf. 94 
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anser alltså att vi har haft alldeles för litet av olika skolor och för litet av al-
ternativ - profil, mångfald osv.296  

 

Berättelsen om ett Sverige med kollektiva, byråkratiska, lösningar för alla, 

en stat som petar i detaljerna och vill styra individerna tonar fram, det vill 

säga bilden av en stark stat, ett så kallat folkhem, där staten griper in och styr 

skolan:  

Nu är ni inne och petar i detaljerna igen. I hela mitt anförande utgick jag från 
att politikerna måste lämna ett utrymme när det gäller resursfördelning och 
hur pengarna används inom respektive skolenhet.297  

 

När frågan om fristående skolor och möjligheter att välja mellan olika skolor 

kommer upp till diskussion blir den ideologiska konflikten tydlig.  En skola 

för alla är en skola som vill alla väl, som samlar föräldrar och andra intres-

senter för att utveckla samhället och betraktas som en sammanhållande kraft 

även lokalt, hävdas det. Denna idealskola tycks vara hotad:  

Det torde vara alldeles självklart att om vi slår sönder det svenska skolsyste-
met så att vi får en mängd olika skolor kommer de ungdomar som lämnar 
skolan vid 15 års ålder – vi kan nöja oss med grundskolan – att gå ut i det 
svenska samhället med helt olika värdegrunder.//…//  Jag tycker att vi skall 
vara rädda om det gemensamma vi haft under så lång tid i det svenska sam-
hället och inte ta några risker. Riskerna kan stå oss dyrt. Jag menar alltså att 
vi kan riskera att gå mot en segregation när vi så väl behöver integration i det 
svenska samhället. 298  

 

En mängd olika skolor skulle utgöra ett hot mot det svenska gemensamma 

samhället. Skolans fostrande uppgift ses här som övergripande. Olikhet mel-

lan skolor skapar skillnader och därigenom också oreparabla skador som 

ökad segregation. Förebilden är den gemensamma skolan som mötesplats: 

Skolan ska vara en mötesplats för alla barn och unga, oavsett klass, kön och 
etnisk bakgrund. Vår principiella uppfattning är därför att skolväsendet ska 
styras demokratiskt av hela samhället, och vi är starkt kritiska till framväxten 
av fristående skolor. 299 

 

När den skolan konkurrensutsätts uppstår en marknadssituation, varvid 

marknaden får en alltmer styrande funktion i relation till andra styrmekanis-

mer och styrnivåer, som till exempel staten via riksdag och regering och 

kommunen genom skolstyrelse och kommunfullmäktige. Skolans styrbarhet 

minskar. I citatet ovan sägs att skolan ska styras demokratiskt av hela sam-

                                                      
296 Protokoll 1992/93:7 Anf. 94 
297 Protokoll 200/01:52 Anf. 313 
298 Protokoll 1993/94:43. Anf. 148 
299 Protokoll 1999/00:28 Anf. 4 
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hället.
300

 Skolans uppgift är omfattande och den förväntas lösa många pro-

blem. En bra skola är i sammanhanget en önskan som alla delar, motsatsen 

torde vara en absurditet: 

För oss är det av utomordentligt värde att Sverige också fortsättningsvis har 
en skola för alla, en skola som - med barnkonventionens ord -”ska förbereda 
barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, 
tolerans, jämställdhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, 
nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar”. 
Det är av utomordentligt värde att vi har en bra skola som möjliggör ett ak-
tivt kunskapssökande för alla barn. 301 

 

Här används barnkonventionens ord som en retorisk resurs för att förstärka 

argumentationen. En skola för alla har i mångt och mycket handlat om lika 

tillgång och lika möjlighet, men också om rätten till en grundläggande nivå, 

nämligen lika resultat i diskussionen om en skola för alla.
302

 Klasskillnader 

skulle utjämnas och begåvningsreserven tillvaratas om alla fick tillång till 

samma utbildning: 

Ligger det inte i själva begreppet grundskola att den skall ge alla medborgare 
en gemensam grund av kunskaper och erfarenheter?303 

 

Ambitionen i samband med genomförandet av grundskolan i Sverige, som 

1962 fick en läroplan, var att skapa en skola för alla barn i Sverige.
304

  Målet 

med reformen var att ge jämlika utbildningsmöjligheter för alla barn och 

ungdomar oavsett sociala, geografiska och kulturella skillnader.
305

 Men de-

batten om jämlikhet genom lika möjligheter, utmanades när det konstatera-

des att det inte räckte för att skapa en rättvis och jämlik skola för alla. Ett 

kompensatoriskt perspektiv på jämlikhet var nödvändigt, om skolan inte 

skulle reproducera samhällsordningen, eftersom skolan de facto inte är isole-

rad från samhället, menade man.
306

  

En likvärdig skola 

Till narrativet om "En skola för alla" hör de glidningar som under perioden 

kan iakttas mellan begreppen jämlikhet och likvärdighet. I vårt parti... 

                                                      
300 Vem är samhället? Är det våra förtroendevalda politiker eller är det brukarna, elever och 
föräldrar? Se Lindensjö, B. & Lundgren, U. P. (2000). 130ff. 
301 Protokoll 1993/94:43. Anf.57 
302 Se diskussion om jämlikhet i skolan i Hadenius, K. (1990) s. 36ff. 
303 Protokoll 1992/93:59 Anf. 169 
304 En process som startade vid förra seklets början med bl.a. liberalen Fridtjuv Berg som 

initiativtagare till en gemensam bottenskola för alla barn. Efter år av omfattande diskussioner 

i Riksdagen samt gediget utredande bl.a. av Skolkommissionen 1946, togs beslut om en 

gemensam nioårig enhetsskola 1950 i Sveriges riksdag. 
305 Se t.ex. Hadenius, K. (1989), Bergström, G. (1993), Englund, T. (1995), Lindensjö, B. & 

Lundgren U. P. (2000) och Quennerstedt, A. (2006). 
306 Se Lindensjö, B. & Lundgren, U. P. (2000). s. 59. 
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... är likvärdighetsbegreppet av oerhört central betydelse. Det är grundbulten i 
vår utbildningspolitik. Med likvärdighet menar vi alla barns möjligheter till 
likvärdiga livschanser och ett gott liv. Det är alltså en viktig jämlikhets- och 
jämställdhetsfråga - en fråga som rör både klasstillhörighet och kön.307  

 

...kan det heta på ett ställe. Det handlar inte enbart om lika möjligheter utan 

även om lika rätt till god utbildning:  

Kanske kan vi återkomma till en samsyn om vad som är det viktiga för sko-
lans framtid. Jag tror att skolan behöver det - en skola som ska ge alla barn 
lika rätt till god utbildning oberoende av vilken studietradition hemmet har, 
vilken inkomst föräldrarna har eller från vilket land mamma och pappa kom-
mer. 308 

 

Utbildning anses av många i riksdagsdebatten som ett kraftfullt fördelnings-

politisk instrument för att skapa rättvisa i samhället. Genom utbildning kan 

varje individ själv skapa sig en möjlig framtid: 

Det är för att skolan är det kraftfullaste verktyg vi har i samhället för att ge 
alla människor en likvärdig chans och en likvärdig start i livet. På det sättet 
är skolan viktigare än många andra områden. Det är vårt ansvar och vår skyl-
dighet som politiker och beslutsfattare att se till att skolan går före många 
andra områden och att vi ger barnen en chans att få ett rikare liv genom kun-
skap.309  

 

Att genom utbildning skapa jämlikhet i samhället är ett centralt tema i detta 

narrativ. Det kan för en del politiker handla om att inte skapa återvändsgrän-

der, utan att ge alla, till exempel oavsett gymnasieprogram, lika möjligheter:   

Därför tycker vi att det är mycket viktigt att alla som genomgår gymnasiesko-
lan, också de som går i lärlingsutbildning, skall få högskolebehörighet. Det är 
ett sätt att skapa jämlikhet, men man skall inte tro att det betyder att alla skall 
vara lika. Tvärtom skall man inse att likvärdighetens förutsättning ofta är just 
olikhet.310 

 

Likvärdighet betyder i det här sammanhanget alltså inte lika som likadan. 

Återigen betonas vikten av olikhet. Det är en återkommande utgångspunkt i 

talet om begreppet likvärdighet: 

I den nya tid som vi går in i tror jag att traditionell fördelningspolitik, bidrag 
till utsatta grupper etc., kommer att spela en mindre roll. Däremot kommer 
utbildningen som ett av de viktigaste verktygen för att skapa jämlikhet att 
bara öka i betydelse. Jag tror att det är den nya tidens viktigaste verktyg för 
jämlikhet. Det betyder inte likhet. Det var just det som var poängen med or-

                                                      
307 Protokoll 1996/97:113 Anf. 57 
308 Protokoll 2001/02:69 Anf. 2  
309 Protokoll 1997/98:46 Anf. 3 
310 Protokoll 1997/98:82 Anf. 23 
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det likvärdighet. Det kan vara mycket olika - olika för olika människor, olika 
för olika delar av landet och olika för olika skolor - men likvärdigt.311  

 

Något av kritiken mot den förmodat likriktade och uniforma socialdemokra-

tiska utbildningspolitiken synliggörs i den här argumentationen. Det liknas 

vid ett mantra som upprepas ständigt:  

Vad Eva Johansson och jag har olika åsikter om är att ni har missuppfattat 
detta med likvärdighet och likhet. Ni sätter likhetstecken mellan likvärdighet 
och likhet. //…// Ni har fått ett felaktigt likvärdighetsbegrepp.312  

 

Det är jämlikhetsbegreppet som nu utmanas i och med att begreppet likvär-

dighet alltmer kommer att handla om att respektera elevers individualitet och 

särprägel. Likvärdighet handlar mer om att kunna hantera olikhet och mång-

fald än om likhet. Detta perspektiv på begreppet likvärdighet blir allt påtag-

ligare i början av 1990-talet. Att associera likvärdighet till valfrihet blir 

dessutom vanligare,
 
vilket följande citat speglar:  

Ett av skälen till att majoriteten i riksdagen beslutade att fristående och of-
fentliga skolor skulle få en likvärdig hantering ekonomiskt var att man vill ge 
alla barn möjlighet att välja skola. Det är att värna likvärdigheten, som icke 
har funnits i det socialdemokratiska skolsystemet. 313 

 

Debatten om fristående skolor handlar ofta om rätten till likvärdiga villkor i 

jämförelse med kommunala skolor. Men nu kan en förskjutning i begrepps-

användningen iakttas.  Likvärdighet handlar inte längre bara om elevernas 

rätt till utbildning, utan om de fristående skolornas rätt till samma ekono-

miska ersättning som den kommunala skolan. En skolpeng som följer eleven 

och dennes val av skola, betyder därmed att likvärdigheten garanteras, lik-

som valfriheten: 

En nationell skolpeng skall främst garantera valfrihet och likvärdighet. Jag 
tror att kommunerna, liksom i dag, har kompetens att avgöra vilka behov som 
de egna eleverna har och också tar det ansvaret. 314 

 

Ett perspektiv på likvärdighet, som ligger nära debatten om skolpeng rör 

frågan om jämlikhet genom olika behandling. Begreppet knyts då till resurs-

fördelningen i skolan. Frågan om resurser skall fördelas lika eller efter behov 

får allt större utrymme under undersökningsperioden, delvis kopplad till 

uppkomsten av alltfler fristående skolor. Vi anser…  

... att skolresurserna måste fördelas utifrån de verkliga behoven i skolorna. 
Det går då inte att tillämpa en enkel per capita-modell, dvs. s.k. skolpeng. 

                                                      
311 Protokoll 1996/97:43 Anf. 29 
312 Protokoll 2001/02:14 Anf. 210 
313 Protokoll 1991/92:62 Anf. 92 
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Detta strider mot den likvärdiga skolan. Det är och förblir oacceptabelt för 
oss /.../. Detta innebär ingen inskränkning i föräldrars rätt att välja skola för 
sina barn. Men vi kommer aldrig att acceptera att föräldrar skall tvingas att 
välja bort den närmaste skolan, därför att den inte har en med andra skolor 
likvärdig kvalitet. 315 

 

Att behandla alla lika eller olika förefaller vara frågan som delar riksdagsle-

damöterna i synen på en jämlik respektive likvärdig skola. Två principer kan 

skönjas. Dels en kompensatorisk princip, där resurser fördelas efter behov 

och dels enligt principen lika för alla, oberoende av socioekonomiska skill-

nader.    

Vi i /.../ vill inte påstå att det är natt överallt, men skymning håller det nog på 
att bli i alla fall. Då måste vi diskutera de problemen, tycker jag. Det är vårt 
ansvar som aktiva utbildningspolitiker på riksnivå att göra det, om vi vill 
hävda likvärdighetsprincipen, att skolan skall vara jämställd och att barn är 
olika och därmed också skall ha olika typer av resursinsatser. 316 

 

Här synliggörs ytterligare en skillnad mellan synen på kommunalt eller stat-

ligt ansvar. Frågan om skolpeng är aktuell under hela 1990-talet, och en ut-

gångspunkt är att den skulle motverka stora skillnader mellan kommunerna.  

Det är bra och nödvändigt att ett nationellt skolpengsystem tillskapas för att 
värna kvalitet och utbildning, men framför allt för att det skall bli lika villkor 
för alla skolor oberoende av huvudman. 317 

 

Men det handlar givetvis inte enbart om skillnader mellan kommuner utan 

lika mycket om resurstilldelningen till de fristående skolorna som har andra 

huvudmän än kommunen. Elementet likvärdighet - valfrihet plockas ofta upp 

i debatten som kopplas till geografiska jämförelser:  

Från Malmö rapporterades en ökning av klasstorlekarna…//…// I Botkyrka 
finns det tydliga signaler om svårigheter att ge tillräckligt stöd till elever med 
särskilda behov. I Nacka har man i år större klasser, och specialundervisning-
en har beskurits. I Linköping är det samma förhållande.//…//I Borlänge, i 
Degerfors, i  Nybro och på Orust är det likadant.//…// De 100 rektorerna i 
Stockholms stad har sagt att de nu har nått smärtgränsen och inte längre kan 
ansvara för att de fullgör riksdagens uppdrag till dem att ge en bra och lik-
värdig utbildning.318   

 

Den bristande tilltron till kommunen som huvudman och fördelare av resur-

ser är påtaglig. Det gäller såväl de fristående skolorna som av den egna 

kommunala: 
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Precis som Riksdagens revisorer anser vi att det behövs en grundlig och obe-
roende analys av hur skolorna och kommunerna fördelar och använder sina 
resurser. Det kan inte vara rimligt att kostnaden för en elev kan variera med 
35 000 kr per år från en kommun till en annan. Då kan vi knappast tala om 
likvärdighet trots att det gäller en obligatorisk skola.319  

 

Vissa talare förespråkar en nationell skolpeng. Andra menar att likvärdighet 

endast kan skapas genom att resurser fördelas olika beroende på social, kul-

turell och geografisk bakgrund: 

Det tas ingen hänsyn till att barn är olika och behöver olika mycket stöd för 
att få likvärdiga möjligheter. Det här är ett cyniskt förslag som gör barnen till 
kunder på en marknad där samhället köper sig fri från ansvaret att värna varje 
barns rätt till en bra start i livet.320 

 

Likvärdighet kan också formuleras i termer av likvärdiga villkor och tolkas 

som en fråga om resurser. En viktig hörnsten för vår…  

...utbildningspolitik är kravet på likvärdiga villkor. I det samhälle som vi nu 
ser växa fram kommer alltfler människor att vara beroende av att det verkli-
gen blir tillräckliga möjligheter till kunskapsförmedling och utbildning.321  

 

Betyder tillräckliga möjligheter att villkoren är betryggande eller betyder det 

att de är acceptabla? Här finns en viktig nyansskillnad, är det ett golv eller 

ett tak? Mot slutet av 1990-talet börjar kvalitetsbegreppet användas allt ofta-

re i debatten, tillsammans med likvärdighet och ibland som två sidor av 

samma mynt, nästan synonymt. En förskjutning av fokus har uppenbarligen 

skett från målstyrning till resultatstyrning, vilket flera exempel från debatten 

tyder på: 

Kvalitet och likvärdighet hör ihop. Det är märkligt att sätta dessa begrepp i en 
motsatsställning. En nödvändig beståndsdel i varje kvalitetsvärdering är lik-
värdigheten. En viktig del i vad som är kvalitet är för vem den är ämnad, och 
om andra lämnas utanför. Kvalitet utan likvärdighet är alltså inte mycket till 
kvalitet. Men likvärdigheten är föga värd om den inte är på en hög nivå. Om 
alla går i en lika dålig skola är likvärdigheten inte särskilt mycket värd. Kva-
litet och likvärdighet är alltså inga motsatsförhållanden, utan två delar som 
alltid måste höra samman.322  

 

Ett annat tecken på denna förskjutning av begreppet likvärdighet mot kvali-

tet är den nya rollen Skolverket tilldelas enligt utvecklingsplanen från år 

1996/97: Kvalitet och likvärdighet. Nya skolinspektörer samt kvalitetsredo-
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visning för varje enskild skola och kommun föreslås.
323

 Detta debatterades 

under mandatperioden: 

Staten måste också få en mer aktiv roll. Skolverket skall få till uppgift att mer 
aktivt än tidigare hävda en nationellt likvärdig skola. Till hjälp i utvärdering-
en och resultatuppföljningen i skolan skall vi också införa statliga utbild-
ningsinspektörer som blir ett komplement till det arbete som Skolverket re-
dan i dag bedriver när det gäller utvärdering och kvalitetskontroll.324  

 

En likvärdig skola tycks alltmer likställas med en skola där alla elever når 

godkänt. När kvalitet kopplas samman med skolans resultat sker ytterligare 

en förskjutning och likvärdighet kopplas alltmer ihop med betygsättning: 

Betygsättningen är inte likvärdig. Här har Ylva Johansson och Jan Björkman 
och andra talat mycket om att vi måste ha en likvärdig skola. Men betygsätt-
ningen är inte likvärdig, utan den tolkas på olika sätt i olika skolor. Detta be-
ror på att målformuleringarna och kriterierna inom vissa kurser och vissa äm-
nen är otydliga. Det borde regeringen ta tag i ganska omgående.325  

 

I narrativet om en skola för alla sätts själva betydelsen av begreppet likvär-

dighet i rörelse. Det tolkas på helt skilda sätt av riksdagsledamöterna, samti-

digt som det finns exempel på begreppsförskjutningar inom respektive parti-

grupp.  På så sätt talar man förbi varandra i försöken att beskriva verklighe-

ten. Å ena sidan vill man ha en gemensam skola, lika för alla och med god 

kvalitet, samtidigt skall en kompensatorisk resursfördelning ske. Å andra 

sidan skall resurserna fördelas lika, men mångfald och olikhet skall stärkas 

för att tillgodose individernas intressen, behov och förutsättningar. Det vi ser 

är en rad olika, konkurrerande, narrativ om en likvärdig skola och en för-

skjutning av synen på vem som äger frågan.Narrativet en skola för alla ge-

nomgår en slags politisk kortslutning. Det är som om den till slut rymmer 

allt – och därmed ingenting. Och samtidigt ökar trycket på att narrativet skall 

inkludera och skapa mening för en mängd olika samhällsproblem. Det kan 

handla dels om kvaliteten på skolorna. Dels om resursfördelning, dels också 

om skillnader i betyg: 

... en rad rapporter visar att elever i skolorna inte får tillräckliga kunskaper i 
de så viktiga kärnämnena. Skillnaderna i betyg mellan eleverna i dessa bo-
stadsområden och andra från mer gynnade bostadsområden kan vara mycket 
stora. De kan vara ett helt skalsteg enligt det gamla betygssystemet. Skolan är 

                                                      
323 Regeringens skrivelse 1996/97:112. Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbild-

ning – Kvalitet och likvärdighet.  
324 Protokoll 1996/97:113 Anf. 73 
325 Protokoll 1996/97:113 Anf. 94  
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inte likvärdig i dag. Alla barn får inte lika möjligheter till en god start. Där-
med får de heller inte lika livschanser.326   

 

Likvärdigheten i skolan har försämrats och en av orsakerna sägs vara segre-

gationen, vars orsak främst är boendesegregationen enligt flera riksdagsle-

damöter. I riksdagen pekar politikerna ut skolor som befinner sig i en nedåt-

gående spiral, vilka inte sällan återfinns i områden byggda på 1960- och 70-

talet i så kallade miljonprogramsområden: 

Det är inte skolpolitiken utan bostadspolitiken som har lett till en tilltagande 
segregation. I takt med att miljonstädernas bostadsbestånd slitits ner har des-
sa bostäder lämnats till människor som inte har råd att bo någon annanstans. 
Alla andra flyttar. Därför har vi i dag stora bostadsområden som i praktiken 
är ett slags getton, eftersom de som bor där inte kan flytta därifrån även om 
de skulle vilja. Många av dem är invandrare. Skolorna i dessa områden av-
speglar förstås områdets karaktär och får tampas med de speciella problem 
som dessa områden ger upphov till.327  

 

Denna riksdagsledamot hävdar att det är bostadspolitiken och de sociala 

problemen i bostadsområdena som ger upphov till segregation och inte skol-

politiken. Skolorna avspeglar bostadsområdets karaktär.  Andra menar att 

när vi tillåter ekonomisk, social och etniskt segregation påverkar det skolan 

negativt. Det är olika perspektiv på orsakerna till den alltmer tilltagande 

segregationen:  

Vad vi nu kan se är resultatet av att vi under senaste tio åren har tillåtit den 
ekonomiska, sociala och etniska segregationen i samhället att tillta. Detta har 
naturligtvis fått effekter även på skolan och ökat skillnaden mellan skolor. I 
valfrihetens namn tillåter vi också att den kritiska massan av motiverade ele-
ver och engagerade föräldrar, som krävs för att få till stånd positiva läropro-
cesser och social utveckling i skolan, i vissa skolor undermineras. 328 

 

En annan orsak till segregationen som anges är valfriheten och den pågående 

utbyggnaden av fristående skolor, främst i storstadsområdena: 

Att det främst är välutbildade och höginkomsttagare som söker sig till de fri-
stående skolorna för sina barns räkning bekräftades nyligen av både Skolver-
ket och kommittén Välfärdsbokslut. Segregationen ökar och med den klas-
skillnaden - allt detta med Högerns intensiva stöd medan Vänsterpartiet före-
slår stopp för vinstdrivande skolor och ett kommunalt veto mot etablering av 
fristående skolor. 329 
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Men det är inte främst orättvisorna i nyttjandegraden som lyfts fram i skol-

debatten. Den främsta oron gäller just skolsegregationen och vad den i sin 

förlängning kan komma att leda till:  

Det finns en rad problem förbundna med tillväxten av de fristående skolorna. 
Samtidigt som privata, fristående skolor kan verka stimulerande på det totala 
skolväsendet finns det också en risk för ökad segregering, så att elever inte 
längre dagligen möts i skolan över klassgränser och religionsgränser. Detta 
är ett problem. 330 

 

Förslagen på lösningarna på dessa problem varierar. En del politiker i riks-

dagen betraktar just valfriheten som lösningen:  

Som vanligt i alla sammanhang låter man antyda att friskolorna bara är till för 
barn till rika och välutbildade föräldrar. Men så är det inte. Om ni socialde-
mokrater skulle göra några besök i verklighetens friskolor, skulle ni snabbt 
upptäcka att eleverna utgörs av barn som kommer från de mest skilda om-
ständigheter och med skilda ursprung. //…// Vad socialdemokraterna måste 
mena när de talar om segregation i det här sammanhanget är de förhållanden 
som rådde när de styrde skolpolitiken.//…// Jag vill påstå att regeringens val-
frihetsreformer har minskat den risk för ökad segregation som fanns tidiga-
re.331   

 

Man argumenterar för att det just är genom möjligheten att välja skola, 

kommunal eller fristående, som barn och ungdomar från icke privilegierade 

miljöer får möjlighet att bryta ett negativt socialt mönster: 

Jag tror att det är viktigt att i en utvecklingsplan slå fast att undervisningen i 
socialt utsatta områden måste hålla mycket hög kvalitet. Och vi måste också 
på olika sätt stimulera social rörlighet. I det här sammanhanget är rätten att 
välja skola central. Politiska ingenjörer kan ju inte rätta till bekymren med 
några enkla penndrag. I stället måste familjerna, oavsett var de bor, ges kun-
skaper om sina rättigheter och förutsättningar för ett aktivt val.332  

 

Andra menar att lösningen istället ligger i att med större politisk kraft tillse 

att det finns tillräckligt med resurser i skolor i de mest utsatta områdena:   

Är skolministern beredd att på något sätt gå in och kompensera de skolor som 
finns i de mest utsatta områdena? Jag är medveten om att det skulle kollidera 
med den kommunala självbestämmanderätten, men läget är akut och besvär-
ligt. För varje år som går tappar vi unga människor som inte får den grund 
som de egentligen behöver för att gå vidare i livet. 333 
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Att segregationen har ökat under de senaste 15 åren förklaras på olika sätt av 

politikerna i riksdagen. Det vi ser är två olika problemformuleringar. Några 

betonar boendesegregationen som orsak till problemet, varvid rätten att välja 

skola ger elever och deras föräldrar en möjlighet att söka sig till mindre 

segregerade skolor. Lösningen på problemet bygger sålunda på förhoppning-

en om social rörlighet och att den socioekonomiska bakgrunden ska spela 

mindre roll. Det är skolan och lärarna som kan göra skillnad.  Den andra 

problemformuleringen utpekar valfriheten som själva problemet som den 

externa kraft som påverkar segregationen negativt. De som kan välja sig bort 

från ett mindre gynnsamt område gör det, vilket vanligtvis är de elever som 

har föräldrar med en högre utbildningsbakgrund, som ofta också har en eta-

blerad position i samhället. Kvar blir elever med sämre socioekonomiska 

förutsättningar, med föräldrar som kanske är arbetslösa eller ens aldrig 

kommit ut på den svenska arbetsmarknaden.   

 

Sammanfattningsvis visar det sig att begreppet likvärdighet uppvisar en rad 

olika innebörder i debatten. Jag har funnit ett tiotal olika likvärdighetsbe-

grepp, som speglar hur begreppet fyllts med nytt innehåll:  

 

Likvärdiga möjligheter 

Likvärdigt innehåll 

Likvärdiga chanser till ett gott liv 

Likvärdig start i livet 

Likvärdig olikhet 

Likvärdiga resurser 

Likvärdiga resultat 

Likvärdig ekonomisk hantering 

Likvärdiga betyg 

Likvärdig kvalitet 
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5.1 Vi rustar Sverige inför framtiden  

 

Det andra narrativet som dominerar riksdagens skoldebatter är Vi rustar 

Sverige inför framtiden; om skolans roll för samhällets tillväxt och konkur-

renskraft, välfärd och demokrati. Det handlar om att det svenska utbild-

ningsväsendet måste tillhöra de absolut bästa i världen för att Sverige skall 

kunna upprätthålla sin roll som välståndsnation.  

En trygg motor 

I utbildningsdebatterna framställs skolan ofta som den allra viktigaste driv-

kraften för hela samhällsutvecklingen. ”Herr talman! En god utbildning läg-

ger grunden för utvecklingen av hela vårt samhälle.”
334 

Uttryckt på ett annat 

sätt kan man använda sig av begrepp som leder tanken till samhällsbygge 

och kommunikation: ”Utbildning och forskning är Sveriges intellektuella 

infrastruktur.”
335 

På så sätt framställs utbildning i riksdagsdebatten som en 

strategisk resurs för såväl framtiden som för vår tillväxt: 

Skolan är nyckeln till framtiden, och det är vi som har nyckeln. Få saker har 
sådan betydelse för ett lands möjligheter som kunskap och utbildning. Hur 
utbildningssystemet fungerar och vilka resultat som blir är av strategisk bety-
delse för våra möjligheter att se framtiden an med tillförsikt. Det handlar om 
kvalitet, det handlar om empati människor emellan, det handlar om synen på 
oss själva och andra, det handlar om möjligheter till tillväxt och mycket, 
mycket annat. 336 

 

I narrativet ”Vi rustar Sverige” tycks det inte råda några större motsättningar 

mellan den enskildes behov och samhällets. Individens behov sammanfaller 

helt enkelt med samhällets intressen: 

Som jag ser det är utbildning en av de starkaste motorerna för utveckling. 
Det handlar om individens möjlighet att växa och utvecklas som människa, 
men det handlar också om samhällets utveckling. Utbildning är den starkaste 
motor som vi kan använda för ekonomisk och social tillväxt i samhället och 
för en demokratisk.337   

 

Men en förutsättning är att utbildning erbjuds alla, inte ett fåtal. Elit ställs 

således mot bredd i debatten:  

Vi skapar inte en god ekonomi enbart genom att ha många välutbildade i top-
pen. Vi skapar en god ekonomi och, vill jag säga, ett gott samhälle genom att 

                                                      
334 Protokoll 1994/95:57  Anf. 249 
335 Protokoll 1994/95:57 Anf. 248 
336 Protokoll 1999/00:45 Anf. 1 
337 Protokoll 1997/98:46 Anf. 72   
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utbildningen är god på bredden och genom att alla får möjlighet att ta del av 
utbildningen.338  

 

Det handlar om att bygga ut antalet utbildningsplatser på alla nivåer från 

förskola till högskola och universitet, vilket skedde i stor utsträckning under 

1990-talet. Utbildning och ekonomi kopplas alltmer samman i retoriken.  

Det talas om att utbildning är en investering, utbildning lönar sig: 

Vi måste ge klara signaler på att utbildning lönar sig, även när det gäller 
pengar. Utbildning är själva grunden för att vårt samhälle skall kunna hänga 
med i utvecklingen på det näringspolitiska området och inom industrin och 
för att vi skall få den tillväxt som är nödvändig för de fortsatta sociala refor-
mer som vi behöver i vårt samhälle 339 

 

I detta narrativ hanteras utbildning som en ekonomisk resurs och jämförs 

inte sällan med andra ekonomiska investeringar, som till exempel kan vara 

aktier, fastigheter eller konst:  

Tillväxt handlar inte enbart om kronor och ören. Tillväxt innebär också att 
människor i ett land växer, och det innebär i sin tur att landet utvecklas. Vi 
behöver olika former av investeringar i vårt land för att få en ökad tillväxt, 
inte minst en långsiktig satsning på människorna, det s.k. humankapitalet.340  

 

Tillväxtbegreppet som också främst hör hemma i en ekonomisk kontext an-

vänds ofta i debatten. Här ovan framställs människan i sig, som ett human-

kapital, som kan växa och bli lönsam.
341

 Men ofta kopplas också riksdagspo-

litikerna frågan om utbildning till sysselsättning och tillväxt i företag: 

Jag hade hoppats att utbildningsfrågorna den här gången skulle vara en del av 
debatten om arbete och tillväxt. De övergripande utbildningsfrågorna om 
kompetensförsörjningen i framtiden har stor betydelse för Sveriges möjlighe-
ter att långsiktigt få fler företag och nya arbeten. 342 

 

Utbildningsfrågor och kompetensförsörjning hänger intimt samman ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Det är avgörande framtidsfrågor som har stor bety-

delse för Sveriges möjligheter, sägs det i riksdagens plenisal. Det handlar om 

att utbildas med utgångspunkt från arbetslivets behov. Framtiden skrivs in i 

en ekonomisk kontext.  

  

                                                      
338 Protokoll 1994/95:57 Anf. 258  
339 Protokoll 1996/97:43 Anf. 28  
340 Protokoll 1995/96: 8 Anf. 89 
341 Se t.ex. OECD (2001). The well-being of Nations: The Role of Human and Social capital. 

Paris: OECD.  
342 Protokoll 1995/96:8 Anf. 47  
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Skolan som spjutspets eller spegel? 

Frågan om utbildning för rättvisa och demokrati knyts också samman med 

Sveriges tillväxt och är ett ofta förekommande argument i debatten. Utbild-

ning förväntas lösa stora och allvarliga samhällsproblem. Alltifrån rättvisa, 

sysselsättning, demokrati till miljöproblem:  

Vi gör det därför att vi vet att utbildning är en av de viktigaste faktorerna för 
att skapa förutsättningar för tillväxt i samhället. Vi gör det också därför att vi 
vet att utbildning blir ett allt viktigare fördelningspolitiskt instrument, och 
därför att utbildning har ett direkt samband med demokratins utveckling och 
delaktighetens fördjupning i vårt samhälle. 343 

 

Föreställningen om utbildning som universalmedel hänger samman med att 

skolan under stora delar av efterkrigstiden betraktades som en institution 

som skulle lägga grunden för olika samhällsförändringar:  

… om det vore så, att människors möjligheter till utveckling styrs av deras 
medfödda begåvning, skulle den första utbildningsrevolutionen, den som jag 
menar att vi har genomfört under de senaste decennierna, aldrig ha påverkat 
samhällsutvecklingen så starkt som den gjort. 344  

 

Som jag tidigare nämnde utpekades ökad jämlikhet på arbetsmarknaden som 

ett mål för skolan på 70-talet, men skolan skulle också utgöra den plats där 

demokratin i samhället stärktes. Här fungerar Olof Palmes spjutspetsmetafor 

väl: 

Skolan måste alltså också förändras. Den borde kunna vara en motor i en 
progressiv samhällsförändring. Det är arbetarrörelsens klassiska, och fortfa-
rande giltiga, vision om en skola som uppmuntrar kritiskt tänkande och hel-
hetssyn och en skola för frigörelse och rättvisa: en spjutspets mot framti-
den.345  

 

Skolan är inte där ännu, utan måste förändras i den riktningen. I den miljön 

skall eleverna fostras till kritiskt tänkande medborgare. Utbildning förväntas 

vara ett instrument för samhällsförändring: 

Vad är det som ger oss de bästa möjligheterna att också genom utbildningen 
och utbildningspolitiken forma framtiden? Utbildning är ju inte bara en pas-
siv sak, där man anpassar sig till givna samhällsförhållanden, en given ar-
betsmarknad och en given ekonomi, utan det är också ett instrument för sam-
hällsförändring. 346 

 

                                                      
343 Protokoll 1996/97:113 Anf. 73 
344 Protokoll 1996/97:113 Anf. 64 
345 Protokoll 2001/02:69 Anf. 4  
346 Protokoll 1994/95:57 Anf. 254   
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En sådan samhällsförändring som tas upp i riksdagen rör olika miljöpro-

blem. Långsiktig hållbarhet är nyckelbegreppet i det sammanhanget: 

Vi ser också utbildningsfrågorna som de kanske mest väsentliga av alla poli-
tiska frågor för att vi skall kunna svänga utvecklingen mot långsiktig håll-
barhet. Det är dagens ungdomar som skall göra det bättre som vår generation 
har gjort fel.347  

 

Optimistiskt hoppas man i debatten att dagens ungdomar skall göra det bätt-

re som tidigare generationer misslyckats med. Vid mitten av 1990-talet 

nämns för första gången ekologisk hållbarhet i den politiska debatten.
348

 

Miljöproblem och klimatkris utvecklas till problemformuleringar, som till 

dels kan lösas av skolan. Men lika vanligt som att se skolan som en föränd-

ringskraft i samhället är beskrivningen av skolan som en spegel av samhälls-

utvecklingen, alltså en motsatt föreställning om skolans roll i samhället: 

Vi säger ofta att skolan är en spegel av samhället. Om det är så krävs det så-
ledes ett ständigt medvetande i skolan vad samhällsförändringarna innebär. 
Man kan inte vrida klockan tillbaka. Det är endast nuet och framtiden som 
väntar.349  

 

Spegeln reflekterar här samtiden, och därmed utvecklingen här och nu. En 

annan föreställning är att se skolan mer som en släpvagn. Skolan måste följa 

utvecklingen istället för att påverka utvecklingen: 

Utvecklingen i skolan måste självfallet följa utvecklingen i samhället i stort. I 
takt med att kunskapskraven ändras måste förändringar till. Behovet av för-
nyelse och beredvillighet att ta in nya erfarenheter i skolans värld kan inte 
nog betonas.350 

 

Det är ett passivt förhållningssätt och hotbilden i det sammanhanget är att 

skolan riskerar att halka efter utvecklingen och inte klarar av att anpassa sig 

till samhällsutvecklingen och förändringar i arbetslivet:  

Den allmänna utbildningsnivån måste fortlöpande anpassas till samhällets 
och arbetslivets utveckling. 351 

 

                                                      
347 Protokoll 1995/96:8 Anf. 51  
348 Hållbar utveckling är ett begrepp som internationellt började användas alltmer i samband 

med Brundtlandsrapporten, Vår gemensamma framtid som publicerades 1987. I rapporten 

definieras hållbar utveckling enligt följande: En hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att till-

fredsställa sina behov. Begreppet hållbar utveckling omfattar idag såväl ekologiska, som 

ekonomiska och sociala aspekter. 
349 Protokoll 1999/2000:20 Anf. 223   
350 Protokoll 1996/97:43 Anf. 127   
351 Protokoll 1998/99:71 Anf. 119   
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En orsak tycks enligt några riksdagsledamöter vara att skolan är allför isole-

rad från samhället:   

Skolan lever fortfarande ett liv som är för mycket avgränsat från samhälle i 
övrigt. Det går ofta vattentäta skott mellan skolan och myndigheter och orga-
nisationer som arbetar med barn och ungdomar i samhället i övrigt.352  

 

Spjutspetsmetaforen är långt bort, när bilden av en skola som halkat efter 

utvecklingen tonar fram, en skola som inte har anpassats sig till arbetslivets 

krav och ter sig alltför isolerad från samhället i övrigt. Skolans roll är inte 

längre att påverka samhällsutvecklingen. Nu tycks förhoppningarna vara att 

skolan åtminstone skall hålla jämna steg med samhällsförändringar.  

Skolan som krishjälp 

I början av undersökningsperioden, 1991 till 1994, kan man notera en ten-

dens att beskriva skolan som dyr och ineffektiv. Lösningen på problemet 

anses vara valfrihets- och friskolereformen och därmed konkurrensutsättning 

av skolan. Men mot slutet av 1990-talet ser vi en förändring av problembe-

skrivningen. Nu är det krisen inom skolan som är det stora hotet: 

Fru talman! Ett land som sänker halten på kvaliteten på sin undervisning be-
går självmord. Det är utomordentligt starka ord, men de är uttalade av en 
fransk undervisningsminister. Och jag tror faktiskt att det ligger en oerhört 
stor sanning i det. Jag tror faktiskt inte att vi, inbegripet mig själv, riktigt anar 
i vilket allvarligt läge det svenska skolväsendet befinner sig i dag. Vi kan tala 
oss hesa om ekonomisk tillväxt, och vi kan bygga upp geniala strukturer för 
social gemenskap och välfärd. Men om skolväsendet får halka efter eller bli 
försummat blir likväl resultatet det som ingen av oss önskar.353  

 

Denna kris handlar om såväl ordning och reda som brist på resurser, liksom 

sjunkande resultat och försämrad kvalitet. Att vi halkar efter är som att begå 

självmord är starka uttryck för hur viktig skolan anses vara. För att klara av 

framtidens utmaningar måste Sverige kunna konkurrera med omvärlden. 

Utbildningssatsningar framställs som lösningen på det problemet: 

Fru talman! Svenskt utbildningsväsende är kanske den viktigaste framgångs-
faktorn för detta land med en liten befolkning och stor yta. Utan en välutbil-
dad befolkning blir vår konkurrensmöjlighet för såväl nationen som individen 
kraftigt försämrad. I ljuset av detta finns det anledning att vara bekymrad 
över vår utveckling som kunskapsnation.354  

 

Argumentationen framstår som näst intill ödesmättad, när Sveriges konkur-

renskraft påtalas i debatten. Utbildning är den viktigaste framgångsfaktorn är 

ett uttryck som används för att understryka vikten av god kvalitet i utbild-

                                                      
352 Protokoll 1995/96:97 Anf. 195   
353 Protokoll 1999/00:68 Anf. 2   
354 Protokoll 1998/99:36 Anf. 119  
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ningssystemet. Det finns anledning att vara bekymrad, sägs det i debatten. 

Sverige riskerar att stagnera och vår konkurrensmöjlighet anses kraftig för-

sämrad, utan en välutbildad befolkning. Det höga tonläget antyder att dessa 

faror måste betraktas som allvarliga. Vi kan inte upprätthålla vår välfärd om 

vi inte satsar på skolan framhålls det och man utgår samtidigt från att det 

råder det enighet om detta: 

Jag tror att de flesta i dag är överens om att huvudstrategin för att bevara och 
utveckla vår välfärd och förhindra framväxten av ett tvåtredjedelssamhälle är 
att Sverige utvecklas som kunskapssamhälle och att alla människor får reella 
möjligheter att vidareutveckla sig. Utbildning spelar också en central roll för 
att stimulera den ekonomiska tillväxt vi alla vill ha och är beroende av. Ut-
bildning är vidare ett av de viktigaste fördelningspolitiska instrumenten. 355 

 

Den oro som uttrycks i anförandet speglar upplevelsen av ett Sverige i kris. 

Utbildning framställs som en framtidsgaranti och sägs vara ett instrument, ett 

slags redskap med vilket man löser konkreta problem. Utbildning blir ett 

universalverktyg för såväl för individens utveckling som för samhällets till-

växt och framtida välfärd. 

5.3 Det är här vi lägger värdegrunden 

 

Det tredje dominerande narrativet under undersökningsperioden 1991-2002 

handlar om vikten av att skolan förmår befästa det svenska samhällets ge-

mensamma värdegrund. Talet om en gemensam värdegrund istället för som 

det tidigare hette, grundläggande värderingar, är inledningsvis en ideologisk 

konfliktfråga mellan blocken, för att sedan utvecklas till en profilfråga för de 

två socialdemokratiska skolministrarna mellan åren 1994-2002. Jag kommer 

först att uppehålla mig vid den kamp som utbröt mellan de två blocken vad 

gäller innebörden i begreppet värdegrund och varför diskussionen om sko-

lans värdegrund får så stort utrymme i skoldebatten i riksdagen.  Därpå visar 

jag hur begreppet så att säga kapas av socialdemokraterna och fylls med ett 

nytt innehåll. 

 

Värdegrund som kristen etik 

Frågan om den gemensamma värdegrunden aktualiserades i samband med 

utarbetandet av Lpo 94, grundskolans läroplan. Begreppet värdegrund hade 

introducerats i samband med betänkandet Skola för bildning (1972).
356

 För 

att visa på en central förskjutning från betänkande och proposition till den 

slutliga läroplanstexten, vilket leder till konflikten jag ovan beskrev, illustre-

                                                      
355 Protokoll 1996/97:43 Anf. 50  
356 Se Lundgren, U.P. (2003). Om ordet värdegrund. 



108 
 

rar jag med att citera passagerna ur respektive dokument. I betänkandet och i 

propositionen föreslås följande text i läroplanen under rubriken ”Skolans 

värdegrund och uppgifter”:  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med svaga och ut-
satta samt alla människors lika värde utgör kärnan i de värden skolan skall 
gestalta och förmedla. Tillsammans med aktningen för varje människa egen-
värde och respekten för det levande, utgör de den etiska grunden för skolans 
arbete. Det är värden som bland annat genom kristen etik och västerländsk 
humanism har en djup förankring i vårt land.357  

 

Här sägs att värdegrunden har en djup förankring i vårt land bland annat 

genom kristen etik och västerländsk humanism. Det finns alltså flera alterna-

tiv. Skrivningen förändras från läroplanskommitténs betänkande till den 

slutliga läroplanen.
358

 Kds lyckades genom förhandlingar i utbildningsut-

skottet skärpa till meningen och i läroplanerna står följande: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 
och utsatta är de värden skolan skall gestalta och förmedla. I överensstäm-
melse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk huma-
nism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans 
och ansvarstagande.359  

 

Förutom mänskliga rättigheter, hävdas det att dessa värden är kongruenta 

med kristen etik och västerländsk humanism.  Denna innebörd väckte debatt 

i media och skapade en kraftmätning i riksdagen mellan majoriteten och 

oppositionen, men eventuellt också på de borgerligas gruppmöte i utskottet 

inför den slutliga justeringen av texten till Lpo 94. En riksdagsledamot frå-

gar: 

Var det så att ni tvingades att föra in dessa begrepp återigen i betänkandet 
under hot om att kds skulle lämna regeringen -- ja eller nej? Ingen av de bor-
gerliga företrädarna har hittills givit mig ett rakt svar på den frågan.360 

 

Här antyds att Kds gjort frågan om skolans värdegrund till en kabinettsfråga 

och hotat med att avgå ur regeringen i samband med att propositionen om en 

ny läroplan skulle tas. Till slut svarar en riksdagsledamot: 

Man ville ha detta begrepp inskrivet. Det var en mycket viktig fråga för kds, 
och vi sitter i en regeringskonstellation tillsammans med kds. Det är mycket 

                                                      
357 SOU: 1992: 94.  Skola för bildning. s. 147. Prop. 1992/93:220. s. 104. 
358 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet Lpo 94 samt Läroplanen för de frivilliga 

skolformerna Lpf 94.  
359 Lpo 94. s. 5. 
360 Protokoll 1993/94:43 Anf. 107 
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riktigt. Om det hela tvingades fram eller inte kan jag inte riktigt säga, utan 
det beror på hur man uppfattar det.361  

 

När beslutet om en ny läroplan fattades av riksdagen bestod debatten av ca 

100 anföranden och repliker och i 51 av dessa diskuteras frågan om skolans 

värdegrund och om den nya formuleringen om kristen etik och västerländsk 

humanism. Inget annat område i läroplanerna fick sådant utrymme i debat-

ten, vilket visar hur omstridd och kontroversiell frågan var.
362

 Kristdemokra-

terna i riksdagen lyckades driva igenom den nya formuleringen och därmed 

uppstod ingen bred enighet kring beslutet om värdegrunden i de nya läropla-

nerna för grundskolan och för gymnasieskolan:  

Från andra religionsföreträdare än de kristna var man helt på det klara med 
att när vi talar om den kristna etiken menar vi den värdegrund som vi i det 
här landet har byggt på sedan många hundra år tillbaka. Man var helt enig 
om att detta skulle vara grunden för vår skola. De hade alltså uppfattat att det 
inte är fråga om att vara konfessionell i den svenska skolan.363  

 

Att luta sig mot andra religionsföreträdare är ett försök att ge sig själv legi-

timitet i debatten. Andra ställer frågan om vårt svenska kulturarv med rötter i 

kristendomen i relation till det mångkulturella Sverige:  

Särskilt i dessa dagar då vi befinner oss i en brytningstid historiskt, kulturellt, 
socialt och politiskt är det viktigt att inte slå fast den enes eller andres mono-
pol på olika moralläror. Såsom dessa begrepp används i betänkandet blir de 
också rent degenererande ur bildningsaspekter. Ett aktivt sanningssökande 
kan inte ha sin utgångspunkt i någonting som hävdas av en institution som 
har en myndighetsutövande funktion.364 

 

Begreppet brytningstid ingår i flera anföranden och för en del innebär det att 

hålla fast vid kulturarv och kristendom, medan det för andra utgör en anled-

ning till omprövning och öppenhet inför andra trosläror, kanske för att even-

tuellt undvika de konflikter som eljest skulle kunna uppstå om en religion 

har företräde före en annan. En annan reaktion i riksdagsdebatten är att jäm-

föra det socialiststyrda Sverige med andra länder i Europa och med kraft 

hävda att svenskarna avviker och är onormala: 

Men referensramarna i Sverige är så små, utblickarna i Europa -- precis som 
för mig tidigare --så få, att redan att tala om kristen etik i skolan framställs 
som det onormala, det fanatiska. Det är precis som om den sekulariserade 
och socialiststyrda 60-  och 70-talsskolan i Sverige skulle ha varit det norma-
la gentemot i stort sett hela övriga Europa.365   

                                                      
361 Protokoll 1993/94:43.Anf 110 
362 Se t.ex. Linde, G. (red.) (2001). Värdegrund och svensk etnicitet och Sigurdsson, O. 

(2002). Den goda skolan.  
363 Protokoll 1993/94:8 Anf. 138 
364 Protokoll 1993/94:43 Anf.61 
365 Protokoll 1992/93:7 Anf. 98 
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Svenskarna framställs i detta anförande till och med som inskränkta och 

okunniga i jämförelse med övriga européer, underförstått att Sverige är något 

av en ankdam, vilket är en bild som blir aktuell i och med Ny demokratis 

framgångar i riksdagsvalet 1991. Ett vanligt förekommande problembe-

skrivningen gäller ett samhälle i moralisk upplösning, där värdeneutralitet 

fått råda i skolan och där oro, våld och mobbning pågår. I citatet nedan talas 

det om byggnaden som raseras på grund av en bristande grund, vilket för-

klarar delar av begreppet värdegrunds innebörd. Det skall vara ett funda-

ment, likt en husgrund som ger nödvändig stabilitet:  

Ett bygge må vara aldrig så bra, men om grunden inte håller vet vi att hela 
byggnaden raseras. Den grund vi /.../ anser nödvändig får både förskola och 
skola, och jag skulle vilja tillägga barnomsorg, har aldrig varit den relativis-
mens värdeneutralitet som tidigare regeringar nöjt sig med att ha i vårt 
land.366  

 

Tonläget är ibland uppskruvat. Arbetet med värdegrunden är lösningen på 

problemet med en skola i normupplösning:  

Vi har också trott på att det med en uttalad etik i grunden är lättare att visa 
förståelse för svaga och utsatta, för minoritetsgrupper, samt att den kristna 
etiken kan ge råd och vägledning i det vardagliga livet och i synen på sam-
hället. 367 

 

Förhoppningarna är stora när det gäller läroplanens inriktning och dess för-

ankring i skolan. Genom denna solida värdegrund blir klimatet i skolan var-

mare, mjukare och mer respektfullt än tidigare.
368

 En ledamot i riksdagen 

säger att vi …  

…  är övertygade om att klimatet i skolan blir varmare, mjukare och mer re-
spektfullt om läroplanens inriktning på ett övergripande etiskt perspektiv med 
historisk förankring i vårt kristna kulturarv tas på allvar i de enskilda skolor-
na.369 
  

                                                      
366 Protokoll 1991/92:62 Anf. 109 
367 Protokoll 1991/92:62 Anf. 109 
368 Frågan om kristendomens ställning i skolan parat med ämnet religionskunskap har varit 

föremål för åtskilliga strider under hela 1900-talet fram till idag. När katekesläsningen togs 

bort ur Folkskolans normalplan 1918/1919 samlades över 30 000 namnunderskrifter in som 

protest, berättar Lundahl (1989). Ett annat exempel är Kristdemokraternas uppkomsthistoria, 

enligt Johansson, G. (1985). Kristen demokrati på svenska: studier om KDS tillkomst och 

utveckling 1964-1982, som skriver att Kds bildades i början av 1960-talet, som en reaktion 

mot den kulturradikala kritik mot kristendomen som bl.a. ledde till att regeringen föreslog att 

ersätta kristendomsämnet med religionskunskap i samband med den nya läroplanen 1969. 

Nästa strid handlar om införandet av begreppet värdegrunden i Lpo 94 som vilar på kristen 

etik och västerländsk humanism år 1994. Den senaste rörde frågan om kristendomens ställ-

ning i ämnet religionslunskap inför de nya kursplanerna som ska gälla fr.o.m. 2011. 
369 Protokoll 1995/96:48 Anf. 26 
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Värdegrund som medborgarfostran 

Under nästpåföljande mandatperioder, 1994-1998 och 1998-2002, som leds 

av socialdemokratiska regeringar, får begreppet värdegrund en ny och delvis 

annorlunda innebörd. Det är ett exempel på hur socialdemokraterna kapar 

begreppet och försöker fylla det med nytt innehåll. Nu talar riksdagsledamö-

terna om den gemensamma grundsyn barn och unga behöver inför nästa 

århundrade, måhända med berättelsen om ett ständigt föränderligt samhälle, 

dess krav och förväntningar på rörlighet i åtanke:  

Kunskapen om vad som står i läroplanen är bristfällig. Läroplanen är en täm-
ligen oläst bok. Ändå finns här vår gemensamma grundsyn på hur ett demo-
kratiskt samhälle skall fungera. Här ges tydliga anvisningar om hur under-
visningen skall bedrivas för att eleverna senare skall fungera i ett ständigt 
föränderligt samhälle.370  

 

Begreppet värdegrund handlar nu mer om att fostra demokratiska medborga-

re. Kristdemokraterna reagerar på förändringen av begreppets innebörd och 

de försöker ideligen slå fast den betydelse de själva gav begreppet ”värde-

grund” i Lpo-94:  

Jag kände inte att jag fick svar på min fråga tidigare. Skolministern talar säl-
lan om vilken värdegrund ni arbetar utifrån. Då blir min sista fråga: Vi håller 
väl fast vid att det är den värdegrund som finns i läroplanen för det frivilliga 
skolväsendet? 371 

 

Och svaret i riksdagsdebatten blir: 

Ja, jag håller fast vid den. Dessutom har jag på kommunal skolriksdag upp-
manat alla våra kolleger ute i landet att stå fast vid den. Det är deras agerande 
utifrån denna värdegrund som präglar skolan.372   

 

Om de två debattörerna menar samma sak med värdegrunden är tveksamt. 

Det är framför allt frågan om våld, mobbning och rasism som utgör en viktig 

utgångspunkt i diskussionen om skolans värdegrund under senare delen av 

1990-talet: 

Det andra problemet är att skolans värdegrund inte hävdas tillräckligt aktivt i 
skolan. Det finns elever som är otrygga. Det förekommer våld, mobbning och 
rasism i skolan. Skolan är ingen isolerad del av samhället. Det går inte att tro 
att skolan aldrig kan drabbas av de problem som finns utanför skolan. 373 

 

En orsak till den situation som påtalas är att värdegrunden inte hävdas till-

räckligt av lärare i skolan, utan bara blir ”någonting som bara står i portalpa-

                                                      
370 Protokoll 1994/95:12  Anf. 149 
371 Protokoll 1998/99:71 Anf. 134 
372 Protokoll 1998/99:71 Anf. 135 
373 Protokoll 1997/98:57 Anf. 2 
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ragrafer och läroplaner.”
374

Andra orsaker som anges är nedskärningar i sko-

lan, större klasser, färre lärare och personal. Alla tecken på ökad oro och 

otrygghet i skolan. Ytterligare andra orsaker sägs vara de samhällsföränd-

ringar som påverkar attityder till vuxna, till lärande och brist på framtidstro. 

Skolan är en del av samhället i övrigt, där dessa problem också finns. Följ-

derna av mobbning och kränkningar är allvarliga: 

Mobbningen finns, det vet vi, på snart sagt alla skolor. Den förstör många 
barns möjligheter att tillgodogöra sig sin utbildning. Den gör dem olyckliga 
och sätter inte sällan djupa spår i själen för hela livet. Det är inte acceptabelt 
att alltifrån självbild till yrkesval längre fram i livet tillåts styras av kränk-
ningar som skett i skolan.375 

 

Ett skäl till detta anses vara att lärare, skolledare och kommuner inte tar sko-

lans värdegrund på tillräckligt stort allvar och därmed, betonas det i riks-

dagsdebatten, tar de inte heller sitt ansvar:  

100 000 svenska barn är utsatta för mobbning i dag. Likväl vet vi att det är 
10-20 % av landets skolor som saknar de obligatoriska arbetsplanerna mot 
mobbning. Vi vet att hälften av landets kommuner inte har undersökt hur 
vanligt det är med mobbning. Vi vet att ungefär en tredjedel av landets skolor 
inte heller har undersökt hur vanligt det är med mobbning.376  

 

En följd av dessa brister är att många elever inte förmår att nå upp till be-

greppet godkänd om de inte är trygga i skolan: 

Värdegrunden, kunskapen om hur vi människor fungerar tillsammans, är ba-
sen för att vi skall få godkända elever i grundskolan. Mår vi bra vill vi ha 
kunskap. Mår vi dåligt har vi inte förmåga att lyssna och ta kunskapen till 
oss.377  

 

Narrativet om skolans värdegrund handlar alltmer om elevernas trygghet, om 

klimatet i skolan och om skolans roll i den demokratiska fostran av eleverna: 

Våra skolor har fått ett särskilt ansvar att hävda, värna och utveckla våra 
grundläggande demokratiska värderingar. Därför är kraven på respekt för 
individens okränkbarhet och varje människas rätt att bli bemött med respekt 
större i skolan än utanför. I skolan skall man alltid kunna känna sig trygg. 
Skolan kan aldrig frånhända sig ansvaret för dessa värderingar. Det ansvaret 
kan aldrig överlämnas till polisen, sociala myndigheter eller någon annan. 
Det är skolans kanske viktigaste uppdrag att lägga grunden för ett demokra-
tiskt förhållningssätt.378  

 

                                                      
374 Protokoll 1997/98:46 Anf. 35 
375 Protokoll 1997/98:46 Anf. 44 
376 Protokoll 2000/01:52 Anf. 333 
377Protokoll 1998/99:36 Anf. 171 
378 Protokoll 1997/98:57 Anf. 2 
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I detta sammanhang framställs eleverna som vilsna. De behöver hjälp och 

stöd av vuxenvärlden för att bearbeta normer och värderingar:  

Det finns en stor vilsenhet bland våra ungdomar i dag när det gäller normer 
och värderingar, och intresset för existentiella frågor är stort. Någonstans be-
höver ungdomarna få bearbeta dessa frågor.379  

 

Det kanske beror på att eleverna inte har getts möjlighet till det i en skola 

som enligt flera debattörer abdikerat från sitt ansvar. En del av berättelsen 

om skolans värdegrund gäller bristen på värdegrund. I riksdagsdebatten talar 

man om skolans värdeneutralitet, som socialdemokraterna sägs ha skapat.  

De menar att tidigare regeringar aktivt under många år drev att skolan skulle 

vara värdeneutral och objektiv det vill säga inte ta ställning till värderingar 

ej heller till ideologier: 

Just detta att skolan skulle vara värdeneutral drevs mycket aktivt. Lärare och 
annan skolpersonal skulle inte ta ställning, utan det skulle eleverna få göra på 
egen hand utifrån ett smörgåsbord som serverades med de olika ideologier 
och värderingar som finns företrädda i samhället. Kan det möjligen ha på-
verkat utvecklingen inom den svenska skolan?380  

 

Kravet på allsidig undervisning kan tolkas som värdeneutralitet. Enligt bland 

annat den här riksdagsledamoten slutade skolan därmed att ta ansvar för 

elevernas fostran, men får svar från en annan politiker:    

Om jag minns rätt talade redan 1946 års skolkommission, inte minst med lär-
domar från andra världskriget, tydligt om att skolan skall fostra demokratiska 
medborgare, att skolan skall stå för demokrati och grundläggande demokra-
tiska värden. Det menar jag är oerhört viktigt.381  

 

Här ovan ser vi exempel på att de två debattörerna tolkar begreppet värde-

grund på helt skilda sätt. Den ena utgår från frånvaron av en bestämd värde-

grund och ger exempel på en värdeneutralitet som skadat skolan. Medan den 

andra nämner att skolan sedan 1946 skall fostra demokratiska medborgare 

bland annat finns uttryckta i olika konventioner till exempel FN:s deklara-

tion om mänskliga rättigheter:  

Att föra över, förankra och utveckla grundläggande demokratiska värden hos 
den uppväxande generationen är inget som någonsin blir färdigt, utan det är 
ett kontinuerligt arbete, som varje vuxengeneration måste ta på sig gentemot 
den unga generationen, såväl i institutionaliserad form i skolan som i sam-
hällslivet och som föräldrar, som medborgare och som vuxna vänner till barn 
och ungdomar.382  

                                                      
379 Protokoll 1997/98:82 Anf. 47  
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Nu talas det mer om medborgarbildning, vilket är ett annat perspektiv på den 

gemensamma värdegrunden, vilket kommer också till uttryck i debatten när 

man talar om elevernas personliga utveckling:  

Den erforderliga kompetensen omfattar inte enbart teoretiska kunskaper eller 
praktiska färdigheter, utan den gäller också, och framför allt, själva person-
ligheten. Vi bör alltså fråga oss: Vilka personliga kvaliteter och attityder 
krävs det i detta den ständiga rörlighetens samhälle, och vad är det vi och 
vårt utbildningssystem kan bidra med för att vi skall uppnå att människor 
skall kunna ha de attityder och värderingar som passar i nästa århundra-
de?383  

 

Här är det frågan om attityder och värderingar som passar i framtiden, inte 

gårdagens värderingar som var knutna till dåtidens samhälle, ett industri-

samhälle eller till och med ett jordbrukssamhälle. Nu sätts värderingar i rela-

tion till ett föränderligt, men ändå hållbart samhälle:  

Eleverna måste genom erfarenheterna under skoltiden få respekt och vördnad 
för livet i ett brett ekologiskt och kulturhistoriskt perspektiv. När de lämnar 
skolan skall de vara rustade för att ta ställning i en rad etiska frågor, vars 
räckvidd vida överstiger den som tidigare generationer har mött.384  

 

Trots denna betoning på ett föränderligt samhälle från övriga partier, driver 

kristdemokraterna alltjämt sin betoning av det kristna traditionens betydelse 

för värderingar som skall gälla skolan: 

 Att skapa ett klimat där ungdomar möts med respekt och respekterar andra 
och där medmänsklighet ses som naturligt och eftersträvansvärd är den bästa 
förebyggande insatsen mot mobbning och våld. Därför är den etik som för-
valtas av kristen tradition och västerländska humanism den bästa värdegrun-
den.385  

 

Här berättas om hur värdegrunden, den bästa värdegrunden, förvaltad av 

kristen tradition också utgör ett skydd mot mobbning och våld. Med kompa-

reringen av bra till bäst förstår vi att det finns en värdegrund som är sämre:   

Det värdegrundsarbete som skolministern sedan byggt på med har varit 
mycket värdefullt och har betydelse för skolans demokratiska fostran. Det är 
dock viktigt att värdegrunden står fast vid den kristna etiken för att inte fram-
stå som ett flummigt budskap som kan stå för vad som helst. Det är nämligen 
värdegrunden som är garanten för att man ska slippa främlingsfientlighet, ra-
sism och mobbning i skolan.386   
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Denna värdegrund fungerar som en universallösning, en garant mot främ-

lingsfientlighet, rasism och mobbning. Annan värdegrund är flummig. En 

riksdagspolitiker beskriver hur de bygger system för att göra det möjligt för 

medborgarna att utveckla samhället i rätt riktning: 

Vi politiker bygger på olika sätt system för att möta de uppgifter som varje 
samhälle på något sätt fullgör och för att medborgaren ska få den kunskap 
som krävs för att vara delaktig i samhället. Det handlar också om att lägga 
grunden för kunskaper som krävs för att utveckla samhället i rätt riktning. 
Men vad är då rätt riktning? För detta finns i läroplanen en väl uttalad värde-
grund.387  

 

Vi behöver inte sväva i okunnighet om vilken riktning det rör sig om, för 

detta finns beskrivet i läroplanens värdegrund. Men mot den bästa värde-

grunden ställs även andra hot, som andra världsreligioner, nyandliga förete-

elser som dyker upp och deras anspråk. Den nationella religionens uppgift 

kan i detta sammanhang tolkas som grunden för en nationell sammanhåll-

ning:  

De behöver en referensram, som de redan får i grundskolan, som utvecklas 
på gymnasiet för att ta ställning till sin egen nationella religion, förstå hur 
den har påverkat och ännu påverkar samhället med tusenårigt perspektiv. 
Eleverna behöver också bearbeta andra världsreligioner, nyandliga företeel-
ser som dyker upp, och deras anspråk, som oftast står i motsättning till den 
nationella religionen och identiteten. Den etiska medvetenheten behöver ut-
vecklas genom djupgående etiska diskussioner, inte minst i ett läge där tekni-
kens och vetenskapens framsteg hela tiden aktualiserar nya etiska problem.388  

 

En ofta förekommande föreställning i narrativet om värdegrunden är en sko-

la med en homogen elevgrupp som delar religion och kultur. Det sägs att det 

finns andra världsreligioner som står i motsättning till den nationella religio-

nen och identiteten. Något främmande. Eleverna behöver också utveckla den 

etiska medvetenheten inför de svåra frågor som den tekniska utvecklingen 

liksom vetenskapens framsteg aktualiserar. Det är argument som används för 

att fördjupa elevernas förståelse för de värderingar, som har sin grund i kris-

tendomen.  

 

Att föra tillbaka frågan om den kristna etiken som värdegrund, efter ett helt 

sekel av diskussioner är anmärkningsvärt menar Tomas Englund, eftersom 

frågan varit nära kopplad till fostran av en religiös underdånighet kontra en 

kritiskt demokratigrundat utbildning.
389

 Narrativet om skolans värdegrund 

kan beskrivas som berättelser om mänskliga rättigheter: vad som rätt och fel, 

                                                      
387 Protokoll 1999/00: 45 Anf. 2 
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389 Englund, T. (1995). s. 18 
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gott och ont, det vill säga grundläggande etiska frågor. Åtskilliga traditionel-

la sagor är uppbyggda med utgångspunkt från dessa dikotomier.
390

 

Sammanfattande analys: de dominerande berättelserna   

Idealberättelsen om en skola för alla, är ett narrativ som förändras och fylls 

med nytt innehåll vartefter tiden går. Alltmer kommer det att handla om en 

likvärdig skola, en tilltagande segregation, där marknadskrafterna blir sty-

rande för likvärdighet och kvalitet och frågan om lärande mer och mer blir 

frågan om resultat.  

 

Det finns dock två versioner av narrativet.  I den första berättelsen, den om 

en skola för alla beskrivs skolan som en sammanhållen gemensam skola i 

närområdet. Det är berättelsen om en mötesplats där klass, etnicitet och ge-

nus inte har någon betydelse, där jämlikhet råder och kompenserar för att 

kunna få del av samma kunskap. Ibland används andra beskrivningar av 

denna skola för alla: skolan mitt i byn eller grannskapsskolan och man ser 

framför sig den goda skolan, en självklar institution och samlingspunkt i 

samhället.
391

 Det är ett politiskt narrativ om den svenska grundskolan i vil-

ken demokratiseringen och välfärdstatens framväxt är centrala inslag. Som 

framtidsberättelse om skolan fungerar den som en spegelbild av folkhemmet. 

 

I den andra berättelsen beskrivs narrativet av de borgerliga som en likformig 

skola, som inte alls är en skola för alla. Problemet är att denna skola inte tar 

hänsyn till individen och inte gör skillnad på elevernas olika intressen, be-

gåvning och behov. Den är lika för alla. På så sätt skapas en dikotomi mellan 

mångfald och likformighet och argument för en annan sorts skola, där valfri-

het, profilering, konkurrens och mångfald är honnörsorden och lösningen. 

Det som står på spel är begreppet jämlikhet, som mönstras ut till förmån för 

begreppet likvärdighet.  

 

I talet om en skola för alla använder politikerna ofta begreppet likvärdighet, 

men det är ett begrepp som under dessa tre mandatperioder både skapas och  

fyllts med ett nytt innehåll. Från att tidigare varit förknippat med begreppet 

jämlikhet och narrativet om en skola för alla, övergår begreppet likvärdighet 

under 1990-talet mer och mer till att handla om valfrihet, profilering och 

mångfald, för att sedan ytterligare fjärmas från sin ursprungliga betydelse till 

att omfatta kvalitet, resultat och betyg. Mot slutet av 1990-talet börjar kvali-

tetsbegreppet användas allt oftare tillsammans med likvärdighet. Att använda 

kvalitetsbegreppet framstår som förhållandevis okontroversiellt i debatten. 

Likvärdighet uppnås när alla elever når målen, vilket är detsamma som en 

                                                      
390 Stybe, V. (1978). Från Snövit till Snobben. Barnbokens ursprung och utveckling.  
391 Föreställningar som ”skolan mitt i byn” eller ”grannskapsskolan” utgör en romantisering 

av skolan som institution, som påminner mig om framsidan på läseboken av Anna-Maria 

Roos (1912) om Sörgården och Önnemo.  
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skola med god kvalitet. Genom uppföljning och utvärdering är det tänkt att 

skolans kvalitets skall säkerställas. Vad jag kan konstatera är en förskjutning 

av narrativet om en likvärdig skola, från mål till resultat.
392

  

 

Berättelsen om hur vi rustar Sverige för framtiden anlägger ett påtagligt 

nyttoperspektiv på utbildning. Narrativet handlar om utbildning som en mo-

tor för tillväxt och välfärd. Detta nyttoperspektiv på utbildning som ses som 

en investering och som möjlig universallösning på en mängd olika samhälls-

problem framställs i riksdagsdebatten som avgörande för Sveriges framtid. I 

narrativet framträder ett antal olycksbådande scenarios såväl för Sveriges 

tillväxt, som för vår välfärd och demokrati. Exempel på dessa faror är för det 

första att Sverige riskerar att halka efter jämförbara länder och därmed få ett 

försämrat konkurrensläge på marknaden. Rätt sorts utbildning, ger Sverige 

fler företag och därmed nya arbeten. För det andra hotar ett orättvist två-

tredjedelssamhälle med accelererande samhällsklyftor, vilket sägs ha direkt 

samband med demokratins förfall. Utbildning ska utjämna dessa klyftor och 

fördjupa delaktigheten i samhället. För det tredje hotas vår miljö, ju fler som 

skaffar sig kunskaper inom naturvetenskap och teknik, desto mer miljövän-

ligt och ekologiskt hållbart samhälle kan vi få. I dessa narrativ kan vi konsta-

tera den typiska intrigen. Här finns åtskilliga problem, utbildning är lösning-

en och tillväxt och välfärd  är den löftesrika framtidsutsikten.  

 

I berättelsen om hur vi bäst rustar Sverige framstår arbetslösheten som det 

främsta problemet. "Hela Sverige måste mobiliseras för att betvinga arbets-

lösheten”, säger Göran Persson i regeringsförklaringen 1996.
393

 Lösningen är 

att rusta Sverige med bättre utbildade medborgare. Den pragmatiska inställ-

ningen till utbildning tycks förstärkas alltmer och i den utvecklingsplan som 

presenterades för riksdagen 1997,
394

 nämndes ett begrepp som blir allt vanli-

gare i debatten, nämligen begreppet anställningsbar. Skolans huvudsakliga 

roll i samhället är att förse arbetslivet med välutbildad och anställningsbar 

arbetskraft. Den förda politiken framställs som fast i industrialismens tanke-

struktur. En struktur som anses förlegad och inte har framtiden för sig. Det 

finns olika tyngdpunkter i dessa narrativ, som också är bärare av olika tradi-

tioner. För att tydliggöra sin egen ståndpunkt är det inte ovanligt att politi-

kerna i riksdagen dikotomiserar olika perspektiv mot varandra. Nyttoper-

spektivet ställs mot bildningsperspektivet, demokratiperspektivet ställs mot 

egenintresset och marknaden.  

 

Berättelsen det är här vi lägger värdegrunden representerar ytterligare ett 

perspektiv på skolans roll i samhället, den fostrande. I riksdagen är det dåva-

                                                      
392 Se Englund, T. & Quennerstedt, A. (2008). s. 25 
393 Protokoll 1996/97:2. Anf. 3. Regeringsförklaringen. 
394 Regeringens skrivelse 1996/97: 112. Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbild-

ning – kvalitet och likvärdighet.  
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rande Kds, som i regeringsställning tillsammans med de övriga borgerliga 

partierna vid denna tid, driver frågan om värdegrunden i debatten. Det är 

såväl med energi som med envishet kristdemokraterna kopplar narrativet om 

värdegrunden till bristen på värderingar och fostran i skolan. I debatten talas 

det om en värde-lös och en värdeneutral skola, vilket de på alla sätt vill mot-

verka. De borgerliga hävdar att detta tillstånd av förment värdeneutralitet har 

lett till mobbning, våld, oro och bristande trygghet i skolan. Värdegrunden 

får således en framskjutande plats i läroplanen. Med risk för regeringskris 

driver sedan Kds kravet på att kristen etik och västerländsk humanism skall 

skrivas in i läroplanen, Det är fundamentet som skolans värdegrund skall 

vila på, enligt den dåvarande borgerlig regering.  

 

Begreppet värdegrund är i likhet med begrepp som likvärdighet och kunskap 

begrepp som förändras, vidgas och förskjuts under 1990-talet.Under de soci-

aldemokratiska regeringsperioderna på 1990-talet tar socialdemokraterna 

över begreppet värdegrund och gör det till sitt, erövrar det och applicerar det 

på en nygammal värdebas.
395

  Denna har mer har med medborgarbildning att 

göra och på så sätt återkommer bildningsfrågan och på så vis konstrueras ett 

nytt narrativ om den värdegrund skolan skall vila på. Innebörden har förskju-

tits från att ha handlat om den kristna etiken och det kristna kulturarvet, till 

att mer handla om frågan om trygghet i skolan samt om fostran till demokra-

tiska samhällsmedborgare. Problemet som skulle lösas med den gemensam-

ma värdegrunden är dock detsamma och handlar om våld, mobbing, främ-

lingsfientlighet, skolk och vandalism. Det är här vi lägger värdegrunden kan 

sammanfattas i ett narrativ, vars innehåll förändras beroende på vem som har 

problemformuleringsinitiativet. Jag betraktar det som en kamp mellan de 

olika blocken i riksdagen. Värdegrunden vilar på olika uppfattningar om 

vilka värden som skall vara centrala. Problemen som formuleras är samma.    

  

                                                      
395 Ingegerd Wärnersson utsåg år 1999 till värdegrundsåret, för att sätta fokus på värdefrågor i 

förskolan och i grundskolan och särskilt det demokratiska uppdraget formulerat i skollagens 

portalparagraf. En mängd fortbildningsinsatser och projekt initierades. Se Modigh, F. & Za-

chari, G. (2000). Värdegrundsboken.Om samtal för demokrati i skolan, s. 104.  
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Kapitel 6. Mobilisering av retoriska resurser   

I följande kapitel redovisar jag min analys av de debatter jag valt ut under 

mandatperioderna 1991-2002, med avseende på vilka retoriska resurser som 

används i riksdagsdebatterna: vem talar man för, vem gör man sig till tales-

man för, hur positionerar man sig, vilka stödjer man sig mot för att få legiti-

mitet och hur förankrar man sin argumentation? Resurserna kan liknas vid 

meningsankare, vars uppgift i narrativen är att förankra och förstärka argu-

mentationen och skapa mening. För att undersöka hur narrativ är uppbyggda 

är det viktigt att identifiera vilka aktörer som är med och skapar handlingen 

och dramatiken.396 Av särskilt intresse är naturligtvis vilka roller de tilldelas. 

Dessa kategoriseringar säger något om något eller någon. De skapar möns-

ter, genrer och styr vårt tänkande, men producerar också mening. I debatter-

na förekommer åtskilliga kategoriseringar av skolans centrala aktörer; ele-

ver, lärare, rektorer, föräldrar, kommunalpolitiker med flera. Dessa olika 

kategorier används - eller snarare rekryteras - av riksdagsledamöterna som 

olika grupper man värvar för sin sak, men också ser sig som försvarare för. 

Likt en advokat talar man för dessa som om de vore potentiella väljare som 

skall mobiliseras. Några av dessa grupper kan också brukas för att ta spjärn 

mot, i huvudsak för att ta avstånd från, som ett vi och dom. I berättelserna 

anges vad dessa grupper behöver, vad som är bra för dem och vad de vill 

alternativt inte vill. Det finns förväntningar och det finns krav. Riksdagsle-

damöterna gör sig till tolkar och med emfas beskriver de vilka insatser som 

måste eller bör göras:  

Dessa barn har svårt att tala för sig, och därför är det viktigt att vi vuxna blir 
deras röst. Ingen grupp i samhället kan ha större behov av det offentliga 
samhällets hjälp än nyss nämnda grupper.397  

 

Genom att rekrytera dessa olika grupper till sina berättelser ger man sig själv 

och sin politik mening och legitimitet i debatten. Abstrakta aktörer före-

kommer också som till exempel kommunen, staten och olika intresseorgani-

sationer. De personifieras och medverkar i narrativen, därför har jag valt att 

också betrakta dem som aktörer – även om begreppet aktör ofta associeras 

till människor. Verkligheten fungerar ibland som en aktör, men också som 

en arena där en ständig kamp förs om rätt eller fel verklighetsuppfattning. 

                                                      
396 Jag använder mig av nationalencyklopedins definition av begreppet aktör: ”aktö´r, inom 

bl.a. samhällsvetenskaperna den (person, institution etc.) som agerar, handlar.”     
397 Protokoll 1997/98:57 Anf. 6   
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Därutöver finns centrala skolbegrepp som på samma sätt används som reto-

riska resurser. Exempel på det är kunskap, vilket är ett begrepp som inte 

sällan får funktionen av ett slagträ, men även som ett prefix, ett förled till ett 

annat ord. Kunskapsbegreppet används också som ett omkväde och laddas 

med olika betydelser beroende på sammanhang. Politikerna i riksdagen an-

vänder sig därutöver av olika slags auktoriteter, vars funktion är att ge politi-

kernas framställning trovärdighet. De underbygger sin argumentation med 

dessa auktoriteter. Under de tre mandatperioderna sker förskjutningar i vilka 

resurser och auktoriteter som rekryteras från period till period. Flera av dessa 

kategorier består av de signalord jag tidigare lyfte fram i kapitel 2.  

6.1 Aktörerna och rollerna 

 

I detta avsnitt redovisar jag själva rollbesättningen i narrativen. Den utgörs 

av en rad centrala aktörer, som används som retoriska resurser av politiker-

na. Här möter vi allmänheten, elever, lärare och föräldrar. Men även instan-

ser som kommunen. De representerar klassiska roller som hjältar eller skur-

kar, vinnare eller förlorare, offer, häxor, trollkarlar med flera. Dessa aktörer 

kan tilldelas skuld, ansvar, vanära, godhet, stolthet, makt, svaghet med 

mera.398  

Människorna, folket, väljarna 

Jag inleder denna genomgång med talet om människor i allmänhet eller om 

svenska folket i synnerhet. De olika grupper debattörerna i riksdagen gör sig 

till tolk för bidrar med en särskild betydelse, stärker den egna identiteten, 

gruppen och partiet. Varje parti hävdar att de vet vad människor önskar av 

samhällsutvecklingen:  

Att som Bengt Silfverstrand påstå att reformen inte har begärts av människor 
är fullständigt makalöst. Jag förstår inte på vilken isolerad plats Bengt Silf-
verstrand har bott, när han inte har hört människornas krav på valfria skolor. 
Vi har följt den här frågan under många år. Därför har kds kämpat för valfria 
skolor. Det har funnits ett väl uttalat krav från många människor.399  

 

Vilka är dessa människor? Det allmängiltiga begreppet människor represen-

terar inte människor vilka som helst, utan här representerar de specifika 

grupper med särskilda intressen och politiska åsikter:  

                                                      
398 Se Gabriel, Y. (2000) Storytelling in Organizations. Facts, Fictions, and Fantasies, s  84 
399 Protokoll 1992/93:7 Anf. 84   
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Herr talman! Vi har verkligen uppfattat människors önskemål och fria val, 
och det finns i det svenska skolsystemet i dag utomordentligt goda möjlighe-
ter att fritt välja skola. 400  

 

Det är centralt för politikerna att kunna tydliggöra för väljarkåren att de för-

står hur människor har det i vardagen och vad de önskar. Ett annat vanligt 

retoriskt grepp i riksdagsdebatten är att göra sig till tolk för den oro männi-

skor känner:  

Jag möter många människor som är oroliga för den förändring av skolan som 
den borgerliga regeringen är i färd med att genomföra. Vi är rädda att det är 
elitskolor man tänker skapa, säger man. Vad händer med de barn som har 
särskilda behov? frågar man. Hur blir det för skolorna i glesbygden? frågar 
folk i mitt hemlän. 401 

 

En vanlig mediebild är att riksdagsledamöterna sitter i Stockholm utan kon-

takt med verkligheten, därför tydliggörs i retoriken såväl möten med männi-

skor som deras hemvist, hemlänet eller kommunen.  Här används frågor 

retoriskt, som om de vore citat av vad vanligt folk verkligen frågar sig. Det 

ger en autentisk effekt. Svenska folket har förväntningar på vad riksdagen 

skall göra: 

Lärare, elever och svenska folket förväntar sig att vi i riksdagen tar de här 
signalerna på allvar och gör någonting konkret av det. Där tycker jag tyvärr 
att det saknas litet initiativ.402  

 

Kampen tycks stå mellan dem som anser sig verkligen ha  förstått männi-

skors önskemål och behov och inbegriper då en negation av de andra – de 

politiska motståndarna – som inte har gjort det. Riksdagspolitikerna vill 

människorna väl, vill ge dem ansvar och möjlighet att välja och bestämma: 

Människor vill ta mer ansvar. Människor vill få större möjlighet att välja och 
bestämma. Det gäller också på skolans område.403  

När det gäller kunskapslyftet, människors behov av ny kunskap och ny kom-
petens för att kunna hävda sig på framtidens arbetsmarknad, //…//Det är inte 
bra att vi använder den typen av omdömen om människors vilja och förmåga 
att skaffa sig ny kompetens för att klara sig i framtiden.404  

 

Talet om svenska folket liknar talet om människor. Politikerna talar antingen 

för dem eller till dem. Att nämna dem som drabbats och som burit bördorna 

det vill säga hela svenska folket är ett retoriskt grepp, som vill visa på empa-

                                                      
400 Protokoll 1992/93:7 Anf. 85    
401 Protokoll 1991/92:62 Anf. 89  
402 Protokoll 1996/97:113 Anf. 84  
403 Protokoll 1994/95:57 Anf. 249  
404 Protokoll 1996/97:113 Anf. 95  
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ti. Det är viktigt att inte framstå som okänslig och okunnig om den verklig-

het svenska folket lever i.  

Vi socialdemokrater har tillsammans med Centerpartiet åtagit oss det mycket 
svåra arbetet att sanera Sveriges finanser. Hela svenska folket är med och bär 
bördorna. Det har varit tungt för många, och är det fortfarande.405 

De svaga eleverna  

En central aktör i berättelserna om skolan är dess elever – och då särskilt de 

svaga eleverna som behöver beskyddas. Det är tydligt att debattörerna tävlar 

om vem som bäst kan försvara denna grupp. Om vem som bäst kan ge röst åt 

dem som ingen har. De olika varianterna av hur riksdagsledamöterna kan 

kategorisera denna grupp tycks vara obegränsade: svaga, handikappade, 

skoltrötta, misslyckade individer, utsatta, i behov av stöd och så vidare.  Alla 

dessa kategorier av elever framstår som om de kommer i kläm om man ser 

till de nya reformerna under 1990-talet: 

Jag är mest bekymrad över vad som händer med de svaga eleverna vid det 
moderata systemskiftet inom skolpolitiken. Jag undrar vad som händer med 
dessa elever vid införandet av skolcheck och flera betygssteg.406  

 

De skoltrötta eleverna går på yrkesförberedande linjer och risken är att de 

betraktar sig som allmänt misslyckade individer, för att de inte orkar med 

skolan: 

De yrkesförberedande linjerna måste, efter en förlängning till tre år, utformas 
så, att de blir en möjlighet även för skoltrötta elever, inte en omöjlighet. Den 
risken finns nämligen. Vi är inte betjänta av avhoppade som ser sig som miss-
lyckade individer därför att de inte orkat gå kvar det tredje året.407  

 

Här kopplas skoltrötta elever samman med misslyckade individer. På så sätt 

laddas denna grupp elever med en negativ bestämning, vilket är ett vanligt 

retoriskt grepp i riksdagsdebatten.  Denna grupp som känner sig misslyckad, 

känner också främlingskap inför skolan och har lägre motivation, enligt en 

annan riksdagsledamot:  

En grupp kände främlingskap inför skolan. Den som hörde till denna grupp 
hade som regel lägre motivation och lämnade skolan med en tydlig bild av 
sig själv som misslyckad eller utanför i en mängd avseenden. //…// Den soci-
ala snedrekryteringen består än i dag.408  

                                                      
405 Protokoll 1996/97:113 Anf. 73  
406 Protokoll 1991/92:13 Anf. 3  
407 Protokoll 1991/92:13 Anf. 11 
408 Protokoll 1994/95:87 Anf. 109  
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Detta misslyckande kopplas samman med den sociala snedrekryteringen. De 

är elever med dålig bakgrund. Därför har dessa elever sämre förutsättningar 

att klara sin skolgång och behöver hjälp utöver det vanliga: 

I den första gruppen, de omotiverade som misslyckas, finner vi alltså elever 
med dålig bakgrund för sin skolgång, ofta med problem i hemmet eller behov 
av en annan studietakt eller en annan studieteknik än den vanliga.409   

 

Här pekas problem i hemmen ut som en av orsakerna till misslyckanden i 

skolan. En katalog av tänkbara tillkortakommanden radas upp som exempel 

på orsaker till barns svårigheter i skolan: 

Vi vet att en femtedel saknar självförtroende redan när de börjar skolan. Vi 
vet att många är skilsmässobarn. De har alltså redan genomgått en stor för-
ändring i livet. Vi vet att många elever har utländsk bakgrund. En stor andel 
av deras föräldrar är arbetslösa och saknar själva det svenska språket.  Vi vet 
att av de elever som börjar skolan har många olika slags funktionshinder. Vi 
vet att det i vissa familjer finns en mamma eller pappa som inte fullt ut klarar 
av att vara förälder på grund av egna problem.410  

 

Hemmet och de sviktande föräldrarna  kan leda till att barn saknar självför-

troende och stigmatiseras som förlorare. Vi vet det, sägs det ett upprepat 

antal gånger, för att visa att man inte är okunnig om verkligheten. Några 

politiker uttrycker oro över konsekvenserna för barn med svårigheter och 

betraktar dem som förlorarna, de som snöps i sin utveckling: 

Barn med svårigheter får inte lämnas utanför, för de är faktiskt förlorarna i 
grundskolan i dag. Många snöps i sin utveckling under skoltiden, och de 
lämnar skolan utan tilltro till sig själva med dåliga kunskaper och en stor 
ovisshet om framtiden. Deras skolsituation måste förbättras. 411 

 

Dessa barn vars självtillit alltjämt är dålig riskerar att lämna skolan utan lust 

till att lära: 

Den som lämnar grundskolan med dålig självtillit och en negativ inställning 
till att söka kunskap har ofta inte heller någon större lust till återkommande 
studier senare i livet. 412 

 

Dålig självtillit och en negativ inställning är något en elev olyckligtvis kan 

bära med sig under hela livet. Konsekvenser för bristande förmåga till ett 

livslångt lärande kan vara avgörande för individens framtid, menar flera 

riksdagsledamöter. En tidigare vanlig uppfattning var att skolan skulle ha en 

                                                      
409 Protokoll 1999/00:28 Anf. 8  
410 Protokoll 1999/00:28 Anf. 2  
411 Protokoll 1994/95:87 Anf. 106  
412 Protokoll 1996/97:43 Anf. 49  
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kompensatorisk uppgift, vilket var tydligt i synen på jämlikhet.
413

 Kompen-

sation ska i huvudsak ske med mer resurser eller riktade resurser enligt flera 

debattörer: 

Det går inte att sticka under stol med att det är resursbristen som är en av de 
allvarliga orsakerna till att många elever inte får den skolgång som de enligt 
skollag och läroplan är berättigade till. Det är alltså elever med behov av sär-
skilt stöd. Där finns alltså inte resurserna i skolan i dag.414 

 

Riksdagsledamöterna gör sig till försvarare för elever med behov av särskilt 

stöd, för att på så sätt påverka prioriteringarna av hur resurserna skall använ-

das: 

Barn med stora behov är överrepresenterade vid vissa skolor, och det måste 
man ta hänsyn till vid resurstilldelningen.415  

 

Under undersökningsperioden 1991-2002, sker en förändring av hur dessa 

barn/elever benämns i skollagen från barn/elever med behov av särskilt stöd 

till barn/elever i behov av särskilt stöd, vilket också synliggörs i riksdagsde-

batten.
416

 I det ena fallet anser man att orsakerna till problemen ligger i ele-

ven självt. De ses som bärare av sina svårigheter.
417

 I det andra är det om-

ständigheterna kring eleven, till exempel själva skolsituationen och den lä-

rande miljö eleven visas i, som är orsaken till de svårigheter de får, ett peda-

gogiskt problem:  

Det är uppenbart att barn som är i behov av särskilt stöd har drabbats hårt av 
de nedskärningar som har skett i skolan under senare år. När skolan måste 
spara, när man måste prioritera, då går det tyvärr ut över de elever som kan-
ske behöver mest stöd och mest stimulans.418   

 

En variant är att tala om elever med svårigheter: 

De stora besparingar som drabbat skolan under många års tid har ju drabbat 
elever med de största svårigheterna hårdast. Det visar ganska samstämmigt 
de utvärderingar som görs. Det är naturligtvis ett oerhört problem.419  

                                                      
413 Se Lindensjö, B. & Lundgren, U. P. (2000). s. 59. 
414 Protokoll 1999/2000:20 Anf. 220  
415 Protokoll 1996/97:43 Anf. 49  
416 Utredningen SOU: 1997:108, Att lämna skolan med rak rygg, diskuterar begreppsanvänd-

ningen kring elever i behov av särskilt stöd och föreslog bl.a. förändringar i Skollagen från 

uttrycket elever med särskilda behov till elever i svårigheter och från elever som har svårighe-

ter i arbetet till elever som får svårigheter i arbetet. s. 288. Idag är den gängse benämningen i 

Skollagen Elever i behov av särskilt stöd. 
417 Det är ett återkommande tema, när orsaker till diverse skolsvårigheter diskuteras. Är det 
frågan om ett individuellt biologiskt/medicinskt problem eller är det problem som orsakas av 
omständigheter till exempel sociala, ekonomiska, pedagogiska och/eller intersektionella.     
418 Protokoll 1994/95:87 Anf. 150  
419 Protokoll 1994/95:87 Anf. 116  
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Att välja att benämna gruppen som barn eller som elever har betydelse för i 

vilket sammanhang de placeras och vem som bär huvudansvaret för svårig-

heterna. Att använda begreppet barn, ger ett mindre distanserat intryck. Barn 

är man till sina föräldrar, utanför skolan och i samhället i övrigt. Som en 

retorisk resurs ger det talaren en annan position att tala om barn istället för 

elever. Här finns ett omsorgsperspektiv. Vi talar om barn i förskolan, men 

om elever i skolan. Att vara elev innebär en roll, en position, som barnet 

intar i grund- och gymnasieskolan. Begreppet elev är också i en mening ett 

juridiskt begrepp.
420

 Bruket av begreppen barn respektive elev följer inget 

givet mönster, men man kan misstänka att debattörerna inte är helt omedvet-

na om när de använder det ena eller det andra begreppet.  

 

En näst intill lika stigmatiserad grupp som elever i svårigheter är barn till 

föräldrar med utländsk bakgrund som i debatten vanligtvis kallas invandrar-

barn eller invandrarelever:  

Regeringen drar sig inte ens för att rikta en direkt besparing på 120 miljoner 
mot skolan och mot en av de mest utsatta grupperna, nämligen invandrarbar-
nen. 421  

 

Dessa ses mer som en problematisk grupp med särskilda behov än som en 

grupp som tillför något och har möjligheter. Här sägs att situationen för des-

sa elever är ett särskilt problem: 

Men visst finns det problem i skolan. Invandrarelevernas situation är ett sär-
skilt problem som påverkar skolans inre arbete. Vi måste därför finna nya 
former för att bl.a. trygga dessa barns språkutveckling.422  

 

Framför allt är det språkutvecklingen som är i fokus, därför att utan det 

svenska språket spolieras möjligheterna på arbetsmarknaden, hävdas det, 

men också möjligheten att utveckla sociala kontakter: 

Vi vet mycket väl att goda kunskaper i svenska är den viktigaste förutsätt-
ningen för att invandrarna skall kunna orientera sig i det svenska samhället, 
få ett arbete och utveckla sociala kontakter.423  

 

Här kan kategoriseringen av invandrarbarnen som tillhörande de mest utsat-

ta grupperna, predestinera dem till hjälplöshet och utanförskap, för att an-

vända en nutida politisk kategorisering.
424

 Detta sätt att betrakta en heterogen 

                                                      
420 Med elev avses enligt definitionen i § 3 i kapitel 1 i Skollagen en person som deltar i nå-

gon form av utbildning som regleras i skollagen med undantag från barn i förskolan. 
421 Protokoll 1993/94:58Anf.190  
422 Protokoll 1994/95:87 Anf. 133  
423 Protokoll 1995/96:48 Anf. 57  
424 Den borgerliga alliansen myntade begreppet utanförskap inför valrörelsen 2006, för att 

beteckna de missgynnade, en grupp som det inte är önskvärt att tillhöra. 
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samling individer som vore de en enhetlig grupp och ge dem en negativ 

laddning skapar en bild av att invandring är problematisk snarare än positiv:  

Inte minst har miljonprogrammets hyreshusområden tömts på alla slags re-
surser. Dessa områden utmärks av att de boende har låg utbildning, har låga 
inkomster och ofta har invandrarbakgrund. Här finns fler kvinnor och män 
som får socialbidrag, högre kriminalitet och större missbruksproblem än i 
andra bostadsområden. Här finns också elever med låga och ofullständiga be-
tyg.425  

 

Många invandrare bosätter sig i miljonprogrammets hyreshusområden, där 

det finns kriminalitet, missbruksproblem och socialbidragstagare. Det är 

områden som klassificeras som allvarliga problemområden, vilket smittar av 

sig på eleverna och på deras betyg:  

Därför har vi i dag stora bostadsområden som i praktiken är ett slags getton, 
eftersom de som bor där inte kan flytta därifrån även om de skulle vilja. 
Många av dem är invandrare. Skolorna i dessa områden avspeglar förstås 
områdets karaktär och får tampas med de speciella problem som dessa om-
råden ger upphov till.426  

 

En funktionsnedsättning som engagerar de flesta i debatten är dyslexi och 

riksdagsledamöter försvarar denna grupp. Om funktionshindret skall benäm-

nas som dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter är en tvistefråga i samtida 

debatt och forskning, vilket avspeglas i riksdagsdebatten.
427

 För övrigt kate-

goriseras gruppen också som svagpresterande: 

Men när det gäller de svagpresterande tycker jag inte att vi har lyckats. Där 
har tyvärr skolan släpat med sig elever hela vägen upp genom grundskolan. 
Man har låtit elever lämna skolan med läs- och skrivsvårigheter. Det har vi 
tyvärr inte så ofta diskuterat här i kammaren. Där tycker jag att den offentliga 
skolan har misslyckats.428   

 

I valet av benämning ligger olika synsätt på orsakerna till problemen. Dys-

lexi är en medicinsk diagnos, medan läs- och skrivsvårigheter mer handlar 

om en svårighet som kan uppstå på grund av såväl medicinska, som sociala 

orsaker eller ur den pedagogiska situationen kring eleverna: 

Dyslexi är inte bara en skolfråga, det är en livsfråga. Förra året kunde vi se 
hur det lämnades rapporter bl.a. från våra fängelser som pekar på att över 
hälften av de svenska internerna på de svenska fängelserna har läs- och skriv-
svårigheter. Det bör ju föranleda vissa slutsatser.429 

 

                                                      
425 Protokoll 1997/98:46 Anf. 58  
426 Protokoll 1995/96:8 Anf. 56  
427 SOU 1997:108. s. 45 
428 Protokoll 1992/93:7 Anf. 96  
429 Protokoll 1995/96:48 Anf. 48  
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Dyslexi är enligt flera riksdagsledamöter förutom en riskfaktor vid kriminali-

tet, också en faktor som kan predestinera elever mot utslagning och sociala 

problem. Kreativitet, som tycks vara ett annat kännetecken, kan leda elever-

na in på farliga vägar:  

Ofta har dessa personer en särskilt högt utvecklad kreativitet. Den kan väldigt 
lätt leda snett om man upplever situationen i klassrummet som mindre me-
ningsfull. Där har vi alltså redan de stenar som bygger på och skapar en per-
son som får sociala problem.430  

 

Med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter följer ytterligare kategoriseringar. 

De har, menar man tidigare, bedömts som lata och dåligt begåvade, vilket 

fått allvarliga konsekvenser: 

Men jag vill ändå peka på dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter som en bak-
grund till att vi har så många vuxna människor som har alltför låg utbildning. 
De stannade efter grundskolan och gick inte vidare. Jag är övertygad om att 
detta problem har avskräckt dem. De identifierades som dåligt begåvade, lata 
osv. Därmed avskräcktes de också från att gå vidare i sin utbildning.431  

 

Det antas att bland vuxna med låg utbildning finns en hög andel med dyslexi 

eller läs- och skrivsvårigheter. I talet om alla dessa elever presenteras även 

lösningar på problemen, utöver att ge mer resurser till skolan: 

… därför att bristen på disciplin är de svagas stora fiende. Det är de svaga 
eleverna, de som redan har det kämpigt, som lider när det inte är ordning i 
skolan. 432 

 

Att presentera lösningar och ett sätt att agera är politikens uppgift.  Riks-

dagsledamoten ovan hävdar att de svaga eleverna har det särskilt kämpigt 

när det råder brist på disciplin i skolan. På så sätt kan en särskild elevgrupp 

användas som en retorisk resurs i argumentationen. Användandet av begrep-

pet disciplin är ett nytt fenomen i 1990-talets skoldebatt. Jag antar att be-

greppet disciplin hade varit omöjligt att använda något decennium tidigare, 

eftersom det ledde tankarna till ett samhälle många önskade sig bort ifrån. 

Ett vanligt retoriskt grepp är som här påstå att ordning och reda skulle ställts 

mot stöd till de svaga eleverna och därmed tillskrivs motståndarna uppfatt-

ningar de inte gett uttryck för:  

Alla med praktisk erfarenhet vet att det inte finns någon motsättning, tvärt-
om, mellan att stödja svaga elever och att ha ordning och reda samt en tydlig 
kunskapsinriktning. Elever från studiemotiverade hem kan alltid kompensera 

                                                      
430 Protokoll 1995/96:48 Anf. 48  
431 Protokoll 1997/98:46 Anf. 57  
432 Protokoll 1996/97:113 Anf. 56  
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brister i skolan. Det är i stället de som saknar den bakgrunden som står där 
hjälplösa om skolan inte fyller sin uppgift. 433 

 

Talet om ordning och reda, och kunskapsinriktning i skolan, motsätter sig 

ingen. Det utgör dock en retorisk resurs som blir alltmer frekvent under den 

senare mandatperioden 1998 till 2002. Andra riksdagsledamöter ser andra 

möjliga lösningar. Det kan till exempel vara att tydligt vägleda våra ungdo-

mar: 

Vad hjälper det om man går ut med mycket kunskaper, om man inte klarar li-
vet, om man faller offer för droger och om man har en livsstil som gör att 
aids och HIV sprider sig i vårt land. Vi måste våga vägleda våra ungdomar. 
En bra skola förmedlar värderingar och kunskaper och den inspirerar till en 
hållbar livsstil.434  

 

Denna vägledning har uppenbarligen en tydlig etisk kompass, som skall 

inspirera till en hållbar livsstil, en livsstil som till och med handlar om över-

levnad. Denna kompass kopplas gärna till den kristna etiken: 

Vi har också trott på att det med en uttalad etik i grunden är lättare att visa 
förståelse för svaga och utsatta, för minoritetsgrupper, samt att den kristna 
etiken kan ge råd och vägledning i det vardagliga livet och i synen på sam-
hället.435  

 

Det visar sig att de som oftast rekryteras av riksdagsledamöterna som stöd-

trupper är de drabbade av olika omständigheter, orättvisor, nedskärningar, 

kränkningar, arbetslöshet, funktionshinder med mera. De skulle också kunna 

beskrivas som offer eller martyrer. Den drabbade är en viktig karaktär i be-

rättelsers uppbyggnad.
436

 Riksdagsledamöterna gör sig till tolk för alla dessa 

som drabbats och med emfas beskrivs de insatser som måste eller bör göras: 

Det är just de svagare barnen eller barn med speciella behov av stöd som 
drabbas hårdast när t.ex. antalet speciallärare, fritidspedagoger osv. mins-
kar.437   

 

Detta variationsrika kategoriserande av alla dessa olika barn och elever ger 

intryck av att man särskilt vill värna den grupp elever, som har svårt att föra 

sin egen talan. Att stå upp för de svaga i samhället kan kanske uppfattas som 

ett politiskt motto? Den påtagligt otydliga begreppsapparaten skapar förvir-

ring. Medvetet eller omedvetet signalerar valen av begrepp hur man ser på  

olika svårigheter, dessas orsaker och hur de bör hanteras.    

  

                                                      
433 Protokoll 1997/98:57 Anf. 10  
434 Protokoll 1991/92:13 Anf. 11  
435 Protokoll 1991/92:62 Anf. 109  
436 Gabriel, Y. (2000). s. 69. 
437 Protokoll 1996/97:43 Anf. 46  
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De tålmodiga lärarna  

Lärarna används på ett skiftande sätt i riksdagsdebatterna. Ofta gör man sig 

till tolk för lärarna som yrkesgrupp. Det är en grupp som riksdagsledamöter-

na vanligtvis försvarar och står upp för, men det förekommer även att man 

ser lärarna som bromsklossar mot utveckling alternativt som offer för en 

skolpolitik. Ett exempel är följande citat: 

En del nya grepp i läroplaner eller moderna strömningar i den pedagogiska 
debatten har aldrig fått gehör hos någon majoritet av lärare. De har varit för 
orealistiska och saknat förutsättningar att överleva i den stundtals ganska 
kärva verklighet som utgör skolans vardagsvärld.438 

 

Det är läroplaner som beslutas i riksdagen och bearbetas i utbildningsutskot-

tet, som denne riksdagsledamot ondgör sig över. I debatten framställs inte 

sällan hur lärare utsätts för en mängd olika prövningar. De är bland annat 

offer för politikernas nycker och nedskärningar, en motsägelsefull inställning 

till den egna rollen som politiker kan man kanske tycka: 

Lärare är, eller har i alla fall varit, ett tåligt släkte. De har ständigt utsatts för 
nya direktiv uppifrån som de förväntats anamma med friskt mod. Nya peda-
gogiska modeller har avlöst varandra, och skolans organisation har hela tiden 
varit under förändring.439  

 

Men lärarna är också offer för skolledarnas tillkortakommanden, vilka  har 

övergett dem i sin nya och svårare ledarroll: 

Det är allmänt känt att lärare känner sig litet övergivna av sina skolledare. 
Man klagar på att de inte riktigt har kraften, orken och möjligheterna att stöd-
ja lärarna på det sätt som de skulle vilja. 440 

 

Som grupp är skolledarna förhållandevis frånvarande i de debatter jag analy-

serat, vilket kan tyckas förvånande med tanke på att de ofta tillskrivs en 

nyckelroll för skolans utveckling och resultat. Synen på skolans ledning och 

styrning, såväl lokalt som nationellt tycks ofta vara inkonsekvent. Samtidigt 

som man vill ge lärare mer inflytande och därmed önskar att de skall ta ett 

större ansvar, talas det om hur rektorer och politiker ska ge förutsättningar, i 

form av stöd, kompetensutveckling, resurser och reformer. Det kan uppfattas 

som att man talar med kluven tunga. Men i det sammanhanget finns också 

ideologiska skillnader som handlar om hur man ser på statens roll visavi 

individen. Ansvaret att utveckla läraryrket läggs ömsevis på de professionel-

la, på huvudmannen eller på staten: 

                                                      
438 Protokoll 1993/94:8. Anf. 97  
439 Protokoll 1997/98:57 Anf. 8  
440 Protokoll 1995/96:48 Anf. 23  
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Skolans uppgift har blivit viktigare och svårare. Det kokar ihop till att lära-
rens arbete har blivit viktigare och svårare. Läraryrket måste därför utveck-
las. Det räcker inte längre med den gamla lärarrollen. Lärarna vill utveck-
las.//…// De känner ett otroligt engagemang. Men de har hittills saknat stöd 
och möjligheter i tillräcklig utsträckning för att göra det. Det är vår uppgift 
att ge dem de möjligheterna.441  

 

Här tilltalas lärare i tredje person. I citatet sägs att lärarna vill och de kän-

ner, men de har saknat stöd. Debattören gör sig här till tolk för alla lärare, 

vilket är ett intressant retoriskt grepp. Samtidigt förekommer ganska ofta 

kritik mot lärares kunskap och kompetens, dock mer i början av 1990-talet 

än i slutet, tycks det.442 I det sammanhanget behandlas gruppen lärare som ett 

kollektiv: 

Här räcker det inte med en blåslampa i baken, det krävs en tjutande jetmotor 
på toppvarv med tänd efterbrännkammare. Luttrade skolpolitiker talar desil-
lusionerat om trögheten och inkröktheten inom skolans skyddade värld. Det 
är dags att vakna, Sveriges lärare! Vi skall ha Europas bästa skola, och då 
måste vi få Europas bästa lärare och skolfolk. Den egna bekvämligheten 
måste vika för sådant som präglar konkurrerande kunskapsföretag och kun-
skapsmiljöer, nämligen kreativitet, kvalitet, hög kompetens, viljan att skapa 
något nytt och bättre, viljan att se möjligheterna i stället för hindren, viljan att 
söka nya okonventionella lösningar osv.443  

 

Lärarna håller inte måttet, utan är tröga och inkrökta. Europas bästa skola 

kräver Europas bästa lärare, då krävs det nya okonventionella lösningar. 

Lärare sägs vara bekväma och vi ska förstå att de brister i kreativitet, kvalitet 

och kompetens. Här ser vi tydligt exempel på marknadens språkbruk, vilket 

vi se utvecklat under den hela undersökningsperioden 1991 till 2002. Lärare 

saknar också utbildning inom ramen för flera angelägna kunskapsområden, 

sägs det:  

Det har år efter år konstaterats att grundskolans lärare saknar utbildning om 
dyslexi, att lärarutbildningen fortfarande är bristfällig på området444 

Det finns ju också en brist hos lärare, i organisationen samt i arbetssätt och 
arbetsformer. Det handlar om hur man tar upp stoff och hur man möter ung-
domarna - om man över huvud taget frågar vad de är intresserade av. Det 
handlar alltså om att ha en stimulerande undervisning. Där behövs det en 
uppryckning, både i grundskolan och i gymnasieskolan.445  

 

                                                      
441 Protokoll 1997/98:57 Anf. 2  
442 Det är en slutsats jag drar efter genomläsning och en kvantifiering av uttalanden om lärare 
i riksdagsprotokollen. Se kap. 2 om tillvägagångssätt från s. 25. 
443Protokoll 1991/92:62 Anf. 65  
444 Protokoll 1995/96:48 Anf. 25  
445 Protokoll 1999/00:20 Anf. 214  
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Sista citatet visar på åtskilliga brister inte minst vad gäller bemötande av 

unga, men också i själva undervisningen, som tycks vara allt annat än stimu-

lerande. En annan problematik är de lärare som sätter sig på tvären mot för-

ändringar och reformer: 

Lärare fick detta nya, gigantiska uppdrag, men de fick inte resurser för sitt 
eget omtänkande. Samtidigt fanns det lärare som inte ville tänka om. Det 
finns fortfarande lärare i gymnasieskolan som vill att detta skall gå åt fan-
ders.446  

 

En och annan brist syntes lärarkåren ha enligt riksdagsledamöterna i denna 

nya tid med dess nya krav. Det kan gälla såväl bristande förmåga som attity-

der. Talet om brister talar samtidigt om vilka förväntningar som ställs på 

lärare. Lärarrollen tillskrivs nya och skiftande funktioner. Vanligt är att lära-

ren mer skall fungera som handledare till eleverna i deras kunskapssökande. 

Att vara enbart kunskapsförmedlare duger inte längre. Läraryrket innebär 

mycket mer: 

Lärarnas professionalism kommer mindre att bestå i att förmedla kunskaper 
på ett likartat sätt till alla elever och mer i att vägleda elever med mycket oli-
ka bakgrund, så att de med utgångspunkt från sina egna erfarenheter själva 
skall finna den kunskap som är viktig just för dem. Läraren kommer att bli 
mer av samtalslärare, katalysator och handledare i ett gemensamt kunskaps-
sökande.447  

Ett mer problembaserat inlärningssätt, informationsteknikens möjligheter och 
skolans viktiga roll som norm- och kulturförmedlare i en värld som förändras 
så snabbt som vår ställer nya krav på en utvecklad och delvis helt förändrad 
lärarroll. 448 

 

Den förändrade lärarrollen innebär att läraryrket, enligt flera riksdagsleda-

möter blivit ett allt svårare yrke. Kraven på resultat har också höjts, samti-

digt som lärarna inte fått tillräckliga förutsättningar att klara av sitt arbete: 

Vill vi att lärare skall göra ett bättre arbete tror jag inte att vi kan fortsätta att 
kräva att man skall utvecklas genom att lyfta sig själv i håret. Vi kan inte hel-
ler tro att man blir en bättre lärare genom att ha hotet om avskedande över 
sig. Man måste få utrymme och tid att reflektera över sin egen praktik och en 
möjlighet att göra det utvecklingsarbete som vi vet att lärare vill göra.449  

 

Under undersökningsperioden framställs lärarna alltmer som offer för en 

mängd olika krafter i samhället. Lärarnas hjältegloria lyser därför allt kraf-

tigare i debatten, när samtidigt villkoren och kraven förändras. Få yrkes-
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grupper tycks vara viktigare i samhället, som det framställs i riksdagsdebat-

terna:  

Lärarna är en av de yrkesgrupper som påverkar samhällsutvecklingen allra 
mest. Genom sitt sätt att vara, men också genom sina kunskaper och sin pe-
dagogiska färdighet, formar läraren nya generationers syn på sig själva och 
på omvärlden. Vilket ansvar, och vilken utmaning! 450 

 

Att sätta lärare på en piedestal är vanligt. Att påverka samhällsutvecklingen 

och forma nya generationer kan uppfattas som angeläget, men också som en 

tung börda. I det sammanhanget diskuteras ofta lärares status i samhället. 

Lärare hade en gång status menar ledamoten nedan, men har förlorat den 

bland annat på grund av löneutjämningen: 

Läraryrkets status är en annan utmärkt vägvisare. Det var ett högstatusyrke 
men är i dag nästan ett lågstatusyrke. Vad annat kan det bli när en lågstadie-
lärare i princip har nästan samma slutlön som en lektor? Lärare har i dag bli-
vit motståndare till förändringar. Det är i och för sig logiskt med tanke på hur 
lärare under decennier har lurats och misshandlats av skolpolitiker.451  

 

Status har med lön att göra enligt många i debatten. När en lektor lönemäs-

sigt likställs med en lågstadielärare ska vi förstå att statusen på läraryrket 

sjunkit. Vad annat kan det bli… I citatet ovan framställs lärare som motstån-

dare till förändringar och orsaken är att lärare misshandlats av skolpolitiker.  

Riksdagsledamöterna gör sig till tolk för lärarna och deras eventuella öns-

kemål och behov. Sannolikt är identifikationen stor vad gäller denna yrkes-

grupp, eftersom flera av utskottets ledamöter är lärare: 

Det är ingen tvekan om att läraryrkets status måste öka. Vi kan inte ha det 
som vi har det, att inte de bästa, de mest begåvade, intelligenta, karismatiska 
ungdomarna söker sig till läraryrket. Läraryrket ska vara attraktivt.452  

 

Att tala om läraryrkets status, lön och arbetssituation är ett vanligt förekom-

mande retorisk grepp. Samtidig torde man vara väl medveten om att det mes-

ta som rör lärarnas situation sedan kommunaliseringen är ett kommunalt 

ansvar. Det finns olika sätt att göra yrket attraktivt, förutom status och lön. I 

följande citat hävdas det att lärare inte längre ges möjlighet att syssla med 

det som de är bäst på, - nämligen att förmedla kunskap: 

Skolan skall nu mer prioritera det som den är bäst på – nämligen att förmedla 
kunskap. Under senare år av socialdemokratiskt styre har det blivit en obalans 
mellan skolans olika uppgifter. Detta har gett våra lärare allt mindre tid till 
verklig kunskapsförmedling. Men nu är det dags att ändra på det.453  
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Det har uppstått en obalans, säger ledamoten, mellan skolans olika uppgifter. 

Det rör sig om kunskaps- respektive demokratiuppdraget, som också kallas 

fostran, mellan vilka det skapas en dikotomi. Lärare är i första hand utbilda-

de för verklig kunskapsförmedling och inte för att fostra elever. Inte sällan 

kommer det en mängd aktiviteter och tränger bort lektioner: 

Många lärare blir bekymrade när de har gjort sin terminsplanering, eftersom 
det dyker upp en mängd aktiviteter som inkräktar på lektionstimmarna.454  

 

Frågan är vad lärare egentligen bör ägna sig åt och vem som skall bestämma 

över innehållet? En ledamot hänvisar till kommunaliseringen och den nya 

läroplanen och menar att den gav lärare ett större inflytande över innehållet i 

skolan: 

De som vet hur det ser ut i skolan, nämligen lärarna, skolledarna och elever-
na, måste få förtroende att utforma skolans vardag. Grundtanken ska vara att 
makten flyttas ut till de enskilda skolorna ända in i klassrummen till lärarna 
och eleverna.455  

 

Det kan råda en motsättning mellan elever, föräldrar och lärares intressen 

vilket dels kan gälla innehåll och arbetssätt i skolan, dels relationen mellan 

demokrati- och kunskapsuppdraget, men också vissa skolämnens betydelse. 

Poängen här är dock att signalera vikten av inflytande och valfrihet, inte att 

tydliggöra eventuella intressekonflikter.  

 

Läraren har en viktig roll i dessa narrativ om skolan. Under de senare man-

datperioderna fokuseras mer och mer på lärarens förlorade auktoritet samti-

digt som den ”nya” lärarrollen betonas i skrivningarna om skolans utveck-

ling. Under 1990-talet ändrades den tidigare undervisningsskyldigheten suc-

cessivt till en mer reglerad arbetstid. Konsekvensen av de nya läraravtalen på 

1990-talet innebar att lärare förväntades befinna sig på plats i skolan betyd-

ligt mer än tidigare, vilket den nya samarbetande lärarrollen sades kräva. Tid 

för arbetslagsmöten och konferenser av annat slag tillsammans med alltfler 

administrativa arbetsuppgifter i form av till exempel uppföljning av elever-

nas resultat, utvärdering av verksamheten i stort och olika slags handlings- 

och utvecklingsprogram fyllde raskt lärarnas tjänstgöring.
456

 Lärares relativt 

stora frihet förändrades och autonomin minskade.  
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De krävande föräldrarna  

Riksdagsledamöterna konkurrerar med varandra när det gäller olika intresse-

gruppers behov, krav och önskemål. Föräldrar är en viktig grupp att tala för 

och politikerna i debatten vet vad de svenska föräldrarna vill ha:  

Det har visat sig i flera olika undersökningar bl.a. i stora internationella un-
dersökningar att det är påfallande hur svenska medborgare, svenska föräld-
rar, vill ha ett större inflytande och större möjlighet att påverka den skola där 
deras barn går.457  

 

Detta att anse att föräldrars engagemang är viktigt i skolan, såväl för det 

egna barnet som för andra, förenar flera riksdagsledamöter. Frågan om infly-

tande i skolan är ett problemområde som är aktuellt under hela undersök-

ningsperioden och något som alla grupper vill ha mer av i någon form. De 

som saknar tillräckligt inflytande är föräldrar, elever och lärare, sägs det: 

Men nu är det dags att vi ställer oss på föräldrarnas och elevernas sida och 
ger dem deras rättmätiga makt över vardagen, där skolan ingår.458  

 

Här finns en ideologisk skillnad mellan höger och vänster i synen på infly-

tande. Föräldrars och elevers möjlighet att välja skola är central för det bor-

gerliga blocket, medan de andra hellre vill ge föräldrar inflytande i den sko-

lan, där barnen går, via till exempel styrelser med föräldrar och elever. Det 

finns en oro för vilka föräldrar som tar på sig detta ansvar och vilka som 

ställs utanför: 

De välutbildade och resursstarka föräldrarna kommer säkert att ha lättare att 
engagera sig i det lokala styrelsearbetet, för de har i regel översikt och kan ar-
tikulera sina behov och ta självständiga initiativ.459  

 

Det finns en viss sorts föräldrar som är välutbildade och anses som resurs-

starka. Det är också den gruppen som man tror kommer att dominera styrel-

ser på skolorna. Denna grupp föräldrar sägs vara vana vid att ta för sig, kan 

hantera paragrafer och allt det konstiga i samhället:  

Om man tar ansvar som förälder i den här rollen kan man inte bara ta ansvar 
för sina egna barn. Då måste man också ta ansvar för fler. Därför tror jag att 
det, om man utvecklar en sådan här idé, måste finnas en del regler så att det 
blir en representativitet. Det skall inte bara vara de föräldrar som är mest 
vana vid att ta för sig på föräldramöten och som är mest vana vid att hantera 
paragrafer och allt det konstiga i samhället som skall vara delaktiga utan 
också andra. 460  

                                                      
457 Protokoll 1995/96:97 Anf. 214  
458 Protokoll 1995/96:8 Anf. 48  
459 Protokoll 1995/96:48 Anf. 36  
460 Protokoll 1994/95:87 Anf. 104  
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Frågan om representativitet är viktig för flera riksdagsledamöter. Frågan här 

är vilka som kommer att engagera sig i en skolstyrelse med föräldramajori-

tet.  

Risken att grupper som ensamstående föräldrar och invandrarföräldrar ute-
stängs från inflytande är uppenbar.461  

 

Ensamstående och invandrarföräldrar är en särskild kategori som betraktas 

som föräldrar som inte har samma resurser som andra och som inte kan tala 

för sig. Men förhoppningar finns att genom dessa skolstyrelser kan nya 

grupper engageras. Skolan ses som en möjlig väg in i andra förtroendeupp-

drag i samhället för invandrarföräldrarna, som i övrigt inte förefaller vara 

intresserade av samhällsarbete: 

Om nu invandrarföräldrarna kan uppmuntras till delaktighet i den egna sko-
lan i det egna närsamhälle, väcks kanske deras intresse för samhällsarbete i 
andra former, så att de lokala styrelserna också kan vara grunden för rekryte-
ring till förtroendeuppdrag även i andra politiska församlingar.462  

 

Skolan har av citatet att döma ett fostrande uppdrag, inte enbart eleverna 

utan även föräldrarna skall göras till goda samhällsmedborgare. För en annan 

grupp i ledamöter riksdagen är det en helt annan typ av ansvar och engage-

mang som lyfts fram. Föräldrar kan, menar de, ta över den egna skolan och 

göra en kommunal skola till en fristående: 

Det finns en chans för föräldrar, om de bestämmer sig för att ta skolan i egna 
händer, att klara av det. Underskatta inte föräldrarna! De allra flesta föräldrar 
som jag möter, inte minst i bygder där skolor nu läggs ned, är engagerade för 
att behålla sin vanliga kommunala skola.463  

 

När det sedan finns såväl ett fristående som kommunalt utbud på marknaden 

handlar föräldraansvaret i huvudsak om att välja:  

Fru talman! Låt mig ange några krav som måste uppfyllas för att Sverige ska 
kunna få den skola i världsklass som våra barn behöver: För det första: Alla 
ska ha rätt att välja skola. Det ger engagerade föräldrar och leder till stimule-
rande konkurrens och utveckling.464  

 

Valfrihet engagerar och leder till konkurrens och utveckling, säger denne 

debattör. Att välja rätt utbildning för sina barn är avgörande, och gör skillnad 

mellan föräldrar: 

                                                      
461 Protokoll 1995/96:97 Anf. 190  
462 Protokoll 1995/96:48 Anf. 36  
463 Protokoll 1992/93:59 Anf. 174  
464 Protokoll 1999/00:68 Anf. 4  
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Rätten och möjligheten att välja skola handlar för oss moderater både om in-
dividens frihet och om ansvar, i det här fallet föräldraansvaret. Föräldrar som 
inte kan välja kan inte heller ta ansvar för sina barns utbildning.465  

 

Den som inte kan eller alternativt inte ges möjlighet att gör detta val aktivt 

framställs här som en förälder som inte tar ansvar för sina barn. Valfrihet 

innebär också att det uppstår en konkurrenssituation. En debattör i riksdagen 

konstaterar att en del föräldrar har dålig utbildningsbakgrund och dåligt 

självförtroende:  

Många föräldrar med dålig utbildningsbakgrund har dåligt självförtroende i 
sina kontakter med skolan. 466 

 

Problemet med kunskapsbrist kan lösas genom att skriva in föräldrarna i 

skolan samtidigt med barnen, menar en annan riksdagsledamot:    

Föräldrarna borde skrivas in i skolan samtidigt med barnen. Deras intresse 
och engagemang för skolan och för sitt eget barns motgångar och framsteg är 
avgörande för barnens utveckling.467  

 

På samma gång som man lägger ett stort ansvar på varje förälder, säger man 

att de inte klarar det enbart i kraft av sitt eget föräldraskap. Föräldrar bör 

skrivas in i skolan och därmed lära sig att engagera sig, eftersom det är av-

görande för barnens utveckling. Det duger inte längre att bara vara förälder.  

Men kanske de mobiliseras alltmer som retoriska resurser i riksdagsdebatten.  

De ansvarslösa kommunerna  

Kommunernas roll som retorisk resurs och som aktör i debatten accentueras 

under 1990-talet i samband med kommunaliseringen av skolan.
468

 Skälen till 

att skolan kommunaliserades var många. Det lokala inflytandet skulle öka, 

och skolan anpassas till lokala förhållanden och behov. Genom utökat ansvar 

förväntades lokala aktörer, såsom skolstyrelser i samråd med rektorer, lärare, 

elever och föräldrar utveckla skolan lokalt. Kommunerna fick större frihet att 

använda de ekonomiska resurserna.
469

 Genom denna nya handlingsfrihet var 

förhoppningarna att de lokalt skulle individanpassa undervisningen, men 

särskilt för elever i behov av särskilt stöd:  

                                                      
465 Protokoll 1996/97:113 Anf. 50  
466 Protokoll 1993/94:58. Anf. 198  
467 Protokoll 1997/98:57 Anf. 8  
468 Kommunaliseringen genomfördes i två steg först genom propositionen 1989/90:41: Om 
kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare, biträdande skolledare och syofunktionä-
rer och därefter genom propositionen 1990/91:18 Ansvaret för skolan. Dessförinnan hade 
riksdagen hösten 1988 beslutat om skolans styrning genom propositionen 1988/89:2. Skolans 
utveckling och styrning. 
469 Lundahl, L. (2002). From centralisation to decentralisation governance of education in 

Sweden.   
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Det pågår ute i kommunerna ett intensivt arbete med att hitta fördelnings-
nycklar som är riktigt bra.//…//  Jag har mycket stort förtroende för kommu-
nernas förmåga och engagemang när det gäller att ta vara på alla elevers in-
tresse.470  

 

Inledningsvis vittnar debatten om övertygelsen att en friare resursanvänd-

ning skulle öka ansvarstagandet och därmed engagemanget för skolans ut-

veckling på alla nivåer, vilket skulle höja kvaliteten i skolan hoppades man. 

Staten och dess centralstyrning betraktades som förlegad och ineffektiv. 

Propositionen, om ökad decentralisering och en strävan från regelstyrning 

mot ökad målstyrning röstades igenom av en majoritet.471  Inledningsvis var 

man också optimistisk: 

Vi tror att kommunerna själva kan avgöra hur de skall fördela de resurser 
som regering och riksdag ger. Vi ger kommunerna en påse pengar. Den delen 
av utvecklingen har vi varit ganska överens om. Det har varit klokt. Sedan 
anser vi att kommunerna är kapabla att själva avgöra var behoven finns och 
hur stora de är på de olika typerna av skolor.472  

 

Kommunerna ansågs själva kunna avgöra hur resurserna skulle prioriteras. 

Men några år efter genomförandet tvivlar några riksdagsledamöter på om 

kommunpolitikerna verkligen förstått sitt nya och viktiga ansvar: 

Ibland får man uppfattningen att de inte riktigt har förstått den reform som 
har kommit till stånd. Det är dags att kommunpolitikerna inser sitt ansvar 
och ser till att skolan kan få de resurser den behöver. Skolan är inte bara yt-
terligare ett kommunalt område. Skolan är ett kommunalt ansvar, och ett av 
de absolut viktigaste. 473 

 

Ambitionerna med reformen tycks inte riktigt nå fram till de kommunpoliti-

kerna, som nu har ansvar för skolan. De framställs här som om de inte heller 

inser sitt ansvar, ej heller vilket allvar det rör sig om: 

Min fråga till skolministern och regeringen är om man är beredd att äntligen 
ge Skolverket möjlighet att stänga dåliga skolor. Det är förmodligen först då 
som kommunerna förstår allvaret och ansvaret i den uppgift som de fått sig 
tilldelad.474  

 

Tonen är moraliserande och det är som om riksdagsledamöterna talar om en 

omogen tonåring, som inte förstått att de är på väg in i vuxenvärlden och det 

talas till och med om någon form av bestraffning om man inte skärper sig. 

                                                      
470 Protokoll 1991/92:13 Anf. 7  
471 Prop.1988/89:4 Skolans utveckling och styrning  
472 Protokoll 1992/93:7  Anf. 91  
473 Protokoll 1996/97:43 Anf. 133  
474 Protokoll 1999/00:28 Anf. 3  
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Det blir en viktig fråga för flera partier i riksdagsdebatten huruvida man kan 

lita på kommunpolitikerna:  

Jag tänker på den massiva misstro som jag har upplevt att samtliga dessa par-
tier hyser mot kommunalpolitikernas förmåga att rättvist fördela befintliga 
resurser mellan kommunala skolor och fristående skolor.475  

 

Personifieringen av kommunen är ett vanligt retoriskt grepp. Kommunerna 

skall inte frestas, säger man: 

Vi kan inte se några vettiga skäl till att decentraliseringen skall stoppas på 
kommunledningsnivå och anser inte att kommunerna ens skall frestas att 
väga undervisning mot snöskottning eller en kommunal skola mot en an-
nan.476  

 

Återigen ett moraliserande tilltal till någon som saknar förmåga och omdö-

me. Lösningen är, menar man, att antingen återinföra en statlig styrning eller 

att föra pengarna direkt till den enskilda skolan, som en nationell skolpeng, 

eftersom kommunerna misstros om att kunna hantera sin ekonomi:  

Fru talman! Torgny Danielsson talar vackert om att det behövs en bättre sko-
la. Föga förvånande är receptet mer pengar till kommuner och landsting. Vårt 
förslag är i stället en nationell skolpeng. Min fråga är: Vilket är det effekti-
vaste sättet? Är det inte effektivare att skicka pengarna direkt till eleverna 
och föräldrarna och inte låta dem gå omvägen via kommun- och landstingspo-
litiker?477  

 

Att den ekonomiska situationen är svår och tvingar kommunpolitikerna att 

prioritera mellan olika angelägna frågor som åvilar kommunernas diskuteras 

inte. Det är kommunpolitiker som är nyckfulla och tycks göra lite som de 

vill: 

För våra elevers skull, för kvalitetens och mångfaldens skull, vill jag befria 
skolan från nyckfulla kommunpolitiker. 478 

 

Nyckfullheten handlar i det här sammanhanget om resurstilldelningen till de 

fristående skolorna, där särskilt socialdemokratiska kommuner visar ointres-

se och därför måste statliga krav till: 

Man kan dess värre konstatera att många, framför allt socialdemokratiska, 
kommuner visade noll och intet intresse av att ge något stöd. Det är klart att 
man då kan ifrågasätta om intresset kan vara högre framöver. Det är just där-

                                                      
475 Protokoll 1995/96:48 Anf. 36  
476 Protokoll 1996/97:43 Anf. 28  
477 Protokoll 1998/99:36 Anf. 161  
478 Protokoll 1998/99:36 Anf. 119  
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för vi har valt en modell att ställa krav på kommunerna. //…/ /Kommunerna 
har inte heller blivit klokare med åren.479  

 

Kommunen framställs här återigen som en person med såväl ålder som bris-

tande klokskap. Det intressanta är att samma politiker kan uttrycka något 

helt annat senare i samma anförande. I ena stunden framställs kommunerna 

som ointresserade och inkompetenta att fördela resurser och i nästa talas det 

om att visa kommunerna förtroende och inte omyndigförklara dem. Denna 

typ av motsägelser återfinns i riksdagsdebatterna, vilket ofta också utnyttjas 

av den politiska motståndaren:  

Ewa Hedkvist Petersen vill nu att riksdagen skall tala om vad kommunerna 
skall och inte skall göra, dvs. omyndigförklara kommunernas förmåga att hit-
ta bättre former för fördelning av sina resurser till skolorna. Jag tror inte att 
det är möjligt. Vi måste visa kommunerna ett förtroende. Jag tror att de 
kommer att finna lösningar. Jag kan hålla med om att det finns en och annan 
barnsjukdom i kommunerna.480  

 

Nu står det helt klart att vi tycks ha att göra med barn eller möjligtvis unga 

vuxna, vars förmåga till myndighet ifrågasätts. Trots vissa barnsjukdomar 

kommer kommunerna att finna lösningar, sägs det och riksdagsledamoten 

ovan försöker mildra kritiken. Ett skäl till att kommunerna ifrågasätts är att 

resurstilldelningen ser olika ut i olika kommuner:  

Fru talman! Aldrig tidigare har kommunerna satsat så olika på skolan. Aldrig 
tidigare har skolorna satsat så olika mycket på undervisning. Duktiga elever 
blir duktigare, svaga elever får det allt svårare. 481   

 

Kritiken mot schabloniseringen av resurstilldelningen till fristående skolor 

blir en berättelse om de fattiga och de rika skolorna, där de kommunala sko-

lorna utarmas på de privatas bekostnad: 

Vilka slutsatser drar regeringspartiernas företrädare Margitta Edgren och Ulf 
Melin av att kommunala skolor utarmas på bekostnad av privata skolor i ett 
läge där de i stället borde tillföras nya resurser? OECD:s utvärderare gör på 
denna punkt ett intressant konstaterande när de framhåller att man i många 
kommuner har starka invändningar mot att skattemedel skall användas för att 
subventionera etableringen av privata skolor.482  

 

Riksdagsledamoten lutar sig mot en auktoritet, OECD:s utvärderare, för att 

underbygga sin argumentation. Den kommunala ansvarslösheten beror också 

på kommunpolitiernas behov av makt och inflytande, sägs det. De beskrivs 

till och med som behagligt att ha makt och ansvar: 

                                                      
479 Protokoll 1993/94:8 Anf. 111  
480 Protokoll 1993/94:8 Anf. 111  
481 Protokoll 1998/99:36 Anf. 124  
482 Protokoll 1992/93:7 Anf. 56  
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Eftersom jag själv har varit kommunalråd begriper jag att ett av hindren 
kommer att vara kommunerna och alla kommunalråd som, precis som jag 
själv, tycker att det är ganska behagligt att ha makt och ansvar och att kunna 
spänna blicken i folk och tala om hur saker och ting skall vara. Det är inte all-
tid så självklart att man vill dela med sig makt till andra.483  

 

En vanlig kritik i debatten är att kommunerna inte sköter sig och tar ansvar 

för skolans hela verksamhet. I citatet nedan används det obestämda prono-

menet man, vilket antingen kan stå för någon ospecificerad person eller för 

ett helt kollektiv. I det här fallet tycks ett kollektiv pekas ut, men om det är 

kommunalpolitiker eller de professionella i skolan är oklart:  

Men vi har sett att man ute i kommunerna har skolplaner som inte är värda 
namnet. Man har inte skött tillsynen ordentligt och problemen med mobbning 
förekommer fortfarande.484  

 

Höga krav ställs på kommunerna från riksdagen att sköta olika åtaganden, 

men också att lösa allvarliga problem i skolan. Men man har inte skött tillsy-

nen och problemen med mobbning finns alltjämt kvar, säger riksdagsleda-

moten. Å ena sidan svarar man inte mot de administrativa krav på att utfor-

ma skolplaner som staten ställt på skolan, å andra sidan hör vi en kritik mot 

den kommunala byråkratin: 

Dessutom finns det också tendenser i många kommuner att administrationen 
och överbyggnaden blir väldigt tung.485  

 

Förutom att kommunerna anklagas, kritiseras också en annan administrativ 

nivå i skolan, nämligen rektorerna:  

Rektorer ägnar dagarna åt administration och kommunala möten, men hinner 
inte med att leda personal och utveckla undervisning och övrig verksamhet. 
Det beror, säger man, på brister och krav från centrala och kommunala för-
valtningar men också på att många rektorer tycks ha svårt att delegera och 
dra nytta av de administrativa resurser som faktiskt finns.486  

 

Kommunernas förvaltningar brister i ledningen på central nivå. Här påtalas 

slarv och civil olydnad: 

Men de flesta kommuner slarvar. Skolverket konstaterar att mer än 80 % inte 
har lämnat någon kvalitetsredovisning alls. Kommunerna ägnar sig åt civil 
olydnad när det gäller skolan. 487   

 

 

                                                      
483 Protokoll 1994/95:87 Anf. 104  
484 Protokoll 1996/97:43 Anf. 76  
485 Protokoll 1997/98:46 Anf. 58  
486 Protokoll 1998/99:43 Anf. 331  
487 Protokoll 1999/00:28 Anf. 3  
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De lösningar som anges i riksdagsdebatten växlar. Mer resurser säger en del: 

Det är naturligtvis inte ett ordningsproblem, utan ett problem som ska åtgär-
das med att stödet ges. Det kanske vi kan vara överens om. Vi har en kom-
munalisering av grundskolan, och det är kommunerna som har ansvaret. Det 
är nog alldeles tydligt att det till stor del är, skulle jag vilja säga, ett resurs-
problem.488  

 

Samtidigt som riksdagsledamöter påtalar att skolan behöver resurser kan 

man tvivla på kommunernas förmåga att hantera resurserna. Därför är en 

annan lösning mer utvärdering, tydliga och höga krav: 

Det handlar om att ställa höga krav på kommunerna och att utvärdera dem. 
Vi vill inrätta ett nationellt kvalitetsinstitut tillsammans med lärarnas organi-
sationer och kommunerna just för att utvärdera och tala om hur det står till i 
skolan - kommun för kommun och skola för skola.489  

 

Inspektion, tillsyn, jämförelser och kvalitetsredovisning är retoriska resurser 

som fungerar som honnörsord och implicerar politisk handlingskraft i riks-

dagen. Det är dock inte enbart där det talas om kvalitetsgranskning, uppfölj-

ning och utvärdering, utan det är fenomen i hela samhället.
490

 Forskare häv-

dar att det är ett utslag av redovisnings- eller granskningssamhälle eller den 

performativa vändningen som vuxit fram särskilt när myndighetsutövning 

läggs ut på en marknad och därmed konkurrensutsätts.
491

 Vad som följer är 

en ökad fokusering på granskning och tillsyn: 

Vi måste också se till att kommunerna verkligen följer upp de mål som vi har 
satt upp. Vi har nu Skolverket som skärper sin tillsyn på olika områden. Vi 
har Kvalitetsgranskningsnämnden, som direkt går in och ser hur kommunerna 
förvaltar sitt uppdrag. Vi kräver att kommunerna årligen ska genomföra kva-
litetsredovisningar för att vi sedan ska kunna få en återrapportering.492  

 

Oron bland politikerna tycks stiga under denna undersökningsperiod, 1991- 

2002, vad gäller skolans bristande likvärdighet. Detta kräver mer av styrning 

från statens sida:  

Det ska vara samma möjligheter för alla elever, var de än bor i Sveriges land 
och i vilken skola de än går. Det finns inte i dag. Skolverkets rapporter visar 
att det är stora skillnader mellan kommunerna och skolorna. Därför måste 
man ibland styra. Det är vår skyldighet att se till att vi riktar bidrag - för de 
skolor som inte når målen och för de elever som går där.493  

                                                      
488 Protokoll 1999/2000:53 Anf. 392  
489 Protokoll 1999/2000:45 Anf. 3  
490 Se t. ex. Sahlin-Andersson, K. (2000). Transnationell reglering och statens omvandling - 
Granskningssamhällets framväxt. SCORE Rapportserie 2000:14. Nytell, H. (2006).  
491 Se t.ex. Ball, S. J. (2003b, 2007) och Nytell, H. (2006).  
492 Protokoll 1999/00:28 Anf. 16  
493 Protokoll 2000/01:14 Anf. 18  
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När skillnaderna ökar mellan skolor såväl mellan som inom kommunerna 

framställs kommunen som den aktör man inte kan lita på, och fungerar som 

syndabock i de narrativ jag funnit och blir därmed till en retorisk resurs. Man 

kan uppenbarligen skylla kommunen för både det ena och det andra, som 

inte fungerar som det ska. Det må vara kvalitetsfrågor, elevsociala frågor, 

men också ekonomiska och rent administrativa frågor. Kommunen i sig, men 

särskilt dess folkvalda kommunpolitiker tycks inte ha förstått reformerna i 

början på 1990-talet, tar inte sitt ansvar och fördelar resurser godtyckligt, 

enligt flera riksdagsledamöter. Det huvudmannaskap som lades på kommu-

nerna i samband med kommunaliseringen är i fokus. Var det rätt beslut eller 

inte – många tycks tvivla. Att använda kommunen, denna abstrakta admi-

nistrativa och geografiska enhet, som en retorisk resurs i berättelserna om 

skolan fråntar till viss del ansvaret för skolan från andra aktörer. Antingen 

tycks man drabbas lokalt, det vill säga på skolan, av den ansvarslösa och 

okunniga aktören kommunen eller så står den högsta parlamentariska makten 

i riksdagen maktlös efter att ha decentraliserat makten till den kommunala 

nivån.  

Den rätta verklighetsbilden 

Verkligheten är en aktör som har en aktiv roll i riksdagsdebatterna. Alla an-

ser sig veta något om verkligheten och dessutom ha ”rätt” tolkning. Mot-

ståndaren i debatten ges givetvis rätt att tolka, men anses ha ”fel” tolkning. 

Slaget om rätt verklighetsbild är central och debattens ton tidvis hård. Den 

som har problemformuleringsinitiativet kan sätta dagordningen i debatten 

och därmed styra den.  Verkligheten, såsom man talar om den i riksdagsde-

batten finns utanför Riksdagshusets plenisal, där ute. Där finns också männi-

skor som står mer med fötterna i verkligheten än andra visar det sig, nämli-

gen verklighetens folk:  

Mitt förslag bygger på kontakter under hela valarbetet med invandrare, som 
talade med mig och undrar om man inte kan hitta andra metoder än de nuva-
rande. Det är dessa invandrare, verklighetens folk, som föreslagit att man 
skall börja se på en variant, där invandrarföreningarna kan delta aktivt.494  

 

Frågan ovan handlade om modersmålsundervisningen i skolan, som vid den-

na tidpunkt kallades hemspråksundervisningen. Det mönster som kan skön-

jas är att den riksdagsledamot som använder verkligheten som en retorisk 

resurs oftast befinner sig i opposition. Den sittande regeringen framställs av 

oppositionen som om de har förlorat kontakten med verkligheten, vilket är 

en relativt vanlig beskrivning av de som befinner sig nära maktens centrum. 

Men att slå fast hur verkligheten ser ut och är beskaffad är ett privilegium: 

                                                      
494 Protokoll 1991/92: 13 Anf. 19 
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Jag tror att vi skall akta oss för att se grundskolan som att den är uppdelad i 
olika klart avgränsade ämnen, stadier eller årskurser. Så ser inte verkligheten 
ut. Då bör inte heller debatten göra det.495  

 

Verkligheten, är ofta den som finns ute på skolorna, för de elever och lärare 

som dagligen befinner sig i denna miljö. Att använda bestämningen (adver-

bet) ute betyder också att dess motsats finns, nämligen ett inne:   

Ute i skolans verklighet fortsätter arbetet. Livet traskar vidare ungefär som 
förut. Här i riksdagen trampar vi vidare med våra ärenden. Men i det här be-
tänkandet finns en del spännande frågor som jag tror hänger nära samman 
med den verklighet som finns ute på skolorna.496 

 

För att kunna tolka verkligheten måste man ha kontakt med den, enligt de-

battörerna och inte minst besöka den då och då:  

Låt mig först säga till Lena Hjelm- Wallén att vi kan vara överens om att det 
viktigaste är att hålla kontakt med verkligheten i vårt arbete.497  

 

Verkligheten ger politikerna i debatten företräde och legitimitet inför var-

andra i debatten: 

Även om gymnasieskolan inte är obligatorisk formellt sett, vet vi som är ute i 
verkligheten, herr Kihlberg, att den reellt sett är obligatorisk. Man behöver ha 
med sig dessa ytterligare tre år i gymnasieskolan i ryggsäcken när man drar ut 
i livet. I vilket fall som helst är det inte skadligt.498  

 

Kontakten med skolan och dess verklighet ger också utrymme för ironi i 

riksdagsdebatten: 

Det är intressant att höra att skolministern har varit ute på skolbesök. Det är 
bra; fortsätt med det. Bevista verkligheten! 499  

 

Det är olika slags verkligheter, en verklighet i riksdagen och en annan i sko-

lan, en särskild skolverklighet. Som bekant finns det en verklighet utanför 

skolan också: 

Så snart man kommer ut i skolverkligheten finner man att alla talar ett annat 
språk, nämligen om hur kvaliteten urholkas och hur det blir mycket svårare i 
arbetet, såväl för elever som för lärare.500   

                                                      
495 Protokoll 1994/95:12  Anf. 142. Apropå uttrycket verklighetens folk, kom Kristdemokra-

ternas Partiledare Göran Hägglund att använda uttrycket ”verklighetens folk” i sitt tal vid 

Almedalen 2009 och senare i en debattartikel i DN 090917. Det blev en stor debatt i media, 

inte minst på kultursidorna.   
496 Protokoll 1994/95:87 Anf. 104  
497 Protokoll 1993/94:58. Anf. 194  
498 Protokoll 1991/92:94. Anf. 43  
499 Protokoll 2001/02:69 Anf. 5  
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Att tala om ett annat språk, en annan bild av verkligheten eller att motstån-

daren i riksdagen inte vill se verkligheten och blundar för den är ett effektivt 

retoriskt grepp: 

Jag skall erkänna att det var mycket vackert. Men vi måste ju också utgå från 
att det finns en annan bild av den verklighet som vi skall försöka forma fram-
tiden utifrån.501  

Men vi kan inte ha en skola som bortser från att det finns sådana elever därför 
att då blundar vi för verkligen - då ger vi inte de eleverna en skola som är en 
skola som passar dem.502 

 

Hänvisningen till verkligheten ger intryck av att man vet mer, inte minst om 

vad som är sant eller falskt och därmed har man förstått något som den andre 

inte har gjort, som ägnar sig åt verklighetsflykt eller sticker huvudet i sanden, 

likt en struts: 

Problemet är att Gunnar Goude och en del andra inte vill se verkligheten. 
Man för något slags strutspolitik, och vem gagnar det? Det gagnar framför 
allt inte eleverna.503  

Att alla elever under precis samma tidsrymd skall klara att uppnå högskole-
behörighet i kärnämnena är ingenting annat än en ren verklighetsflykt.504  

 

Samtidigt som man säger att man har kontakt med verkligheten, säger man 

också att andra inte har det. Den som saknar en sann verklighetsuppfattning 

kan inte bedriva politik. Vanligtvis är bristande verklighetsuppfattning ett 

tecken på psykisk sjukdom. Det skulle kunna var en allvarlig anklagelse 

människor emellan, men är accepterad i den politiska debatten: 

En kort kommentar till Stefan Kihlbergs sagoberättelse, som har mycket litet 
med verkligheten att göra. Hans svar till de föräldrar och barn samt den skol-
personal som i dag värnar om en skola och en utbildning som är ifrågasatt på 
grund av besparingar är att vi vräker ''i väg medborgarnas pengar på offentlig 
ineffektivitet.'' 505  

 

Det är inte en verklighetsuppfattning vilken som helst som gäller utan en 

som har med den sanna verkligheten att göra: 

En förutsättning för att kunna göra någonting bra är ju att man skaffar sig en 
verklighetsuppfattning. Den skall då ha med verkligheten att göra. Det vi i 

                                                                                                                             
500 Protokoll 1993/94:58. Anf. 195  
501 Protokoll 1996/97:43 Anf. 146  
502 Protokoll 1998/99:71 Anf. 130  
503 Protokoll 1997/98:82 Anf. 41  
504 Protokoll 1997/98:82 Anf. 47  
505 Protokoll 1991/92:94. Anf. 39  



145 
 

höstas fick höra var att barnen blir fler i varje klass, grupptimmarna blir färre, 
speciallärarresurserna blir färre och elevvården dras ned. 506  

 

Sanningsanspråket är en viktig del av denna retorik och försöken att nyanse-

ra debatten handlar om att hävda den egna verklighetsuppfattningens giltig-

het:  

Jag tror att ett av de absolut största problemen i Sverige är att väldigt många 
fortfarande går omkring och tror att vi är bäst i världen. Det är hög tid att vi 
försöker göra en så nyanserad bild som möjligt av verkligheten, såsom den 
faktiskt är.507  

 

Verkligheten är också en aktör som agerar och sätter käppar i hjulen för för-

slag, som en av debattörerna så skarpt uttrycker sig:  

När sedan den krassa verkligheten gör sig gällande visar det sig att detta inte 
går. Det är alltså överideologiserade propositioner som inte är genomtänkta. 
Man har inte de praktiska effekterna klara för sig. Det är alltså verkligheten 
som har satt käppar i hjulen för de här förslagen.508  

 

När verklighet personifieras och görs till ett subjekt ställer den krav och har 

behov:  

Verkligheten visar att det här behövs. Vi måste ha en ny typ av kvalificerad 
yrkesutbildning i Sverige.509  

Verklighetens krav på kunniga och initiativrika medborgare är i dag, som 
sagt, högre än någonsin tidigare. Skolan har en skyldighet att ge varje männi-
ska sådana kunskaper att eleven klarar sig i arbets- och samhällslivet.510  

 

Viss ödmjukhet visas också i debatten. Riksdagsledamöter frågar sig om 

besluten kommer att fungera i verkligheten, där ute?  

Det finns anledning för oss politiker att ibland ställa oss frågan: Hur blir det 
med våra beslut - hur fungerar de när de kommer ut i den verklighet som de 
skall fungera i? 511 

 

Verkligheten som en del av undervisningens praktik, som en sorts verklighe-

tens didaktik är också en förekommande retorisk resurs. Att det finns något 

overkligt i skolan, som om den vore en värld skild från den övriga verklighe-

ten utanför, är inte en helt ovanlig beskrivning av skolan, vilket kontrasteras 

till berättelserna om den sanna verkligheten, där ute. Lärare befinner sig 

                                                      
506 Protokoll 1993/94:58. Anf. 229  
507 Protokoll 1998/99:36 Anf. 182  
508 Protokoll 1992/93:7 Anf. 67  
509 Protokoll 1997/98:46 Anf. 55  
510 Protokoll 1998/99:71 Anf. 8  
511 Protokoll 1992/93:59 Anf. 143  
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visserligen i en vardaglig verklighet i skolan med dess elever, nedskärningar 

och övriga problem, men undervisar samtidigt om en mer eller mindre ab-

strakt overklig verklighet. Mycket av innehållet i undervisningen gestaltas, 

berättas, laboreras och simuleras:  

Det här ser vi som ett väldigt viktigt inslag, och vi vill gärna utöka det så att 
man som elev får större möjligheter att på en arbetsplats ta del av en litet 
större del av verkligheten. Man får se hur det går till på ett vanligt jobb, man 
får en undervisning som är relaterad till situationen på den arbetsplats där 
man har sin praktik och utbildning.512   

 

Talet om verkligheten såsom den är fungerar i debatten som en retorisk 

resurs, ofta mer som ett slagträ än som en övertygande argumentation för en 

sak. Det finns intressanta paralleller mellan skolan som institution och riks-

dagen. I båda finns en verklighet innanför och en annan utanför, därinne och 

där ute. De som verkar i den har mer eller mindre kontakt med denna sanna 

verkligheten. En intressant iakttagelse är debattörernas ständiga kamp för att 

upprätthålla sin trovärdighet.  

6.2 Auktoriteter för trovärdighet  

 

Som en retorisk resurs använder politikerna en rad olika auktoriteter, vilka 

har betydelse för att uppnå en trovärdig framställning. Den ger tyngd, kanske 

i en högre grad än tidigare, åt argumentationen och legitimitet ”i kampen om 

verkligheten”, inte minst gentemot den politiska motståndaren. Att under-

bygga argumentationen är en självklar strategi för att visa att man också är 

påläst eller har erfarenheter som ingen annan har. Det kan handla om att luta 

sig mot forskare, experter, organisationer, myndigheter, men även de egna 

erfarenheterna väger tungt i debatten. 

Forskare och experter 

Det är intressant och belysande att undersöka vilka olika kategorier av fors-

kare som lyfts fram i de skolpolitiska riksdagsdebatterna och som därmed 

kommer att användas som retoriska resurser.
513

 I citatet nedan nämns inter-

nationell forskning, vilket det annars finns få exempel på, men samtidigt 

namnges en svensk forskare, som verkar inom samma område:   

                                                      
512 Protokoll 1997/98:82 Anf. 38    
513 De forskare som namnges eller citeras i debatten är i följande: Matti Bergström, Ingemar 
Emanuelsson, Lennart Grosin, Torsten Husén, Ulf P Lundgren, Ference Marton, Staffan 
Löfquist och Lev S. Vygotskij.    
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Det finns internationell forskning på det området som mycket tydligt visar att 
den kunskapssyn en skola präglas av har avgörande betydelse. Den är många 
gånger starkare än den sociala bakgrunden för elevernas resultat. Att tro på 
undervisningens förmåga att lyfta eleverna och att tro på att lärare i samver-
kan kan hitta metoder för att nå goda resultat är väsentligt. Det finns en hel 
del arbeten utfört på detta område av Lennart Grosin. Den som tror att enbart 
de traditionella argumenten är de som gäller rekommenderar jag varmt att 
läsa vad han har skrivit.514  

 

Med detta ger debattören intryck av att vara mer initierad och påläst än andra 

och att i sitt anförande dessutom rekommendera andra att läsa vad forskaren 

i fråga skrivit ger en särskild överlägsen positionering visavi meddebattörer-

na. Nedan ett exempel på hur en ledamot citerar en annan forskare för att på 

så sätt underbygga sin argumentation:  

Jag vill i det här sammanhanget citera Ingemar Emanuelsson, som är profes-
sor i specialpedagogik i Göteborg. ”Faran med profilskolor, friskolor och 
hela privatiseringsvågen som finns i samhället idag är att det handlar om ett 
val för vissa elever, men inte för andra Det är aldrig bara kopplat till elever-
nas intresse, förmåga och fallenhet, utan också alltid till andra faktorer i ele-
vernas bakgrund… '' 515  

 

Citeringstekniken ovan ger intryck av autenticitet och förekommer då och 

då.  Att ge en forskaren epitetet svensk skolas oomstridde ”grand old man” 

är en värdering, som denne riksdagsledamot använder sig av och en sådan 

auktoritet kan knappast ifrågasättas:  

Torsten Husén, professor emeritus i pedagogik, nestor och svensk skolas 
oomstridde ''grand old man'', sammanfattade hela debatten i två ord på semi-
nariet ''Schooling in Modern European Society'' för två veckor sedan i andra-
kammarsalen: monumental osaklighet.516  

 

Även här används citatteknik för att styrka sitt påstående. En forskare med 

stark ställning i riksdagsdebatten är professorn i klinisk neurofysiologi, Da-

vid Ingvar, som är den forskare som omnämns oftast i de debatter jag analy-

serat.
517

 Valet av forskare säger också något om vilken utgångspunkt man 

tar. David Ingvar fungerar utmärkt som en retorisk resurs för de riksdagsle-

damöter som mer ser till biologiska faktorer än till pedagogiska, när det gäll-

er hur arbetet i skolan bör bedrivas:  

Vilka argument talar då för en tioårig grundskola med sexårsstart? Ja, det 
finns pedagogiska skäl. Perioden 3 - 6 år har av hjärnforskaren David Ingvar 

                                                      
514 Protokoll 1991/92:13 Anf. 10  
515 Protokoll 1991/92:13 Anf. 3 
516 Protokoll 1991/92:94. Anf. 38  
517 Som tvåa kommer Ulf P. Lundgren, men han refereras lika ofta som generaldirektör för 

Skolverket som professor i pedagogik. 
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betecknats som ''hjärnans engångschans'', på grundval av studier som visat att 
barn har särdeles lätt att lära i den åldern.518  

 

Att referera till en hjärnforskare tillika läkare ger förmodligen större trovär-

dighet än om man lutar sig mot en forskare inom ämnena pedagogik eller 

didaktik. Vilka konsekvenser det får för skolans professionella och för synen 

på skolans innehåll och organisation är en intressant fråga. Men kanske fun-

gerar referensen till David Ingvar forskning som en larmklocka. Politikerna 

ger också i debatten den forskning som de refererar till ett bäst före-datum. 

Det finns modern forskning, men det finns också oberoende forskare:  

Nej, vi har ingen rädsla för betyg, men vi utgår från modern skolforskning 
och erfarenheter i skolan --från lärare, föräldrar och elever. De säger att det 
inte är lämpligt att sätta betyg före tonåren – barn förstår inte vad betyg inne-
bär; de tror att det är de själva som personer som blir betygsatta.519  

Men samtidigt visar oberoende forskares läsförståelseundersökningar att var 
femte elev har svårigheter att läsa och förstå sammanhängande enkla tid-
ningsartiklar.520  

 

Debattörerna hänvisar betydligt oftare till forskning i allmänhet än till 

namngivna forskare. Det kan tyckas svepande och oprecist men ger ändå 

viss tyngd åt argumentationen: 

För mig är det helt klart -- och det stöds av både internationell och nationell 
forskning -- att utan ett lokalt ansvarstagande och utan ett lokalt medinflytan-
de sker ingen utveckling.521   

 

Riksdagsledamoten framför en åsikt, som stöds av både internationell och 

nationell forskning, vilket stärker argumentationen och kan tyckas svårt att 

motsäga. I följande citat underbygger en annan riksdagsledamot sina argu-

ment på ett liknande sätt när hon påstår att hon inte är ensam, utan hon kan 

luta sig mot det ekonomiska etablissemanget och forskarna: 

Jag vill påminna Andreas Carlgren om att vi inte är ensamma om att tycka 
så. Vi har stora delar av det ekonomiska etablissemanget och forskarna med 
oss i dessa tankar.522  

 

Men forskning kan också vara något att ta spjärn mot, vara nödvändigt att 

förhålla sig till. Det görs bedömningar av den forskning som bedrivits från 

talarstolen. I nedanstående fall ställer man skolpraktiken och lärare mot 

forskningen: 

                                                      
518 Protokoll 1992/93:7 Anf. 97  
519 Protokoll 1993/94:8.Anf. 100  
520 Protokoll 1998/99:36 Anf. 139  
521 Protokoll 1993/94:8.Anf. 94 
522 Protokoll 1996/97:43 Anf. 39 
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Det är alldeles utmärkt att man använder praktiskt verkande lärare för detta 
arbete. Jag tillhör dem som många gånger har sagt här att det finns mycket 
viktig kunskap som inte fångas i en doktorsavhandling, utan som hanteras av 
människor som kanske inte är vetenskapligt skolade på det sätt som akade-
min kräver.523  

 

Ett liknande sätt, att tala om forskning är hur den bör hanteras, förmodligen i 

relation till annan kunskap: 

Jag anser också av rent principiella skäl att vetenskapliga tvister inte skall lö-
sas genom politiska beslut. Vi politiker har att hantera en arena, och vi har att 
lyssna till de erfarenheter som görs av forskare och av den vetenskapliga 
världen. Vi har att göra bedömningar av detta, men inte att ta ställning i frå-
ga om vem som har rätt och vem som har fel.524  

 

Frågan är hur man gör en bedömning utan att samtidigt värdera kunskapen 

som forskare bidrar med? Här ifrågasätts den absoluta sanningen, vilket är 

mer ovanligt i riksdagsdebatten, som vanligtvis utgår från att forskning och 

kunskap har sanningsanspråk som inte kan ifrågasättas. Intresset för forsk-

ning tycks svalna under 1990-talet. Allt färre refererar till aktuell forskning, 

än mindre till forskare. Det är andra auktoriteter som tar vid.  

Myndigheter & organisationer 

Vi kan notera under senare delen av 1990-talet, en allt kraftigare ökning av 

referenser till rapporter av olika slag, liksom till offentliga utredningar. 

Skolverket tilldelas en central roll genom sina rapporter. Litar man inte på 

skolministern bör man lita på Skolverket: 

Om man inte vill tro på skolministern kan man läsa Skolverkets redovisning 
om hur frågan om att välja skola har utvecklats under lång tid. Den är mycket 
belysande. 525  

 

Men även andra myndigheter som Socialstyrelsen, Barnombudsmannen, 

Brottsförebyggande rådet, Polisen med flera och dessa myndigheters utvär-

deringar och rapporter används som stöd för sin argumentation: 

Louise Sylwander, barnombudsmannen, bedömde situationen som så allvar-
lig att hon krävde lagstiftning mot mobbning. 526  

Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet som kom i går har våldet i 
skolan ökat. Lärare blir hotade och går omvägar till skolan på grund av räds-
la. Tusentals elever går varje morgon till skolan med ont i magen.527  

                                                      
523 Protokoll 1994/95:87 Anf. 125  
524 Protokoll 1996/97:43 Anf. 83  
525 Protokoll 1993/94:8. Anf.111.  
526 Protokoll 1996/97:43 Anf. 46  
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Det är också kännetecknande för slutet av 1990-talet att vi kan se mer refe-

renser till frågor som rör ordning och reda i skolan samt till skolans resultat.  

Talet om skolans bristande ordning och sjunkande resultat är en spridd upp-

fattning, vilket jag tidigare visat, som kom att dominera debatten om skolan i 

slutet av 1990-talet: 

Vad Ingegerd Wärnersson kallar för en statistikrapport föranledde skolrådet 
Eliasson vid Skolverket att i en debattartikel förra veckan ställa frågan "om vi 
i Sverige i längden kan leva med att nästan var fjärde elev inte når de mini-
mikrav som ställts upp för en skola med skolplikt och som bedöms nödvän-
diga för att man skall kunna fungera i samhället".528 

 

Att respektive parti framhåller olika mätresultat i debatterna i plenisalen 

faller sig naturligt i en politisk debatt. Det som gynnar den egna bilden av 

skolan är det som framhålls och förmodligen därmed partiernas skolpolitiska 

program: 

Vi fick för ett par dagar sedan en internationell jämförelse som visar att 
svenskar ligger i den absoluta världstoppen när det gäller kunskap och bild-
ning.529  

 

Man tolkar sannolikt de källor och den statistik man får sig förelagd på vitt 

skilda sätt. Oppositionen tar fasta på de sämre resultaten och majoriteten ser 

helst till de bättre:  

Med utgångspunkt i Skolverket, i OECD- rapporter och i internationella un-
dersökningar tycker jag att vi har en bra kvalitet på dagens elever.530  

 

Uttrycket kvalitet på dagens elever kan ge intryck av att man beskriver en 

slags produkt och inte människor. Dessa rapporter och denna statistik har 

betydelse och riksdagsledamöterna framhåller gärna att de läser rapporter 

och utvärderingar:  

Men vi i denna riksdag som har det yttersta ansvaret för att Sverige som na-
tion skall kunna se framtiden an med tillförsikt måste skaffa oss en helhets-
bild. Vi får använda statistik, rapporter och utvärderingar. Skolan är vår 
framtid. Vi har gjort det. Många har gjort det.531  

 

För några är dessa rapporter varningsklockor, medan de för andra betraktas 

som jubelklang. Vi ska samtidigt hålla i minnet den mediekampanj som Lä-

rarnas riksförbund innehållande annonskampanjer, bioreklam, undersök-

ningar och mycket aktivt lobbyarbete riktat särskilt mot politiker:  

                                                                                                                             
527 Protokoll 2001/02:43 Anf. 73  
528 Protokoll 1999/00:68 Anf. 4 
529 Protokoll 1997/98:46 Anf. 11  
530 Protokoll 1998/99:36 Anf. 177  
531 Protokoll 1997/98:57 Anf. 1  
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Dessa varningsklockor hålls av Skolverket, av Riksdagens revisorer och de 
hålls av kammarens ledamöter. Andra som håller i dem är fackliga organisa-
tioner, lärare och elever. Utredning efter utredning, rapport efter rapport visar 
att dagens system inte svarar mot de högt ställda krav som måste ställas på 
resultat av de investeringar och satsningar som vi gör på skolan.532  

 

De organisationer som nämns betraktas i allmänhet som auktoriteter av riks-

dagens ledamöter, trots att dessa delvis representerar intressegrupperingar av 

skilda slag. Genom att hänvisa till dessa olika företrädare visar man att man 

har lyssnat på och eventuellt läst deras utvärderingar, rapporter och material: 

 Material från Kommunförbundet och SKTF visar att 40 % av besparingarna i 
kommunerna skett inom barnomsorg och skola. 533  

Som ett avstamp inför behandlingen av regeringens proposition Gymnasie-
skola i utveckling – kvalitet och likvärdighet vill jag nämna det mycket vikti-
ga initiativ som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har tagit i ett 
gemensamt dokument om gymnasieskolans utveckling.534.  

 

OECD och IEA får under 1990-talet en allt påtagligare roll som auktoritet på 

utbildningsområdet.
535

 Det gäller inte minst vad gäller en rad olika interna-

tionella kunskapsmätningar som till exempel PISA, TIMMS och PIRLS:  

I Sverige ligger andelen bland de lägsta i OECD-länderna medan den i Fin-
land ligger bland de högsta. Siffran för hur många som studerar vidare på 
högskolenivå var i slutet av 90-talet 67 % för Finland men bara 35 % för Sve-
rige.536  

 

Finland är ett utbildningsexempel som framhålls i jämförelse med den 

svenska skolans resultat. Generellt sett är det tveksamt hur stort intresset i 

riksdagen är för de policydokument som produceras av de internationella 

organisationerna och av EU. De refereras sällan det till dessa. 

Anekdotisk evidens 

Att göra sig själv till en auktoritet och att hänvisa till de egna erfarenheterna 

som belägg för sin sak är vanligt. Jag kallar det för anekdotisk evidens då 

riksdagsledamöterna hänvisar till egna erfarenheter och upplevelser eller till 

enstaka fall, som underlag för sin sak. Det personliga vittnesmålet och erfa-

renheterna fungerar en retorisk resurs i debatten.
537

 Antingen är man själv 

lärare, är gift med en eller så har man träffat några lärare. 

                                                      
532 Protokoll 1999/00:45 Anf. 1  
533 Protokoll 1992/93:59 Anf. 169  
534 Protokoll 1998/99:71 Anf. 102  
535 IEA står för International Association for the Evaluation of Educational Achievement.  
536 Protokoll 1999/00:53 Anf. 385  
537 Somers, M. (1994a). s. 618. 
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Fru talman! Jag kan garantera Lena Hjelm-Wallén att jag har mycket nära 
kontakter med skolan. Jag har den alldeles inpå livet, vågar jag påstå, genom 
mitt äktenskap. Jag vet nog ganska mycket om förhållandena ute på skolor-
na.538  

Jag har sett det på nära håll bland släktingar. Det är inte konstigt att lärare - 
jag är lärare själv så jag säger inte detta för att hacka på våra pedagoger - ser 
den här eleven som trött, slö, okoncentrerad, en elev som inte vill lära sig läsa 
och som hittar på en massa ofog.539  

 

De egna erfarenheterna skulle lika gärna kunna bedömas som alltför okritis-

ka och sakna giltighet. Frånvaron av distans skulle kunna vara en brist och 

de egna erfarenheterna kunde snarare uppfattas som fördomar istället för 

vara en styrka. Men med denna typ av vittnesmål vill man stärka sin egen 

position och sin trovärdighet:  

Jag har ju varit lärare i många år och sett hur det kan gå till i matbespisning-
ar, framför allt för några år sedan.540  

Jag är inte bara riksdagsledamot, jag är även mamma. Min son Viktor som är 
sex år har börjat i skolan. Nej förresten, det heter sexårsverksamhet. 541  

 

Repliken ovan skall förmodligen påminna oss om en känd reklamfilm för 

tandkräm ”Jag är inte bara tandläkare – jag är också mamma”. Det kanske är 

ett försök att vara ironisk och använda sig av komik som ett retoriskt verktyg 

i den annars allvarliga debatten. Det kan man ta hem poäng på, men vanligt-

vis inom den egna partigruppen.  Ett vanligt grepp i debatten är att berätta 

om alla besök som görs i skolor och möten med lärare, elever och föräldrar: 

 
Jag är också mycket upprörd över det som jag får veta när jag besöker skolor. 
Det som nu händer försämrar nämligen skolan. Det går stick i stäv med det 
som regeringen har deklarerat i regeringsdeklarationer och i andra doku-
ment.542  

Jag är väldigt mycket ute i skolor, och jag har träffat många lärare som säger 
att de visst klarar av det. 543 

 

Riksdagsledamöterna reser land och rike runt och dessa besök utanför själva 

riksdagen antyder att de anser att det finns mycket att hämta för dem i möten 

med lärare och elever. De blir till resurser som rekryteras för att understryka 

                                                      
538 Protokoll 1993/94:58. Anf. 203  
539 Protokoll 1995/96:48 Anf. 48   
540 Protokoll 1995/96:48 Anf. 26  
541 Protokoll 1997/98:46 Anf. 1  
542 Protokoll 1993/94:58. Anf. 229  
543 Protokoll 1998/99:71 Anf. 106  
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argumentationen. Kontakter med elever används också för att påvisa att man 

har kontakt med den tidigare omtalade verkligheten: 

När jag väljer att beskriva den positiva bilden gör jag det på uppmaning av 
alla de elever och ungdomar som jag får brev från varje vecka, som jag mö-
ter ute på mina skolbesök och som inte längre vill höra den negativa bilden 
av dem själva eller av den skola de går i.544  

 

Alla dessa personliga erfarenheter blir en erfarenhetsbas som politikerna i 

riksdagsdebatten ofta använder sig av, inte sällan är det skildringar som stri-

der mot den bild av skolan som presenterats i riksdagen eller i media, en 

sorts motbild. I debatten används de som en slags anekdotisk evidens. 

6.3 Om begreppet kunskap som omkväde  

 

En viktig och återkommande retorisk resurs i debatten är begreppet kun-

skap.545  Påfallande ofta i debatten är ordet kunskap huvudled i ett samman-

satt ord. Som ett omkväde upprepas det ideligen. Vad ska en trovärdig ut-

bildningspolitiker annars tala om, om inte kunskap?  Det blir ett prefix som 

därmed laddas med olika betydelser, kategoriseras och används på olika sätt 

till exempel: kunskapsbehov, kunskapskrav, kunskapsintensivt, kunskapsut-

veckling, kunskapsmässig, kunskapsförmedling, kunskapskapital. Antalet 

sammansatta ord kan tyckas oändlig och i de fragmenterade citaten nedan 

vill jag visa på denna mängd: 

Vi vill på bästa sätt ta tillvara barns kunskapshunger och nyfikenhet546 

… skall få en rimlig och nödvändig del av den kunskapsmassa vi vet …547 
 

… för att den nuvarande starka betoningen på kunskapsinlärning och kun-
skapskontroll inte skall leda skolarbetet i fel riktning.548  

mot bakgrund av förändringen i omvärlden, informationsteknikens utveckling 
och det ökade kunskapsflödet.549  

                                                      
544 Protokoll 1998/99:36 Anf. 181  
545 Carlgren menar att det var först i och med 1990-talets skolreformer som begreppet kun-

skap per se kom att diskuteras mer ingående i läroplanstexter. Se Carlgren, I. et.al (2009). s. 

12. Englund hävdar att kunskapssynen före 1990-talet togs för given och var snarare kopplat 

till arbetssätt och arbetsformer. Se Englund, T. (1995). s. 17.   
546 Protokoll 1991/92:62 Anf. 84  
547 Protokoll 1993/94:8 Anf. 82  
548 Protokoll 1994/95:57 Anf. 252  
549 Protokoll 1994/95:87 Anf. 102  
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… något som ger utslag både i ökad trivsel och bättre kunskapsprestatio-
ner.550 

Men det saknas fortlöpande kunskaps- och effektbedömningar.551  

Kunskapsskillnaderna mellan skolorna är stora i landet…552 

Folkpartiet tror på en kunskapsskola. Skolans huvuduppgift är att hjälpa ele-
verna att skaffa sig en kunskapsbas att gå vidare från.553   

 

Kunskapsbegreppet länkas också till framförställda attribut som laddar be-

greppet med kvantitativa beskrivningar av kunskaperna, såsom till exempel: 

större, ökade, mängder, vidgade och bredare:  

… och de ökade kunskapskrav som nu ställs…. 554 

För att hinna med ett större kunskapsinnehåll i grundskolan…555 

… ett liv där de kommer att behöva mängder av kunskaper…556 

… vill man bl.a. ha vidgade kunskaper i konflikthantering och samtalstek-
nik.557 

 

Kvantitativt mer kunskaper behövs, kanske för att motverka de dåliga, bris-

tande eller sviktande kunskaper, som många elever tycks ha. Det utgör ett 

allvarligt hot såväl för individen som för samhället: 

Många elever har bristfälliga kunskaper om det kristna kulturarvet…558 

… lämnar skolan utan tilltro till sig själva med dåliga kunskaper och en stor 
ovisshet om framtiden.559  

Sviktande kunskaper och allmän oro är ett hot mot varje civiliserat samhäl-
le.560  

 

Den här bedömningen av elevers kunskaper antyder även att det finns kvali-

tativa skillnader på kunskap. Kunskaperna förväntas vara gedigna, goda, 

                                                      
550 Protokoll 1995/96:48 Anf. 36  
551 Protokoll 1996/97:43 Anf. 49  
552 Protokoll 1998/99:36 Anf. 119  
553 Protokoll 2000/01:45 Anf. 135  
554 Protokoll 1993/94:8 Anf. 117  
555 Protokoll 1994/95:87 Anf. 105  
556 Protokoll 1996/97:113 Anf. 51  
557 Protokoll 1998/99:36 Anf. 171  
558 Protokoll 1991/92:120 Anf. 25  
559 Protokoll 1994/95:87 Anf. 106  
560 Protokoll 1999/00:28 Anf. 1  
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rena och direkta. Motsatserna blir orimliga att använda. Det finns sannolikt 

få politiker som vill att skolan ska erbjuda dåliga, ogrundade och indirekta 

kunskaper:  

Utbildningsväsendet skall tillsammans med föräldrar, förskola och grundsko-
la förmedla direkta kunskaper…561 

… värderingsfrågorna, måste ha lika stor tyngd som de rena kunskaperna.562  

…s e till att våra barn kan gå i bra skolor som ger goda kunskaper.563  

Kraven på gedigna kunskaper ökar som en följd av bl.a. den tekniska utveck-
lingen och internationaliseringen. 564  

 

Kunskaperna förväntas vara gedigna, men om det innebär breda eller fördju-

pade kunskaper framgår inte. I citatet ovan ser vi hur begreppet kunskap 

laddas med skäl till varför kunskaper just skall vara gedigna. Kunskaperna 

sätts i relation till krav utanför individen, till exempel den tekniska utveck-

lingen som inte sällan kan associeras till en ekonomisk kontext och till en 

föränderlig verklighet:   

Därmed ställs nya och högre krav på kunskaper och utbildning. En bred kun-
skapsbas är det viktigaste verktyget för att individen skall förmå att hantera 
en föränderlig verklighet. 565 

 

Det är krav som kopplas till en snabb utveckling och internationell konkur-

rens.
566

 Därigenom relateras kunskaper till temporala faktorer, som om de 

hade ett bäst före datum: 

Om vi skall klara industrins framtid är det inte en oviktig fråga att de som har 
fått en kort utbildning ges möjligheter att komplettera och skaffa sig nya kun-
skaper.567 

Den tredje iakttagelsen handlar om den snabbhet med vilken vår värld för-
ändras och kunskaper med den.568  

 

Det är samhällsförändringarna som förändrar kunskaperna, sägs det, ofta. 

Samtidigt finns det riksdagsledamöter som argumenterar för att kunskaperna 

skall vara tidlösa, alltså en motsatt uppfattning: 

                                                      
561 Protokoll 1996/97:43 Anf. 34  
562 Protokoll 1996/97:113 Anf. 73  
563 Protokoll 2000/01:14 Anf. 1  
564 Protokoll 1994/95:12 Anf. 134  
565 Protokoll 1997/98:46 Anf. 61  
566 Se Wahlström, N. (2008). I T. Englund &  A. Quennerstedt (red.) s. 137. 
567 Protokoll 1991/92:13  Anf. 16  
568 Protokoll 1992/93:59 Anf. 144  
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Jag är mycket tilltalad av tanken på att det är viktigt att ge våra barn och ung-
domar tidlösa kunskaper, som inte påverkas av den allt snabbare föränd-
ringstakten på många områden i vårt samhälle.569  

 

Här ser vi att eleverna skall ges kunskaper. Det ska vara kunskaper som inte 

påverkas av samhällsutvecklingen. Synsättet anknyter till skolans uppgift att 

bevara och stärka vårt kulturarv.
570

  Debattören förtydligar vad hon menar 

med tidlösa kunskaper:  

Det gäller viktiga delar av vårt och andra folks kulturarv som skolan kan 
förmedla via saga, poesi och litteratur, konst, hantverk, musik och religion. 
Det som kan attrahera och inspirera människor och göra livet meningsfullt 
måste få vara en väsentlig del av den värld skolan skall göra tillgänglig för de 
unga. 571 

 

Att det rör sig om ett klassiskt bildningsideal torde vara uppenbart. Det är 

kunskaper som gör livet meningsfullt, enligt riksdagsledamoten, men vi har 

också sett hur andra lyfter fram helt andra kunskaper. Det sägs även här att 

eleverna skall ges tillräckliga kunskaper, vilket kan tolkas som om denna 

riksdagsledamot uppfattar eleverna som passiva mottagare. Det är inte helt 

ovanligt i debatten att riksdagsledamöternas uppvisar en äldre och mer tradi-

tionell kunskapssyn än den som läroplanen (Lpo 94) präglas av:  

Ge barnen en bra start i skolan! Ge eleverna tillräckliga kunskaper genom en 
tillräckligt omfattande grundskola!572  

 

Att kunskaperna också skall vara tillräckliga talar också om att det kan fin-

nas ett golv för vad en elev skall kunna när han/hon lämnar skolan, vilket 

kan tolkas som en lägsta nivå, alternativt som en hygglig och acceptabel 

nivå. Ett närbesläktat begrepp är baskunskaper liksom grundläggande kun-

skaper som ofta nämns i debatten: 

… så att varje elev får dessa viktiga baskunskaper.
573 

 

… ge varje enskilt barn de grundläggande kunskaperna, färdigheterna…
574 

… alla elever i grundskolan ska få möjlighet att efter årskurs 9 gå ut med 
godkända kunskaper. 

575  

 

                                                      
569 Protokoll 1993/94:8 Anf. 97  
570 Se Lindensjö, B & Lundgren, U, P (2000) s.13f 
571 Protokoll 1993/94:8.Anf. 97  
572 Protokoll 1994/95:87 Anf. 104  
573 Protokoll 1991/92:120 Anf. 16  
574 Protokoll 1994/95:87 Anf. 139  
575 Protokoll 2001/02:69 Anf. 6    
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Här betonas också varje elevs, varje enskilt barns rättighet till baskunskaper 

och godkända kunskaper till skillnad från, menar man, vad som gällt i tidiga-

re kurs- och läroplanerna och betygssystem.576 I några få fall försöker talaren 

mana fram en mer fördjupad diskussion om vad det är för slags kunskap som 

alla säger sig vara så måna om att värna och utveckla:   

En ny läroplan med en tydlig kunskapsprofil skall utarbetas, betygen skall 
mäta kunskaper, kunskapskraven får inte eftersättas, osv., osv. – alla dessa 
upprepningar om kunskaper och kvalitet utan att man någonstans försöker 
definiera vad man menar med kunskaper.577  

 

 Men allt som oftast är det som om det fanns en gemensam överenskommel-

se om vad kunskap är för något:  

… att läroplan och betyg skall spegla en kunskapssyn som betonar helheter, 
samband och sammanhang, dvs. att inlärning är en process som tar olika lång 
tid för olika individer i olika ämnen.578  

 

Genom demokratiska arbetsformer, en kritisk och ifrågasättande kunskapssyn 
och nära kontakter med det övriga samhället kan utbildningen bli en progres-
siv kraft. 579 

 

Här uttrycks en aktiv kunskapssyn.
580

 Idéer om integrering av ämnen och 

helhetssyn betonas. Inte minst skall arbetsformerna vara demokratiska och 

knyta an till elevernas egna erfarenheter. Kunskapsinnehållet handlar även 

om personlig utveckling: 

Grundskolan skall ge alla barn kunskap och möjlighet till personlig utveck-
ling utifrån var och ens behov och personliga förutsättningar. 581  

 

I riksdagsdebatterna tycks det som om kunskapsbegreppet tas för givet. Van-

ligtvis handlar kunskapen om något som finns utanför eleverna och som 

skall hämtas in på något sätt. Ibland är det något som ges av lärarna och på 

så sätt förmedlas, ibland är det något som aktivt skall sökas av dem själva. 

Ninni Wahlström pekar på tre olika konceptioner av kunskap som används 

parallellt i såväl proposition som i läroplan och kursplaner. Hon beskriver 

                                                      
576 Genom det tidigare relativa betygssystemet skapades utrymme för en spridning i resultat 

elever emellan, från betyget ett till betyget fem. Målet var att uppnå ett medelvärde omkring 

3,0. Därmed skulle man kunna säga att eleverna med de lägsta betygen gömdes bakom dem 

med de högsta. Med den nya läroplanen är ambitionen att alla elever ska nå godkända resultat. 
577 Protokoll 1991/92:13 Anf. 3   
578 Protokoll 1994/95:87 Anf. 105   
579 Protokoll 1998/99:36 Anf. 216   
580 Enligt Carlgren förknippades denna aktiva kunskapssyn framför allt med arbetssätt och 
arbetsformer. Se Carlgren, I. et al. (2009) s. 16. 
581 Protokoll 1994/95:87 Anf. 139   
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dessa konceptioner som en meningsskapande, en essensialistiskt samt en 

resultatorienterat.
582

 Med tanke på hur frekvent begreppet kunskap används i 

debatten är det intressant när man samtidigt börjar använda begreppet kun-

skapssamhälle. En samhällsform som ersätter någon en annan, ett paradigm-

skifte från det vi vanligtvis kallar industrisamhället. På så sätt är begreppet 

kunskapssamhälle tidsligt bundet. Två olika typer av samhällen kontrasteras 

mot varandra och jämförs. Det tycks som om det är något vi är på väg in i, 

inte något som de facto redan existerar. Tecknen på det är att kunskap tycks 

ha blivit en vara, något som har ett värde på marknaden.
583

 Det sägs att kun-

skapssamhället och dess utmaningar kräver mer kunskap och mer utbildning, 

därför att kunskap har en omsättning som aldrig förr, men orsakerna kläs 

också i ekonomiska termer, som tillväxt, konkurrens och snabba samhälls-

förändringar.  

 

Sammanfattningsvis innebär användandet av kunskapsbegreppet som reto-

risk resurs att det får funktionen av ett framtidslöfte. Samtidigt utgör talet om 

kunskap en politisk markering, som hänger samman med den påstådda diko-

tomin mellan de som strävar efter en kunskapsskola och de andra, som häv-

dar demokrati och bildning som av sina motståndare sägs ha inför en flum-

skola.
584

 En motsättning som blir allt påtagligare i samband med talet om 

skolans kris i slutet av 1990-talet. Begreppet kunskap blir som ett mantra, ju 

oftare det sägs, desto trovärdigare blir politikerna som just utbildningspoliti-

ker.  

6.4 Tid som retorisk resurs 

 

Att göra bruk av tiden är inte ovanligt i debatten och vi kan konstatera att 

åtskilliga politiker gärna använder sig av olika tidsbegrepp, som speglar 

såväl dåtid som framtid i debatterna.  

 

Gårdagens eller dagens skola? 

Historiska händelser och dåtida förhållanden och fenomen beskrivs när poli-

tikerna argumenterar för sin sak. Det kan det röra sig om att ta spjärn mot 

historien.  Antingen idylliseras gårdagen eller så beskrivs historien i mörka 

ordalag, som en tid präglad av elände och orättvisor. På så sätt kan man säga 

att politikerna positionerar sig gentemot såväl dåtid, nutid som mot en för-

modad framtid när de ger sina berättelser om skolan: 

                                                      
582 Wahlström, N. (2008). s. 125. 
583 Wahlström, N. (2009). s. 12. 
584 Wiklund, M. (2007) s. 177. 
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Sammantaget kan vi nu se hur moderaterna i spetsen för regeringen nu går 
fram på bred front och försöker återgå till 60-talets skola. Syftet är att åter-
upprätta ett övergivet ämneslärarsystem med traditionell ämnesuppdelning 
och ett realskoleinnehåll.585  

Vi vill helt lämna det gamla industrisamhällets centralstyrda skola och i stäl-
let skapa det nya kunskapssamhällets lokalt utformade skola.586  

Vår tanke är att den tid är förbi då det räckte att man på kort tid lärde sig någ-
ra enkla handgrepp för att kunna sköta arbetsuppgifter i arbetslivet, alltså 
tvärtemot vad Yvonne Andersson från Kristdemokraterna tog upp om gym-
nasieutbildningen.587  

 

Ett sätt är att jämföra dagens situation med gårdagens eller morgondagens, 

för att visa på en positiv utveckling av skolan:  

Men när jag hör det här ordet kommer jag osökt att tänka på det som man en 
gång i den pedagogiska debatten kallade för förmedlingspedagogiken. Där 
såg man barnen ungefär som små krukor som man skulle fylla till bristnings-
gränsen.588  

 

Ibland beskrivs verksamheten i skolan som förändringar till det bättre, men 

lika ofta hör vi i debatten skildringar om förändringar till det sämre. Annat 

var det förr, då lärare var spjutspetsar och drev utvecklingen:  

Ännu längre tillbaka var lärarna tvärtom spjutspetsar som stod för samhälle, 
drev utvecklingen och verkligen stod i frontlinjen. Vi önskar att det skulle bli 
så igen.589 

 

Skolan är den största arbetsplats som vi har i Sverige. Det borde också vara 
den bästa arbetsplats som man kan ha, men vi är oerhört långt ifrån den vi-
sionen. //…// Förr var skolhuset det finaste huset i byn. I dag är det inte så.590   

 

 En gång i tiden var också skolhuset en värdig miljö för dessa spjutspetsar 

till lärare. Idag har lärarrollens förändrats, och denna förändring beskrivs i 

tids- termer, till exempel från att lärarna har varit en auktoritet en gång i 

tiden till att idag mer blir som en kompis som inte tar vuxet ansvar:  

I ivern att komma ifrån den gamla auktoritära skolan har många successivt 
ramlat över i kravlöshetsdiket. Lärare och andra vuxna har blivit rädda för att 
vara just vuxna Rädslan för att hämma barnens utveckling eller för att fram-

                                                      
585 Protokoll 1991/92:62 Anf. 64  
586 Protokoll 1997/98:46 Anf. 2  
587 Protokoll 1999/00:45 Anf. 3  
588 Protokoll 1996/97:43 Anf. 43  
589 Protokoll 1993/94:43. Anf.58  
590 Protokoll 1997/98:82 Anf. 24  
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stå som auktoritär har lett till att många på köpet också förlorat sin auktoritet 
och sitt civilkurage.591  

 

Politiska beslut har också datum. En mängd felaktiga beslut tydliggörs, ge-

nom en retorisk uppräkning av alla fel som tidigare regeringar har begått och 

dessa sätts sedan i relation till hur det var förr, då denne riksdagsledamot 

gick i skolan: 

Det var fel att göra nästan hela grundskolan betygsfri. Det var fel att avskaffa 
speciallärarutbildningen. Det var fel att göra de yrkesinriktade programmen i 
gymnasieskolan så teoretiska. Det var fel att sänka lärarnas relativa löner 
kraftigt. Det var fel att avskaffa de karriärtjänster för lärare som faktiskt 
fanns. På min tid i skolan fanns det institutionsföreståndare, huvudlärare och 
fler lektorer än som finns i dag. Det var fel att tunna ut lärarnas ämneskun-
skaper, som skedde genom lärarutbildningsbeslutet 1985. Frågan nu är om vi 
ska vi bryta den här räckan av felbeslut och resolut gå från flumskolan till 
kunskapsskolan.592 

 

Retoriskt frågar sig riksdagsledamoten om det är möjligt att bryta räckan av 

felaktiga beslut, som lett till den flumskola riksdagsledamoten hävdar att vi 

har. Kunskapsskolan sägs innebära att återupprätta skolan från förr. Man kan 

också använda historien för att anklaga varandra för att inte ha hängt med i 

utvecklingen, att vara gammalmodig, omodern och fast i traditionella struk-

turer eller att man vill återinföra en gammeldags skola, vilket samtidigt in-

nebär att man ser på sig själv som modern: 

Är det inte så att det bakom ganska oskyldiga utredningsdirektiv döljer sig 
ganska mörka och bakåtsträvande krafter i vårt samhälle, krafter som gärna 
vill se en elitskola utan plats för praktiskt tjafs? Dessa krafter är, i varje fall 
som jag ser det, fruktansvärt omoderna och omodernt förskräckliga.593  

Den beskrivning av dagens och framtidens samhälle som ligger till grund för 
utvecklingsplanen känns en smula gammalmodig. Den har kvar fotfästet i in-
dustrialismens tankestruktur och ser framtiden som ett samhälle där arbete i 
produktionen står i centrum.594  

Jag kan rent allmänt säga att jag har väldigt svårt att hitta något nytänkande 
när Folkpartiet beskriver sina visioner om den framtida skolan och talar om 
ett nytt sätt att tänka. För mig känns det så otroligt välbekant. Jag tycker att 
Folkpartiet ofta beskriver den skola som jag själv fick erfarenhet av en gång i 
tiden.595  

 

                                                      
591 Protokoll 1997/98:57 Anf. 8  
592 Protokoll 1999/00:68 Anf. 8  
593 Protokoll 1991/92:62 Anf. 143  
594 Protokoll 1996/97:113 Anf. 62  
595 Protokoll 1998/99:36 Anf. 140  
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Ett annat sätt att bruka historien är att tala om historien som om den de facto 

har hänt. Man generaliserar och sveper över såväl mänsklighetens historia, 

som Sveriges och talar för oss alla, med ett vi: 

Vi borde ha lärt av tidigare erfarenheter. Vi minns när realskolan och folksko-
lan byttes ut mot enhetsskolan och senare grundskolan. Målet var då lika vär-
de och likvärdig utbildning åt alla, oavsett om man gick en yrkesinriktad, 
praktisk utbildning eller en teoretisk.596  

Vi är alla med om en kunskapsutveckling som saknar motstycke i mänsklig-
hetens historia. De omvandlingsprocesser samhället därigenom måste ge-
nomgå, är varken enkla eller förutsägbara, men en sak är mycket tydlig: De 
enskilda människornas kompetens och kunskap blir allt viktigare, både för 
dem själva och för samhället.597   

Kristendomen har på en rad olika sätt betytt mycket för vårt lands utveckling. 
Det råder inget tvivel eller oenighet om det. Det är ett historiskt faktum. Kris-
tendomen betyder också mycket för dagens svenska samhälle, liksom den sä-
kert kommer att göra det också i framtiden..598  

 

Att använda tidsbegrepp förekommer ideligen i debatten. Nytt ställs mot 

gammalt, och riksdagsledamöterna beskriver hur fenomen i skolan varit från 

början, förändrats och avlöst varandra:  

Lärare är, eller har i alla fall varit, ett tåligt släkte. De har ständigt utsatts för 
nya direktiv uppifrån som de förväntats anamma med friskt mod. Nya peda-
gogiska modeller har avlöst varandra, och skolans organisation har hela tiden 
varit under förändring. Lärarrollen som från början var en utpräglad pedago-
gisk uppgift har fått mer och mer socialtjänstliknande inslag.599  

 

Det tycks som om lärare är omgivna av ett ständigt flöde av tidsförskjut-

ningar. Egna och andras erfarenheter beskrivs också i tidstermer. Politikerna 

sätter sin egen historia i relation till samhällsutvecklingen, något som ger 

debattören en större trovärdighet, vilket jag visade i ett föregående avsnitt 

om anekdotisk evidens. De egna erfarenheterna ingår i den biografiska berät-

telsen: 

Ibland stannar jag upp och tittar tillbaka bara på den tid som jag själv har va-
rit lärare. Jag tror att det är viktigt att göra ett sådant historiskt tillbakablick-
ande på dessa 30 år och jämföra vad elever kunde då och vad elever kan i 
dag.600  

                                                      
596 Protokoll 1994/95:87 Anf. 109  
597 Protokoll 1996/97:43 Anf. 28  
598 Protokoll 1993/94:43.Anf. 117  
599 Protokoll 1997/98:57 Anf. 8  
600 Protokoll 1998/99:36 Anf. 177  
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De barn som börjar skolan i dag är inte samma barn som när jag började sko-
lan. Den information som jag då hade med mig var tämligen begränsad: Vet-
landaposten, radion och skvaller som jag snappade upp vid kaffebordet. Da-
gens barn är fulla av radio, TV och IT med information som vida överstiger 
vad vi vuxna hade när jag var barn.601  

 

Vi kan konstatera att historien brukas med stor variation och fungerar som 

en retorisk resurs i debatten. Användandet har olika funktioner, ibland iden-

titetskapande och ibland omvärldsorienterande.  

Framtidens skola 

En central utgångspunkt i denna avhandling är hur politikerna talar om sko-

lan, samhället och framtiden. Inledningsvis berörde jag idén om skolan som 

motor för samhällsutvecklingen. Skolan skulle forma framtidens människor 

och därigenom skulle samhället förändras och utvecklas. Att styra i namn av 

framtid var ett viktigt inslag i den offentliga retoriken kring skolans utveck-

ling, även om det finns de som tvivlar på att framtiden går att styra: 

Det är ett synsätt som anknyter till det som man en gång i gamla U68 trodde 
var visheten uppenbarad, nämligen att det gick att planera fram framtiden. 
Redan då visste många av oss att det var en omöjlighet.602  

 

I debatten används framtiden emellanåt som projektion varvid morgonda-

gens villkor ställs mot gårdagens. På så sätt skapas dikotomier mellan den 

gamla och den nya tiden: 

Vi vet att samhälle och arbetsliv förändras i allt snabbare takt. Det som på 
gårdagens arbetsmarknad var tillräckliga kvalifikationer duger inte på mor-
gondagens.603  

Ibland när jag har läst det här, och tänkt och funderat, har tanken slagit mig 
att vi kanske tenderar att angripa dagens problem utifrån gårdagens verklig-
het.604  

 

I det här sammanhanget används berättelser om framtiden, med utgångs-

punkt från dagens förhållanden för att beskriva de förväntade kraven från 

framtidens samhälle. Här talas det om en högre förändringstakt och om ökad 

rörlighet och därmed om konsekvenserna för människorna: 
 

Det finns inga indikationer på att utvecklingstakten i såväl samhällsliv som 

arbetsliv kommer att minska. Tvärtom pekar alla tecken på att framtiden 

kommer att innebära att individen får uppleva allt tätare förändringar och 

                                                      
601 Protokoll 1999/00:20 Anf. 223  
602 Protokoll 1992/93:59. Anf. 148  
603 Protokoll 1995/96:115 Anf. 250  
604 Protokoll 1996/97:113 Anf.57  
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ställas inför alltfler alternativ. Därför ställs det också allt hårdare krav på 

den enskilde individen.605  

 

Det är också möjligt att använda tidsbegrepp för att sätta en önskvärd fram-

tid i relation till förändringar i omvärlden - kanske i en skolpolitisk vision: 

Vi skall inte ha en sorts skola i framtiden, utan många olika typer av skolor, 
där elever, föräldrar och lärare kan välja utifrån egen övertygelse, med egna 
kunskaper. Vad vi skall göra i riksdagen är att sätta upp ramar och mål för 
detta.606  

Det är vår förhoppning att vi inom en snar framtid skall få rapporter som vi-
sar att den tid när barn är mobboffer är ett passerat stadium i svenskt skolvä-
sende.607  

I den nya tid som vi går in i tror jag att traditionell fördelningspolitik, bidrag 
till utsatta grupper etc., kommer att spela en mindre roll. Däremot kommer 
utbildningen som ett av de viktigaste verktygen för att skapa jämlikhet att 
bara öka i betydelse.608  

 

Dessa berättelser om framtiden handlar ofta om de krav som kommer att 

ställas, inte minst arbetslivets krav: 

Om vi skall klara industrins framtid är det inte en oviktig fråga att de som 
har fått en kort utbildning ges möjlighet att komplettera och skaffa sig nya 
kunskaper.

609
  

Framtidens arbetsmarknad ställer ökade krav på utbildning. Det är därför 
viktigt att skolans arbete kan genomföras så att elevernas nyfikenhet och lust 
att lära ständigt stimuleras. Det förutsätter ett gott och nära samarbete mellan 
hem och skola.610  

 

Att höja kunskapsnivån och stärka kompetensen genom utbildning är avgö-

rande för framtiden, är nästintill en besvärjelse som ofta framförs i debatten:  
 

Det jag beklagar är att Socialdemokraterna icke med ett ord tar upp frågan 

om hur vi skall höja kunskapsnivån och stärka kompetensen i det här samhäl-

let. Det är ju avgörande för Sveriges framtid att vi klarar det, och det är det 

som det här arbetet måste handla om. 611.  

 

                                                      
605 Protokoll 1998/99:71 Anf. 119  
606 Protokoll 1992/93:7 Anf. 78  
607 Protokoll 1994/95:87 Anf. 109  
608 Protokoll 1996/97:43 Anf. 29  
609 Protokoll 1991/92:13 Anf. 16  
610 Protokoll 1993/94:43.Anf. 97  
611 Protokoll 1993/94:43. Anf.75  
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Alla vet vi att skolan kvalitet avgör mycket av vår framtid som individer och 

som nation. Men vi lever inte upp till det som samhälle.612 

 

Att använda tiden som verktyg i berättelser ger intryck av en självförståelse, 

ett sätt att förstå sig själv och sin omvärld. 613 Det handlar inte enbart om att 

beskriva omvärlden och vår historia utan också om hur vi tolkar och förstår 

den. Samhällsbeskrivningar innehåller tidsmässiga aspekter. Det urval man 

gör innebär av förflutna, nutida eller framtida beskrivningar innehåller im-

plicita orsakssammanhang och normativa förhållningssätt:    

Svensk utbildningspolitik har sett till helheten varit oerhört framgångsrik. 
Arbetarrörelsen vann, med stöd av den tidens liberaler, slaget mot elitskolan 
och för en skola tillgänglig för alla på lika villkor. Under fältropen "mångfald 
och valfrihet" och "kundval och konkurrensutsättning" är nu resursstarka 
grupper med tydliga ideal i full färd med att luckra upp denna svenska mo-
dell, som inte enbart haft som mål att även resurssvaga grupper skulle garan-
teras en fullgod undervisning. Den har också varit en viktig del i byggandet 
av välfärdssamhället.614  

 

Användande av tid i termer av riktning, förbättringar och försämringar är 

centralt i samhällsberättelser. En del berättelser handlar om hela 1900-talet, 

medan andra tar ett årtal som utgångspunkt för sina berättelser och hur hän-

delser sorteras och bedöms: 

Vad mera hände hösten 1991? Jo, vi fick en borgerlig regering som sanerade 
svensk ekonomi på ett sådant sätt att barnen och skolan blev lidande. De ge-
nerella statsbidragen till kommunerna skars ned. Borgerliga politiker ute i 
kommunerna skar och skar i skolans budget 1992, 1993 och 1994. I min 
hemstad, Lund, skar borgarna ned med 30 miljoner kronor under de här tre 
åren. //…// Över hela landet försvann en massa fritidspedagoger, specialpe-
dagoger, skolsköterskor, skolpsykologer, kuratorer, vaktmästare och, inte 
minst, lärare.615  

 

Här ser vi ett exempel på hur man lutar sig mot historien för att ge tyngd åt 

sin argumentation: 

Det handlar i högsta grad om en klasskampsfråga. När jag var ung var det 12 
% som gick vidare och tog sin studentexamen, som det hette på den tiden. I 
dag är det 75 % som just nu är klara med sitt gymnasium och går ut därifrån. 
Det betyder att de som har kunskap är betydligt fler än de som inte har det.616  

 

                                                      
612 Protokoll 1997/98:57 Anf. 3  
613  Ekman, I. (2004) ”Livsberättelser och språk”. I P. Skott. Berättelsens praktik och teori – 

narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv. s. 17. 
614 Protokoll 200/01:52 Anf. 339  
615 Protokoll 2000/01:14 Anf. 8  
616 Protokoll 1999/00:28 Anf.30  
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Denna form av historiebruk är en retorisk resurs som används i narrativen 

vad gäller idéer och principer för beslutsfattande. Riksdagsledamöterna rela-

terar nutiden till dåtiden, och i fallet nedan moraliseras det, dock innesluter 

talaren klädsamt sig själv i ett vi.  

Herr talman! Bengt Silfverstrand ger en historiebeskrivning av hur liberaler 
och socialdemokrater en gång gemensamt arbetade för en bra skola för alla, 
och det är helt riktigt. Vi hade en gemensam ideologi när det gällde skolpoli-
tiken i början av 1900-talet och i slutet av 1800-talet. Det handlade om att ge 
alla barn en bra skolgång.617  

 

Med viss förvåning kan jag konstatera att i de riksdagsprotokoll som jag 

analyserat lyser framtiden mestadels med sin frånvaro. Visst används be-

greppet då och då, men sällan som en vision eller en framtidsberättelse om 

de möjligheter och krav som morgondagens samhälle kommer att ställa på 

de unga som en dag kommer att vara delaktiga i ett samhälle, större än det 

nationella Sverige och ett föränderligt arbetsliv. Berättelserna knyter van-

ligtvis an till gårdagen eller till nutiden, i en slags omvärldsanalys av vad 

dagens samhälle kräver.   Politikerna ser tillbaka på sin egen skoltid eller på 

sin lärarerfarenhet – inte sällan har skildringarna ett romantiskt skimmer 

över sig.  

Sammanfattande analys: Mobilisering av retoriska resurser 

 

I detta kapitel har jag visat på hur politikerna för att skapa legitimitet och 

trovärdighet använder sig av olika slags retoriska resurser. Rothstein menar 

att det är på det sätt vilket medborgarna konkret möter politiken i sina kon-

takter med skolan och förskolan eller andra offentliga institutioner och myn-

digheter, som ger politiken och politikerna dess legitimitet.618  

 

Legitimitet erövras i riksdagsdebatten bland annat genom att tala för diverse 

grupper i samhället. Man står upp för de svaga eleverna, försvarar lärarna 

och tilltalar föräldrarna. Det överensstämmer väl med politikernas sätt att 

tilltala olika grupper i samhället, för vilka de ser sig som företrädare och 

försvarare. Här kan en överbudspolitik iakttas, när kampen om vem som är 

bäst skickad att tala för de svaga eleverna, andra utsatta grupper eller för en 

av samhällets viktigaste yrkesgrupp, nämligen lärarnas. I det sammanhanget 

står slaget om verkligheten och vem som från riksdagens talarstol kan vara 

verklighetens sanna vittne. I de narrativ som används har dessa aktörer cen-

trala roller, inte sällan som offer, men också som hjältar. I några enstaka fall 

har jag konstaterat att lärare, som grupp, också betraktas som bromsklossar. 

De ses så som är ovilliga till förnyelse och som motståndare till varje ny 

läroplan. 

                                                      
617 Protokoll 200/01:52 Anf. 340  
618 Rothstein, B. (1987). Välfärdsstat, implementering och legitimitet.  
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Andra aktörer som ges centrala roller i riksdagsdebatternas narrativ är de 

som betraktas som syndabockar. I riksdagsdebatten framstår kommunen som 

hackkyckling bland andra. Till en början uttrycks vissa förhoppningar om att 

de skall klara av sitt uppdrag efter kommunaliseringen. Efter hand uppvisar i 

princip alla ledamöter, som kommenterar kommunens roll för skolan och 

dess utveckling, misstänksamhet. Kommunen förefaller agera som en omo-

gen tonåring som inte tar ansvar, är nyckfull, slarvar med pengar, frestas att 

göra dumheter och dessutom uppskattar kommunen att göra dessa, som en 

slags civil olydnad. För att komma tillrätta med den olydiga och slarviga 

tonåringen föreslås högre krav och mer utvärdering. Genom ökad kontroll 

skall kommunen inte kunna komma undan sitt ansvar. 

 

Verkligheten personifieras på samma sätt som kommunen och fyller en vik-

tig funktion för politikerna, dels som ett slagträ men också som ett medel att 

uppnå trovärdighet. Men verkligheten skiftar för politikerna. Var och en som 

talar om verkligheten ser den egna uppfattningen som den gällande. Ständigt 

pågår en kamp om den rätta och sanna verklighetsuppfattningen och mot-

ståndaren beskylls för verklighetsflykt. Ett påfallande drag i verklighetsbe-

skrivningarna är att den finns där ute. Inne, riksdagen och skolan utgör då 

kontrasterande overkligheter.  Ett annat karaktäristiskt drag är att de som för 

tillfället sitter vid makten beskylls för att ha tappat kontakt med verklighe-

ten. Detta fenomen förefaller uppstå omedelbart efter ett regimskifte.  

 

För att bygga upp sin trovärdighet åberopar politikerna flitigt olika auktorite-

ter inom skolområdet. Ibland är det forskare och forskningsresultat som får 

fungera som retoriska resurser i debatten. ”Vi är inte ensamma, även fors-

karna…” kan det heta när någon av skoldebattörerna vill förstärka auktorite-

ten i sitt eget inlägg. Det vanligaste stödet inhämtas dock från myndigheter 

som Skolverket och auktoriserade intressegrupper som lärarnas fackförbund. 

En tydlig iakttagelse är också att internationella kunskapsmätningar blir en 

allt viktigare utgångspunkt för argumentation och förslagsframställningar.  

 

De egna erfarenheterna är därutöver en retorisk resurs och som utgör en vik-

tig grund på vilken trovärdigheten vilar. Åtskilliga gånger lyfts de egna erfa-

renheterna i form av såväl yrkesbakgrund som möten med lärare elever och 

föräldrar fram. Här ser vi exempel på anekdotisk evidens, vilken gärna ges 

betydligt större tyngd än till exempel forskning.  

 

Kunskapsbegreppet används ofta, vilket givetvis inte är överraskande i den 

utbildningspolitiska debatten. Men det intressanta är hur det laddas med 

olika innebörder. Som jag inledningsvis beskrev har jag arbetat med signal-

ord för att kunna ta fram de narrativ som dominerar debatten. Flera av dessa 

signalord förekommer som retoriska resurser i debatten (Se bilaga 5). Kun-

skapsbegreppet används som en förstärkare av en rad samhällsförändringar. 
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Samhället är, sägs det, kunskapsintensivt. Kunskapskraven och kunskapsni-

vån måste höjas. Det talas om rena, breda och föränderliga kunskaper. Mer 

sällan diskuteras kunskapssyn eller vad dessa kunskaper mer konkret kan 

bestå av i ett framtida samhälle. 

 

Avslutningsvis handlar kapitlet om hur politikerna använder tid som en reto-

risk resurs i debatten. De förhåller sig till såväl ett då, ett nu som till en tänkt 

framtid. Gårdagen brukas under undersökningsperioden vanligtvis som en 

tid då skolan i de flesta avseenden fungerar bättre än idag. Då var skolhuset 

det finaste i byn, lärarna hade status, var auktoriteter och eleverna uppförde 

sig väl. Samtidigt anklagar politikerna varandra för att vara bakåtsträvande 

och gammalmodiga. De lider brist på nytänkande och saknar framtidstro. Få 

talar positivt om framtiden, den är snarare krävande och hotfull. En framtid 

som ställer krav på kunskap och utbildning om Sverige inte skall halka efter 

andra länder.    
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Kapitel 7. Skolan som politiskt narrativ  

I detta sista kapitel återvänder jag till Margaret R. Somers fyra dimensioner 

och använder dem för att tolka olika aspekter av skolan som politiskt narra-

tiv. Vägledande är Somers synsätt som innebär, att enskilda händelser knyts 

samman i relation till andra händelser, som sedan placeras i tidsliga och 

rumsliga sammanhang. Genom intrigens form omvandlas osammanhängande 

händelser till en sekvens av episoder som skapar samband, mönster och me-

ning.  Jag har först identifierat ett antal teman, berättelser och retoriska re-

surser, vilka är redovisade i förgående tre resultatkapitel. Dessa kopplas här 

samman till en helhet, till mer sammanhängande forskarnarrativ. För att inte 

drunkna i en oändlig mängd information krävs ett urval av data vid konstrue-

randet av narrativ. Somers påpekar att en viktig faktor är vilka kriterier som 

används för urvalet av händelser, erfarenheter, karaktärer och sociala fakto-

rer. De organiseras utifrån ett eller flera teman som bestämmer vilka händel-

ser som ska lyftas fram och hur de ges mening. Hon menar att det urval vi 

gör påverkas av de grundläggande principer och värderingar vi bär med 

oss.619  

 

Syftet med avhandlingen har varit att undersöka den utbildningspolitiska 

debatten i Sveriges riksdag under perioden 1991 till 2002 med avseende på 

vilka centrala politiska narrativ om skolan som förekommer i debatten. In-

tresset är riktat mot hur politiker i Sveriges riksdag talar om skolans roll i 

samhället under 1990-talets sista decennium samt att undersöka hur skolan 

laddas med mening i riksdagsdebatten. 

 

De frågeställningar som strukturerat arbetet är:  

 

 Vilka dominerande narrativ framträder i den skolpolitiska debatten?  

 Vilka är influenserna från samtida policydokument och från forsk-

ningen om skolan?  

 Vilka retoriska resurser används för att underbygga narrativen i riks-

dagsdebatten?  

 Vilka förskjutningar och eventuella motsättningar kan iakttas i den? 

 

                                                      
619 Somers, M. R. (1994a). s. 617. 
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Jag ska här fördjupa tolkningen av mitt material med hjälp av Somers fyra 

dimensioner och diskutera betydelsen av: de ontologiska narrativen, de of-

fentliga narrativen, metanarrativen och till sist de konceptuella narrativen – 

också försöka säga något om hur allt detta är inbäddat i de politiska narrati-

ven.  

7.1 Ontologiska narrativ 

 

Med ontologiska narrativ avses de personliga berättelser som sociala aktörer 

använder sig av för att orientera sig i sina liv och sammanhang.620  Dessa 

personliga berättelser har som funktion att visa vilka vi är och vill vara, sam-

tidigt som de utgör en förutsättning för att veta vad man ska göra eller inte 

göra. De förekommer i vardagligt berättande, i muntliga livsberättelser, i 

självbiografiska texter och – som jag också har visat – i riksdagsdebatterna. I 

min analys av dessa ontologiska narrativ blev det tydligt att de utgjorde vik-

tiga retoriska resurser. De ger signaler om olika personliga referenspunkter, 

preferenser och sociala tillhörigheter som de politiska talarna vill signalera 

till åhörarna.  I debatterna synliggörs detta dels i hur politikerna lyfter fram 

sig själva och sin erfarenhetsvärld dels av hur de konstruerar bilder av de 

aktörer som skolan är befolkad av: lärare, elever, föräldrar, men även aktörer 

som representerar företeelser och institutioner som kommunen, staten, sam-

hället och verkligheten.  

 

Ontologiska narrativ är inte fasta och fixerade, utan rörliga och föränderliga. 

De uttrycker på samma gång vad man är och vad man vill uppnå. På samma 

sätt presenteras en personlig berättelse när verkligheten kommer på tal. Här 

uppstår en intressant kamp om olika verklighetsuppfattningar. Med efter-

tryck berättar politikerna om sina besök, möten och erfarenheter i en verk-

lighet som i princip alltid finns utanför riksdagshuset. Uppräkningen av olika 

exempel från skolan kan tyckas oändlig. Vi har även sett hur debattörerna 

konkurrerar med varandra om att ha den mest trovärdiga verklighetsskild-

ringen. Att vara fotad i verkligheten innebär också att man har rätten och 

möjligheten att formulera problemen. Jag har tidigare påtalat att problem-

formuleringsinitiativet är centralt, eftersom det också ger makt över den 

politiska dagordningen.  

 

Ett tydligt exempel på hur den ontologiska dimensionen spelar in i riksdags-

debatterna är när ledamöter understryker sin trovärdighet i utbildningsfrågor 

genom att, i förekommande fall, referera till sin egen lärarpraktik: jag är inte 

                                                      
620 Somers, M. (1994a). s. 618. 
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bara politiker, jag är också lärare – och alltså vet jag vad jag talar om.621 Den 

narrativa identiteten blir också explicit, när politikerna lyfter fram sina egna 

erfarenheter av att vara föräldrar till barn i skolan eller när någon motiverar 

sin inlaga med att han eller hon är gift med en lärare. Andra gånger kan de 

egna berättelserna användas för att ge en historisk jämförelsepunkt, som i 

följande citat. ”Jag gick ut Lärarhögskolan 1968 här i Stockholm, och jag vet 

hur undervisningen såg ut då.”622 Genom att inleda sina debattinlägg med 

”jag minns” eller ”på min tid” skriver de inte endast in sig själva i historien 

utan underbygger också i hög grad sin legitimitet som förtroendevalda. 

 

Till den ontologiska dimensionen hör också hur debattörerna framställer 

skolans olika rollinnehavare. Hur detta görs säger något om hur de som poli-

tiker orienterar sig i sin omvärld, ser på sig själva och på sina politiska bud-

skap. Det vanligaste är att de refererar till eleverna. Det är för elevernas 

skull, med elevernas bästa i fokus som förslag läggs fram eller kritiseras. En 

alldeles särskilt uppmärksamhet riktas mot de barn som inte bara riskerar att 

misslyckas i skolan, utan också att senare slås ut av samhället. Om skolan 

misslyckas med sina elever blir följden vuxna människor utan självförtroen-

de och med en negativ syn på utbildning sägs det. Sättet att tala om dessa 

drabbade elever ger tydliga indikationer om att det råder en viss begrepps-

förvirring om vilka som är drabbade och varför.623 Och ändå är det just de 

olika orsaksförklaringarna som utgör de viktigaste delarna av narrativet. Det 

sägs till exempel att orsaken till misslyckandet kan vara föräldrar som inte 

klarar av att ta sitt föräldraansvar på grund av skilsmässor, arbetslöshet, 

missbruk och låg utbildningsbakgrund. En särskilt problematisk grupp, som 

nämns i riksdagsdebatten, är föräldrar med utländsk bakgrund, föräldrar 

som, tycks man mena, ofta saknar arbete och inte talar svenska. De negativa 

förväntningarna, att dessa grupper snarare ses som problem än som en till-

gång, innebär att såväl föräldrar som elever riskerar att stigmatiseras och 

betraktas som förlorare, enligt politikerna i debatten. Andra orsaker till 

skolmisslyckanden som lyfts fram är segregationen, vars grunder dels anses 

vara bostadspolitiken och dels valfrihetsreformen. Frågan om resurstilldel-

ningen till skolan visar hur man ser på staten visavi individen och hur ansvar 

och makt skall fördelas. Hur politikerna argumenterar, vem eller vad som 

skuldbeläggs säger något om vem man vill vara och vilken politik man vill 

föra. De ontologiska narrativen inrymmer förslag på lösningar, som mer 

                                                      
621 Två av skolministrarna under undersökningsperioden, som också förekommer i debatten, 
har också en bakgrund som lärare. 
622 Protokoll 1997/98:46 Anf. 44.  
623 Inte sällan uppvaktas politiker av organisationer som företräder dessa elevers intressen, 

och kan därigenom få möjlighet att sätta sig in i den terminologi som är bruklig men riksda-

gen består inte av professionella utan av förtroendevalda skapar en, begreppslig oklarhet och 

mångtydighet i debatten. I politiken finns ingen motsvarighet till den strävan som finns inom 

statliga myndigheter att utveckla en effektiv fackspråklig kommunikation. Terminologicent-

rum http://www.tnc.se/Rikstermbanken/rikstermbanken-alla-termer-pa-ett-stalle.html 
 



171 
 

resurser, disciplin och arbetsro, eller en mer uttalad etik, som ger råd och 

vägledning.  

 

Det finns också en variationsbredd när det gäller olika sätt att framställa 

läraryrket och dess betydelse. Ibland gestaltas lärarna som riksdagens och 

därmed svenska folkets förlängda arm, vars entydiga uppgift är att effektuera 

läroplaner, kursplaner och betygsystem. I vissa sammanhang framhålls lä-

rarna som professionella yrkesutövare som med stor självständighet har att 

finna vägar att förverkliga styrdokumentens intentioner. Andra gånger jäm-

förs lärarna med försäljare som tillhandahåller tjänster/varor som kunskap, 

betyg och fostran. Enstaka gånger hyllas lärarna som vår tids hjältar som likt 

spjutspetsar mot framtiden ska säkra nationens utveckling, tillväxt och väl-

färd.624  

  

Begreppet tillit är av central betydelse för att vi ska kunna hantera olika ex-

pertsystem.625 På liknande sätt har vi som medborgare behov att känna för-

troende för våra politiska företrädare och då är det inte oväsentligt på vilka 

sätt våra politiker kan visa att de vet något om den så kallade verklighet som 

de refererar till. Det som påstås från talarstolen i plenisalen förväntas vara 

väl underbyggt och trovärdigt. En ytterligare dimensionerna i ontologiska 

narrativ är hur debattörerna använder sig av olika auktoriteter som retoriska 

resurser i narrativen. Jag har konstaterat en förskjutning från 1990-talet till 

decenniets slut vad gäller vilka auktoriteter man helst lutar sig mot. Forsk-

ning kommer alltmer i skymundan till förmån för experter, som till exempel 

de vi finner på Skolverket och på andra myndigheter, men också till förmån 

för ombud och tjänstemän på organisationer som Kommunförbundet och de 

fackliga organisationerna. OECD, som en internationell auktoritet förekom-

mer också allt oftare i debatten. Däremot refereras förhållandevis sällan till 

EU-kommissionen och dess policydokument.  

7.2 Offentliga narrativ 

 

Resultatet av denna studie uppvisar ett flertal offentliga narrativ om skolans 

roll i samhället. Som offentliga narrativ räknar man – i Somers terminologi – 

berättelser som kan kopplas till sociala nätverk samt institutionella och kul-

turella sammanhang. De offentliga narrativen har som funktion att skapa 

gemenskap och mening och bidrar till att skapa ordning och integration i de 

interna aktiviteterna i en organisation, arbetsplats, förening – eller inom en 

                                                      
624 Det kan jämföras med statsvetaren Lundqvist, L. (1997) indelning av olika roller för en 
ämbetsman: politikerrollen, ämbetsmannarollen och intressentrollen. Se även Svedberg, L. 
(2000).  Rektorsrollen. Om skolledarskapets gestaltning.  
625 Giddens, A. (1997). s. 28. 
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nation. Dessa kollektiva berättelser skiljer sig från de ontologiska narrativen 

på så sätt att de är större och mer omfattande än individens berättelser.626 

Som alla berättelser består dessa av en dramaturgi, med en intrig, där pro-

blem, lösningar och en upplösning, likt ett lovande framtid utgör viktiga 

inslag, förutom de roller som besätts med hjälp av olika aktörer.  Ett politiskt 

parti berättar om ursprunget, kampen och vägen till makten. Myndigheter 

berättar experthistorier om till exempel skolutveckling. Det handlar ofta om 

en förändring från ett tillstånd till ett annat vilket innebär att berättelserna 

om skolans roll i samhället som de framträder i materialet laddas med me-

ning först när de relateras till en vidare kontext. En intressant iakttagelse är 

att de olika partierna över tid beslagtar varandras berättelser och begrepp 

men fyller dem med nytt innehåll. Beroende på hur man kategoriserar de 

olika ideologiska ståndpunkterna framträder något olika berättelser. Jag 

kommer nedan att diskutera de mest framträdande offentliga narrativen un-

der perioden: Skolan för alla, Skolan på marknaden, Skolan i kunskapssam-

hället samt Krisen i skolan. 

Skolan för alla  

I avhandlingen Talet om en skola för alla ger Inger Assarsson (2007) en bred 

historisk analys av hur en skola för alla kom att bli ledstjärna i arbetet med 

den svenska välfärdsstaten.627 Det handlade om människors kamp för bättre 

levnadsvillkor och för likvärdig levnadsnivå, att ge samma möjligheter till 

alla.628 Själva devisen en skola för alla har sitt ursprung i förarbetena till 

Läroplanen för grundskolan, Lgr 80, och har varit en central berättelse om 

skolan, främst i socialdemokratisk utbildningspolitisk retorik kopplat till 

utvecklingen av den gemensamma grundskolan.629 Första gången själva devi-

sen användes var i samband med SIA-utredningen där det konstaterades att 

                                                      
626 Somers, M. R. (1994a). s. 619. Se även Johansson, A. (2005) s. 97. 
627 Assarsson, I. (2007). s. 35. 
628 Narrativet om "en skola för alla" måste ses i ett långt historiskt perspektiv. Det kan spåras 

ända tillbaka till 1809 års regeringsform, i vilken det väcktes förslag om att bygga ut det 

svenska skolväsendet med en gemensam medborgarbildning för alla Sveriges barn. "En skola 

för alla!" kan också sägas sammanfatta det reformarbete som ecklesiastikminister Fridtjuv 

Berg bedrev i början av 1900-talet när han försökte göra folkskolan till bottenskola även för 

de elever som senare skulle gå vidare till flickskola eller läroverk. "En skola för alla" kan 

vidare beteckna det som till slut blev resultatet när parallellskolesystemet avskaffades och den 

gemensamma grundskolan kom till stånd 1962.   
629 Se Tallberg-Broman, I. et al. (2002). Likvärdighet i en skola för alla.  Historisk bakgrund 

och kritisk granskning. s. 51. Satsningen på en skola för alla under 80-talet kan jämföras med 

ett av UNESCOS grundläggande mål, ”the States Parties to this Constitution, believing in full 

and equal opportunities for education for all,” såsom det står i konstitutionen för Unesco från 

1948. År 1990 lanserades en särskild satsning, education for all. Men här finns en skillnad 

som är viktig att uppmärksamma, menar jag, och det är att Education for all (EFA), inte bety-

der riktigt samma sak som en skola för alla i välfärdslandet Sverige. UNESCO;s satsning 

handlar om att ge alla barn i världen tillgång till utbildning, som en mänsklig rättighet, vilket 

det ännu inte är. 72 miljoner barn gick år 2008 inte i skolan enligt Unescos rapport. EFA 

Global Monitoring Report 2010.   
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ca 40 % av eleverna i grundskolan år 1972 någon gång kom i konakt med 

dåtidens specialundervisning i så kallade hjälp- och obsklasser.630 På 1980-

talet gjorde sedan staten en fortbildningssatsning i grundskolan på temat: en 

skola för alla, med stödmaterial från Skolöverstyrelsen.631  

 

Den ”stora berättelsen” om samhällets kontinuerliga utveckling är alltjämt en 

dominerande tankefigur i narrativet om en skola för alla, även om det kan 

förefalla som ett historiskt framtidsnarrativ snarare än en vision om den för-

väntade framtiden.  ”En skola för alla” är ett mångtydigt narrativ fullt av 

motsägelser, kanske beroende på att den socialdemokrati som sedan år 1932 

hade haft regeringsmakten, undantaget samlingsregeringen under 2:a världs-

kriget och två avbrott av borgerliga regeringar, och inte lyckats fullt ut lyck-

ats genomföra sin vision om en skola för alla. Det finns en uppenbar risk att 

en icke uppnådd vision eller målsättning utgör en måltavla för olika angrepp.  

 

I min undersökning kan man se att narrativet en skola för alla ges en alterna-

tiv tolkning som tar fasta på kritiken mot en alltför likriktad skola, en skola 

som visserligen tar emot alla barn men som inte tar hänsyn till individuella 

olikheter elever emellan. Under undersökningsperioderna fokuserades debat-

terna i allt högre grad på individen och hennes rätt att få sina unika intressen 

tillgodosedda, ”en likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 

utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika” 

som det kom att formuleras i ett av styrdokumenten.632 Härmed skulle man 

kunna säga att narrativet om en skola för alla har förskjutits till en skola för 

alla. I och med denna tonviktförskjutning från "jämlikhet" till "likvärdighet" 

höjs ett flertal röster i debatten. Det finns farhågorna i respektive berättelse.  

I det första fallet att skolan inte längre är den mötesplats för olika elever 

oavsett deras klass, kön eller etniska bakgrund, som grundskolan var tänkt 

att vara. Det talas till och med om att det svenska skolsystemet ”slås sön-

der”.633 Risken är att segregation och bristande likvärdighet blir följden, sägs 

det i debatten. Men i det andra fallet betraktas den gemensamma grundsko-

lan, en skola för alla, nästintill som förtryckande likformig, där individens 

intresse och begåvning inte tas tillvara, utan alla elever stöps i samma form. 

En likvärdig skola måste ta hänsyn till olikhet menar man, annars är den inte 

likvärdig.  

 

                                                      
630 SOU: 1974:53 Skolans arbetsmiljö. s. 137. Den kvantitativa utvecklingen av specialunder-

visningen i grundskolan exploderade under 1960-talet och i början av 70-talet. 1959 fick 

endast 2,6 % av eleverna specialundervisning.  
631 I slutet av 1980-talet fick jag i uppdrag tillammans med en arbetsgrupp med representanter 

från rektorsområden att  planera och genomföra fem studiedagar med temat ”en skola för 

alla”.   
632 Lpo 94, Lpo 98. s. 6 
633 Protokoll 1993/94:43. Anf. 148 
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Vi kan också se hur frågorna om jämlikhet respektive likvärdighet presente-

ras under den första mandatperioden, 1991 till 1994. För det första har vi det 

ursprungliga synsättet med rötter i berättelsen om en gemensam skola för 

alla. Sättet att se på likvärdighet vilade på den jämlikhetstradition jag ovan 

har diskuterat som utgjorde grunden för grundskolans genomförande.634 Eng-

lund beskriver det i läroplansteoretiska termer som en jämlikhetskonception, 

som bland annat kännetecknas av begrepp som demokrati, jämlikhet och 

gemenskap.635  Men i början av 90-talet utmanas denna idé och ett annat syn-

sätt på begreppet likvärdighet tar över i debatten och det uppstår närmast en 

kamp om begreppet. Den nya inriktningen på politiken och samhällsutveck-

lingen präglades av den nyliberala eller nykonservativa vågen och innebör-

den av begreppet likvärdighet både vidgades och försköts.636  Det vidgades i 

och med att begreppet tillämpades på nya företeelser och kopplades till andra 

för den tiden populära begrepp såsom valfrihet, individualisering, mångfald 

och konkurrens. Därmed försköts också betydelsen, 

 

Under mandatperioder 1994 till 1998, kan vi iaktta ytterligare en värdeför-

skjutning i och med att likvärdighet i allt större utsträckning nu relateras till 

kvalitet.  Det är till och med så att likvärdighet och kvalitet ibland beskrivs 

som två sidor av samma mynt, nästan som synonymer, konstaterar Andreas 

Bergh (2008) i artikeln ”Från Likvärdighet till kvalitet” som just behandlar 

skoldebatten under den här perioden.637 Användningen av kvalitetsbegreppet 

beskrivs av Bergh som förhållandevis okontroversiellt och föga omstritt. 

Kombinationen likvärdighet och kvalitet är inte heller helt lätt att avfärda 

eftersom alla kan förväntas dela ambitionen att utbildning ska ha hög kvali-

tet. Men vad kvalitet i skolan betyder problematiseras sällan. När begreppet 

kvalitet alltmer kopplas till verktyg för styrning genom kvalitetsredovisning-

ar, kvalitetsgranskningar, kvalitetsindikatorer och kvalitetssäkring, så lik-

ställs kvalitet i skolan med bättre resultat och ökad måluppfyllelse. Ninni 

Wahlström menar att i början av 1990-talet fokuserades målstyrningen som 

central för en likvärdig skola, men under den senare delen av 90-talet sätts 

resultaten fokus.638 Likvärdighet uppnås enligt detta synsätt när alla elever 

når alla målen i skolan, vilket är detsamma som en skola med god kvalitet. 

En konsekvens av detta skulle vara att vi genom att utvärdera och följa upp 

resultaten i skolan, vet om ”likvärdighet föreligger eller ej”.639 Här ser vi 

exempel på det som kallas det resultatfokuserade vändningen.640 Uppfölj-

                                                      
634 Se t.ex. Bergström, G. (1993), Englund, T. (1995, 2005), Lindensjö, B. & Lundgren, U. P. 

(2000) och Wahlström, N. (2002). 
635 Englund, T. (2005). Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension 
636 Englund, T. & Quennerstedt, A. (2008). s. 17. 
637 Berg, A. (2008). ”Från Likvärdighet till kvalitet”. I T. Englund & A. Quennerstedt. (red.) 

s. 165. 
638 Se Wahlström, N. (2002). s. 245.   
639 Englund, T. & Quennerstedt, A. (red.) (2008). s. 25. 
640 Se även begreppet granskningssamhälle i Sahlin-Andersson, K. (2000). 
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ning, utvärdering, nationella prov, individuella utvecklingsplaner, tidigare 

betyg och inspektion förväntas lösa problem med likvärdigheten i skolan. 

Vad jag konstaterar är en förskjutning av narrativet om en likvärdig skola, 

från målstyrning till resultatstyrning.641  

 

Man kan undra om politikerna i riksdagen är medvetna om att de ideligen 

kapar varandras begrepp och samtidigt ändrar dess betydelser?  Att låna 

bärande begrepp och göra dem till sina, trots att de innehåller ideologiska 

konflikter och motsägelser, är inte ovanligt i politiken.642 "Weasel word" är 

ett amerikanskt uttryck som används om begrepp som dräneras på sin grund-

betydelse. Ett begrepp som man är tvungen att använda, men som man vill 

tömma på sitt innehåll därför att det strider mot ens ideologiska utgångs-

punkter.643  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det offentliga narrativet om en 

skola för alla, förändrades något beroende på vem som hade problemformu-

leringsinitiativet. Genom denna förskjutning från jämlikhet till likvärdighet 

förändras värdebasen.644  Frågan är om begreppen jämlikhet och likvärdighet 

över huvud taget kan rymmas inom samma politiskt-offentliga narrativ? 

Skolan på marknaden 

Det andra offentliga narrativet som sätter tydliga spår i riksdagsdebatten är 

det om marknadiseringen.  Detta har av forskare beskrivits som ett utbild-

ningspolitiskt systemskifte på 1990-talet.645 Narrativets huvudtema handlar 

om en förskjutning från politik, demokrati, jämlikhet och kollektiv till eko-

nomi, konkurrens, effektivitet, individer och autonomi.  När det gäller den 

svenska skolan kan vi notera att redan Lgr 80 innebar en möjlighet till lokal 

anpassning och en form av profilering.646 Skolan avreglerades successivt 

under slutet 1980-talet och i början av 1990-talet, främst genom kommunali-

seringen, införandet av mål- och resultatstyrning samt friskolereformen. 

Frågan om valfrihet är i det sammanhanget central och tillsammans med 

                                                      
641 Stephen J Ball kallar förskjutningen för den performativa styrningen av skolan i sin kritik 

mot omstruktureringen och marknadiseringen av skolan i Storbritannien. Se Balls kritik mot 

den performativa styrningen av skolan (2003b, 2009).  
642 Skinner, Q. (1999). s. 66f   
643 Hayek, F. A. von (1988). The collected works of Friedrich August Hayek. Vol. 1, The 

Fatal Conceit : the Errors of Socialism. Ursprunget bygger på en föreställning om att en 

vessla kan suga ur ett ägg utan att lämna spår efter sig 
644 Schüllerqvist, U. (1995). s. 47. Schüllerqvist använder begreppet diskursen värdebas, 

vilket är mer grundläggande än diskursen i sig. Värdebasen formas av den samhälleliga kon-

texten och genom att studera förändringar i diskursens värdebas kommer man åt den priorite-

rade värdena. 
645 Englund, T. (1995). 
646 Lgr 80, Läroplanen för grundskolan 1980 gjorde bl.a. det möjligt att profilera skolor inom 
ramen för tillvalsämnen, men också genom lokalt utvecklingsarbete.  
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förändrade resursfördelningssystem som skolpeng, var avsikten att det skulle 

leda till konkurrens om eleverna skolor emellan.  

Övertygelsen om att konkurrens leder till att verksamheten både effektivise-

ras och kvalitetssäkras är en självklarhet för borgerliga politiker. En kollek-

tiv demokratidiskurs ersätts av en individcentrerad diskurs, där föräldrarätt 

ställs före samhällsrätt, hävdar Tomas Englund.647  Det är individen, eleven 

som är i centrum, ännu mer än tidigare och dennes behov, intressen och för-

utsättningar.648 Elever är olika, alltså måste skolan också vara olik, sägs det. 

Ovan diskuterade jag individualiseringens betydelse för begreppet likvärdig-

het. Det är i det här sammanhanget vi bör förstå talet om likformighet, som 

ett hot mot individualiseringen. Guadalupe Francia menar att likvärdighet 

istället kan tolkas som valfrihet helt i linje med ett individuellt synsätt parat 

med ett liberalt.  Begreppet kan i det sammanhanget ses som ett uttryck för 

strävan att öka möjligheterna för minoriteter och för grupper som befinner 

sig i samhällets periferi genom att de ges rätten att välja skola och inte tving-

as gå i den mest närbelägna ”grannskapsskolan”.649 Valfrihet och individuali-

sering ses därmed som ett verktyg för ökad jämlikhet.  

 

Det offentliga narrativet om marknadiseringen omfattar en föreställning om 

begreppet likvärdighet som en civil rättighet istället för den tidigare uppfatt-

ningen om likvärdighet, liktydigt med jämlikhet, som en social rättighet. Nu 

är det individens möjlighet till maximal utveckling som är det centrala.  

Honnörsord i den skolpolitiska debatten är valfrihet, mångfald, flexibilitet 

och konkurrens. Genom att konkurrensutsätta skolan uppstår en marknad, 

där föräldrar förväntas välja den skola som bäst tar tillvara det egna barnets 

inneboende kapacitet och utvecklar honom eller henne maximalt. Väljandet 

innebär också att välja bort. På så sätt rensas marknaden på de skolor som 

inte håller måttet, som brister i kvalitet och popularitet, enligt marknadens 

logik. Förhoppningar är därutöver att det ska uppstå en mångfald olika sko-

lor, anpassade efter elevers olika begåvningar och intressen. Det kan vara 

olika pedagogiska inriktningar, som Waldorf, Freinet och Montessori, men 

också skolor som erbjuder olika profiler som idrott, musik och teater, med 

möjlighet till elitsatsningar.  Ett skolpengssystem sägs underlätta för föräld-

rar att välja skola för sina barn och därmed ges föräldrar möjlighet att påver-

ka sina barns utbildning och deras framtid. Det kallas också i debatten för 

flexibilitet.  

 

Sammanfattningsvis betraktas marknadiseringen mekanismer som sund kon-

kurrens och som ett medel för att uppnå bättre resultat i den svenska skolan.  

Den löftesrika framtiden handlar i det här fallet om en skola i toppen av kva-

                                                      
647 Se. Englund, T. (1995). s. 26 ff.   
648 Se skrivningar i tidigare läroplaner som t.ex. Lgr 80 och Lgr 69. 
649 Francia, G. (2008). ”Omfördelning eller erkännande”. I T. Englund & A. Qennerstedt (red) 

(2008). s. 61. 
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litetsligan. Rätten att välja skola har brett stöd i riksdagen, men i det politis-

ka narrativet ges olika innebörder av och synsätt på valfrihet, mångfald och 

konkurrens. De motsättningar som kommer i dagen är tydliga i debatten och 

kan sammanfattas som att individens behov ställs mot samhällets. Hotbilden 

är å ena sidan en ineffektiv och dyr skola med dålig produktivitet, där lärarna 

stagnerat på grund av den monopolställning den kommunala skolan har. Å 

den andra sidan en kunskapssegregerad elitskola, byggd framförallt för ele-

ver med en gemensam och bestämd sociokulturell bakgrund. Förlorarna ses 

då som elever i glesbygd och i utsatta förortsområden, som inte har möjlig-

het att välja, dels för att det inte finns några alternativ och dels för att de inte 

har de kunskaper som krävs för att kunna välja skola.  

Skolan i kunskapssamhället 

De offentliga narrativen om skolan i kunskapssamhället som blev synliga i 

riksdagsdebatterna under min undersökningsperiod har flera rötter. Berättel-

sen om utbildning som motor för välfärd och tillväxt är, enligt Bergström, ett 

genomgående drag i den socialdemokratiska utbildningspolitiken i efter-

krigstid.650 Att vi just under 1990-talet kan se en sådan samling kring skolans 

potential som förändringsmotor och draghjälp har sannolikt att göra med den 

ekonomiska krisen och med en alarmerande hög arbetslöshet. Lågkonjunktur 

och framtidsoro var påtaglig, men här fanns också en tydlig utvecklingsop-

timism som motiverade till att rusta Sverige för framtiden.  

 

Den socialdemokratiska regeringen under den första mandatperioden 1994-

1998 försökte hantera den ekonomiska krisen genom att satsa på att höja den 

generella utbildningsnivån.651 Kunskapslyftet som sjösattes senare var ett 

exempel på hur man använde utbildning som arbetsmarknadspolitisk åt-

gärd.652 Det är också nu vi kan se att begreppet "anställningsbar" börjar an-

vändas mer frekvent och även i riksdagsdebatten (första gången i samband 

med att den ekonomiska vårpropositionen debatteras i riksdagen 1996). Nyt-

toperspektivet och arbetslivskopplingen ligger i linje med den ekonomiska 

politiken som fördes. Men att använda utbildningssystemet som arbetsmark-

nadspolitisk åtgärd gillas inte av alla. Att det uppstår en konflikt mellan ett 

nytto- och ett bildningsperspektiv synliggörs på flera sätt i de undersökta 

debatterna. Gång efter annan efterfrågas en annan syn än nyttoperspektivet 

på kunskap. Utbildning har faktiskt också ett egenvärde för individen! Åter-

                                                      
650 Med ett undantag, vilket var under Bengt Göranssons skolministerperiod på 1980-talet se 

t.ex. Bergström, G. (1993). s. 139 ff. 
651 Se Lumsden-Wass, K. (2004). Vuxenutbildning i omvandling. Kunskapslyftet som ett sätt 

att organisera förnyelse.  
652 Kunskapslyftet var en statlig satsning på vuxenutbildning som genomfördes under åren 

1997-2002. Vuxna utan treårigt gymnasium erbjöds att komplettera och/eller genomföra en 

treårig gymnasieutbildning med särskilt studiestöd. Tanken var att motverka den höga arbets-

lösheten, men den stora utbildningssatsningen hade därutöver syftet att förändra och utveckla 

vuxenutbildningen.   
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igen är det skolans roll i samhället, som är i fokus. Perspektivet, att utbild-

ning enbart ska vara ett verktyg för arbetsmarknadens behov, riskerar att 

inskränka individens möjligheter till personlig utveckling och saknar en vi-

sion om framtidens behov menar man. Att frågan om bildning, trots rubriken 

på det betänkande som låg till grunden för läroplanerna som kom 1994, är en 

icke-fråga i riksdagsdebatterna kan tolkas som osäkerhet. Bildningsretoriken 

är mångtydig och ett konfliktfyllt nygammalt tema. Begreppet bildning bär 

på tungt ett historiskt arv. Den motsättning vi lever med sedan 1800-talet 

handlar om ”folklig eller allmän bildning och bildning som något som hu-

vudsakligen för den universitetsutbildade eliten,” som Gunnar Sundgren 

formulerar det. 653  

 

Undersökningens riksdagsdebatter ger många exempel på hur berättelserna 

om skolan i kunskapssamhället skapar både gemenskap och konflikt. Här 

finns flera berättarpositioner att inta.  Ett synsätt bygger på att människan 

bildas, formas och utvecklas i ett livsperspektiv, som en process. Det är ett 

perspektiv som Sundgren delar, när han hävdar att begreppet bildning be-

tecknar en pågående och oavslutad process, som sker i samspel med andra.654 

I den ståndpunkten inryms kritik mot ett alltför långt gången utilitaristiskt 

perspektiv på utbildning. Dock har inte detta synsätt på bildning något större 

genomslag i debatten utan nyttoperspektivet dominerar. De båda positioner-

na är exempel på den kamp som tidigt fördes inom socialdemokratin om 

vilket som skulle vara det centrala, kulturkampen eller magfrågan.655 Ett 

annat synsätt på bildning förs under en annan flagg.  Det gäller vikten av att 

dana och forma den nya medborgaren. Mot slutet av undersökningsperioden 

handlar värdegrundsdebatten vanligtvis om medborgarbildning. I debatten 

utrycks det ofta som att eleverna i skolan skall utvecklas till trygga männi-

skor med god självtillit och förståelse för andra - människor med en fast 

rotad demokratisk grundsyn. Det skall borga för att eleverna utvecklas till 

aktiva medborgare, som tar vara på sina rättigheter och skyldigheter. Detta 

perspektiv på skolans roll är också ett nyttoperspektiv om än det gäller sam-

hällsnyttan, inte i första hand arbetslivsnytta. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att skolan i kunskapssamhället är det 

offentliga narrativ som kraftigast betonar vikten av att skolan skall vara en 

motor för arbetslivet och samhällsutvecklingen. Skolan skall vara till nytta, 

om de så gäller medborgarbildning eller anställningsbarhet. Men en intres-

sant observation är att detta kunskapssamhälle oftast framställs i futurum. 

Det har ännu inte inträffat.  Därför är detta narrativ också den mest markanta 

framtidsberättelsen i debatten. Detta trots att talet om att kunskapssamhället 

ersatt industrisamhället pågått i ett par decennier. Skildringarna av detta 

                                                      
653 Sundgren, G. (2008). Bildning och pedagogik – en akademi för bildning?  s. 11. 
654 A. a., s. 13. 
655 Se Bergström, G. (1993). s. 20.  
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framtida kunskapssamhälle i riksdagsdebatten kan också te sig smått komis-

ka. Åberopandet av komplexiteten, kunskapsintensiteten, kunskapskraven, 

förändringarna, hastigheten och flexibiliteten travas på varandra i en oändlig 

följd. I den här berättelsen är skolans roll central, och den förväntas leverera 

välutbildade flexibla och rörliga unga människor, som under sitt liv ska vara 

beredda på att byta arbete flera gånger. Grunden för livslångt lärande ska 

läggas i redan i förskolan för att sedan fördjupas i grundskolan, sägs det i 

debatten. Det som annars hotar är ett Sverige som halkar efter, som inte står 

sig i konkurrensen med andra länder. Därmed hotas såväl vår tillväxt som 

välfärd. Skolan är därför kraftkällan i denna utveckling.  

Skolan i kris  

De offentliga narrativ som på olika sätt uppehåller sig vid skolans kris kan 

också sättas in i lite olika meningssammanhang. Från tid till annan har ung-

domskullarnas skiftande kunskapsnivå varit föremål för kritik. Det har talats 

om nivellering och sjunkande resultat, särskilt i jämförelse med hur det var 

förr.  Konstruktionen av en skola i kris etablerades redan i slutet av 1970-

talet, då Kunskapsrörelsen och dess tidskrift Äpplet bidrog till en schabloni-

serad mediedebatt om skolan.  Traditionalism ställdes mot progressivism och 

kunskapsförmedling ställdes mot medborgarfostran. Bergström menar att 

denna kunskapsdebatt också var ett uttryck för lärarnas, och särskilt de gam-

la läroverkslärarnas professionaliseringssträvanden.656 1979 bildades Före-

ningen för kunskap i skolan och senare "Aktionsgruppen för kunskap i sko-

lan" och dess medlemmar representerade, enligt Bergström, såväl högerori-

enterade som vänsterorienterade väljargrupper, men framför allt en kulturell 

elit.657 Det dåvarande narrativet om en skola i kris gick i huvudsak ut på att 

beskriva en kravlös skola, där kunskapskrav, ämnesundervisning och disci-

plin ställts åt sidan till förmån för metoder, projekt, kritiskt tänkande och 

erfarenhetsbaserad undervisning. I programmet för "Föreningen för kunskap 

i skolan" betonades att skolan skulle ge fasta kunskaper inte utveckla ett 

kritiskt tänkande.  

 

Denna debatt om kunskapers roll i skolan var inte enbart en svensk företeel-

se utan knöt an till Back to Basics-rörelsen, som var en reaktion mot pro-

gressivismen i USA.658 Debatten om kunskapens roll pågick alltjämt under 

1980-talet men det är först på 1990-talet, som skiljelinjen mellan höger och 

vänster tycks uppstå vad gäller synen på kunskap i skolan då moderaterna får 

ansvar för regeringens skolpolitik. Såväl i riksdagen som i media ser vi en 

kraftig ökning av intresset för att debattera skolans resultat, samt frågor om 

skolans brister och problem i slutet av 1990-talet. Det är en debatt som byg-

                                                      
656 Se Bergström, G. (1993). s. 135. 
657 Se Bergström, G. (1993). S. 134 ff. 
658 Säljö, R. (2007). ”Lärande, kunskap och kampen mellan traditionalism och progressi-

vism”. I K. Åmosse (red.) I Kunskapens namn. en antologi om kunskap, makt och kreativitet.  
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ger på påstådda brister i elevernas kunskaper och disciplinära problem med 

referens till internationella och nationella kunskapsmätningar och studier. 

Matilda Wiklund (2007) visar i sin studie av skoldebatten på DN:s debattsida 

och ledarsida under 1990-talet Kunskapens fanbärare att tonen skärpts och 

att antalet artiklar på temat skola i kris ökar kraftig kring år 1997.659 Min 

undersökning av riksdagsdebatterna visar en liknande utveckling.660  Till-

sammans med folkpartiets partiledare Lars Leijonborg skrev Jan Björklund 

debattartiklar som publicerades i Dagens Nyheter och budskapet var till en 

början en berättelse om gymnasieskolans kris.661 Berättelsen upprepades 

senare i riksdagen, då om alla elever som tvingats in i ett alltför teoretiskt 

gymnasium, trots att de hellre skulle vilja arbeta med något praktiskt. Alla 

vill och ska inte bli akademiker, sägs det. Till stöd för detta narrativ kommer 

olika slags larmrapporter från skolan, särskilt i media som visar upp en skola 

i fritt fall.662 Frykman menar att ”Skolan, som under hela folkhemsepoken 

funnits i centrum av samhällets uppmärksamhet hade under 90-talet sakta 

rört sig ut ur intressefokus.” 663 Detta ägde rum trots det omfattande reform-

arbetet av såväl grund- som gymnasieskolan. Så plötsligt tog debatten fart, 

såväl i media som i riksdagen, där oppositionen kallade till ett flertal så kal-

lade extradebatter om situationen i skolan.664 En skola i kris är en intressant 

berättelse eftersom den tydligt pekar ut skolans roll i samhället, vad den ska 

vara – men kanske framförallt vad en skola inte är, eller bör vara. Detta nar-

rativ, som etablerats betydligt tidigare, får ett genomslag först under 1990-

talet och har som funktion att beskriva och etablera föreställningen om kraf-

tiga försämringar av hela skolväsendet, men även av lärarutbildningen. Li-

edman (2011)  hävdar i debattboken Hets. En bok om skolan, där han kritiskt 

granskar dagens skola, att ”krisen i skolan” formades som ny skolideologi 

vid det senaste sekelskiftet.  

 

När det gäller talet om en skola i kris, är traditionens röst stark. Skolan var 

helt enkelt bättre förr. I debatterna är det nästan övertydligt hur just gårda-

gen återkommande används som en retorisk resurs.  Förr i tiden hyllas som 

en förlovad tid, då skolan var en central institution i samhället och lärarna 

ännu hade makt och status. I riksdagsdebatten skapas en tydlig dikotomi 

                                                      
659 Wiklund, M. (2007). s. 119. 
660 Det är samma år som LR inleder sin stora mediekampanj, var syfte var att etablera berät-
telsen om en skola i kris inför valet 1998.  
661 Jan Björklund och Lars Leijonborg publicerar den första debattartikeln i DN på temat 
krisen i skolan 1998-01-24.  
662 Se Liedman, S-E. (2011). s. 106f. Liedman tar fast på berättelsen om en gymnasieskola i 
fritt fall, som en huvudingrediens i den nya skolideologin, som trummas fram. Konsekvenser-
na av att elever tvingas in i ett alltför teoretiskt gymnasium bli oro, skolk och våld, nä. När 
omotiverade elever blandas med motiverade sjunker nivån. 
663 Frykman, J. (1998). s. 11. 
664 Protokoll 1999/00:28, Aktuell debatt: Den aktuella situationen i skolan, Protokoll 

1999/00:68, Aktuell debatt: Kvaliteten i den svenska skolan, Protokoll 2000/01:14, Aktuell 

debatt: Den svenska skolan och Protokoll 2001/02:69, Aktuell debatt: Kvaliteten på undervis-

ningen i grundskolan 
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mellan den Goda skolan och den Dåliga skolan, en dikotomi som på många 

sätt liknar den som Wiklund, i sin DN-studie benämner Den Goda skolan 

och den Andra skolan.665 I den goda skolan sätts kunskap främst, samtidigt 

som det råder ordning och reda. Resultaten följs regelbundet upp och verk-

samheten utvärderas kontinuerligt. Nationella prov förekommer mer ofta och 

betyg sätts tidigare. Nationell inspektion är vanligare liksom olika typer av 

kvalitetsmätningar, men också kvalitetstävlingar.666  De performativa insla-

gen i skolan har fått en allt viktigare betydelse för verksamheten, vilket ock-

så är ett resultat av den marknadsorientering vi ser under 1990-talet, där 

konkurrens och valfrihet betraktas som kvalitetsindikatorer. Stepen J Ball 

menar att när utbildning konstrueras som en vara kommer den att utvärderas 

med hänsyn taget till kostnader och resultat, jämförbart med andra varor på 

marknaden.667 Föräldrar ska kunna informera sig om en skolas resultat såväl 

kvantitativt som kvalitativt och på så sätt göra det bästa valet för sitt barn. 

Följden av detta ska enligt marknadens logik bli att den Goda skolan kon-

kurrerar ut den Dåliga skolan. Riskerna med en minskad likvärdighet och en 

ökad segregation skolor emellan påtalas i riksdagsdebatten, men föreställ-

ningen om den goda, konkurrensutsatta, skolan dominerar.  

 

Det är inte enbart i media och i riksdagsdebatterna som brister i skolan upp-

märksammas. Under senare delen av 1990-talet presenteras också en rad 

rapporter från Skolverket och Riksrevisionsverket som ger anledning till 

eftertanke.668 Bristerna påtalas även i Regeringens utvecklingsplan från 1997, 

där det bland annat sägs att skolan har svårt att nå läroplanens mål. Ett annat 

problem är att skolan inte förmår tillvarata och upprätthålla barns och ung-

domars lust att lära. Ytterligare ett problem är att elever i behov av särskilt 

stöd får sämre stöd än tidigare. Den socialdemokratiska regeringen betonar i 

denna utvecklingsplan att det är dags att sätta utbildningens kvalitet i fokus, 

inte minst för att förbättra resultaten.669 En rad olika insatser sätts därför in. 

Varje enskild skola, liksom varje kommun ska årligen skicka in en kvalitets-

redovisning till Skolverket och därutöver införs skolinspektörer igen. Alla 

dessa uppföljningar och utvärderingssystem får funktionen av kontroller som 

sammantaget bildar en ny form av styrsystem.670  

 

Vid det här laget syns Skolans kris vara ett väl etablerat offentligt narrativ. 

Men man kan dock liksom Matilda Wikström, konstatera att här finns en del 

                                                      
665 Wiklund, M. (2007). s. 177. 
666 Se not 290 i denna avhandling. 
667 Ball, S, J. (1994). Education reform. A critical and post-structural approach s. 5ff 
668 Skolverket (1996). Bilden av skolan 1996. Rapport nr 100. Stockholm: Skolverket. Riksre-

visionsverket RRV 1998:26 Lokal skolutveckling –  statens roll och ansvar  
669 Regeringens skrivelse 1996/97:112. s. 58 ff. 
670 I regeringsskrivelsen 2001/02: 188 föreslås en förstärkt utbildningsinspektion och kvali-

tetsgranskning vid Skolverket samtidigt som myndigheten delas upp i två myndigheter, Skol-

verket och myndigheten för skolutveckling delvis för att skilja på utveckling och tillsyn re-

spektive kvalitetsgranskning. 
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motstridigheter.671  Det är nog snarare frågan om två berättelser som pekar åt 

lite olika håll. Här ryms både den kris "flumskolan", som skylls på allt för 

långtgående strukturella förändringar, genomförda av socialdemokratiska 

skolpolitiker sedan 1960-talet och den skolkris som skylls på bristen av för-

nyelse och realitetsanpassning. Också den senare sägs höra samman med 

socialdemokratisk utbildningspolitik.  Det kan vara intressant att påminna 

sig om att "flumskola" användes i riksdagsdebatten så tidigt som hösten 

1985 i en allmänpolitisk debatt i ett anförande av Per Unckel.672 Den betydel-

se Unckel här lade in i "flumskola" var en skola präglad av ämnesupplösning 

och en betoning av dess fostrande roll vilket, menade man, skedde på be-

kostnad av den kunskapsförmedlande och färdighetstränande kunskapssko-

lan. Några år senare plockades ordet upp av Leijonborg som hävdade att 

flumskolan var en del av socialdemokratisk ideologi.673 Under 1990-talets 

debatt fick beteckningen en allt mer pejorativ betydelse och täckte så små-

ningom allt från bristande ordning och reda, till normupplösning och en vux-

envärld som inte bara sades abdikera från sitt kunskapsuppdrag utan också 

från skolans fostrande uppgift. Frykman jämför den allmänna debatten om 

skolans kris vid den moraliska panik som uppstått vid olika tillfällen under 

1900-talet då andra omtvistade och sedefördärvande aktiviteter varit aktuel-

la, från gårdagens dansbaneelände, serietidningsläsande och videovåld och 

till senare tiders dataspel och internetsurfande.674 Det mörka ställs mot det 

goda, som i alla goda berättelser. Lärarna, som tidigare åtnjöt respekt anses 

inte längre klara av att upprätthålla ordningen och hävda sin auktoritet. De 

får därför vända sig till samhället, polisen och rättsväsendet:  

Kan flumskolans kollaps bli mer uppenbar, vuxenvärldens kapitulation mind-
re ärofylld? När vuxna inte kan och inte ids sätta gränser och inte kan tillrät-
taföra ett litet barn utan ropar på polis, då har det faktiskt gått för långt.675  

 

Det vi ser när det gäller det offentliga narrativet Skolans kris är alltså att 

också detta måste förstås som ett konglomerat av olika delvis motstridiga 

småberättelser. Liksom de andra offentliga narrativen, innehåller det be-

greppsförskjutningar och motsättningar. Krisen handlar om skolans sjunkan-

de resultat, om en undermålig arbetsmiljö för såväl elever som för lärare, 

inte minst om frånvaron av ordning och reda och, som det tycks, den totala 

bristen på medborgarfostran. Det är intressant att notera att diskussionen är 

så motsägelsefull om vad skolans centrala uppgift ska vara, fostrande eller 

kunskapsförmedlande, och den schabloniserade dikotomi som uppstår i de-

batten om dessa två uppdrag.  

  

                                                      
671 Wikström, M. (2007). s. 162f. 
672 Protokoll 1985/86:12 Anf. 76 
673 Protokoll 1988/89:63 Anf. 3  
674 Frykman, J. (1998). s. 14. 
675 Protokoll 1997/98:57 Anf. 4  
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7.3 Metanarrativ 

 

Metanarrativ är de stora berättelser i vilka vi framställs och framställer oss 

som aktörer, såväl i historien, samtiden som i en föreställd framtid. Det är 

narrativ som ger en historisk kontext, en epokindelning, som förklarar vår 

plats i historien. Här finns vetenskapliga, politiska, kulturella och religiösa 

diskurser med universella anspråk. Den berättelse som jag bedömer vara vår 

tids främsta metaberättelse är den om hur vi ska möta kunskapssamhällets 

och globaliseringens utmaningar. Den svarar i väsentliga delar upp mot So-

mers kriterier. Talet om kunskapssamhället utgör en tidsmarkör, det ställs 

mot industrisamhället och mot jordbrukssamhället. Narrativet är vår tids 

berättelse om samhällets fortlöpande utveckling. Även om själva begreppen 

kunskapssamhälle och globalisering i sig förekommer sparsamt i de debatter 

jag har analyserat, talas det implicit om dessas utmaningar, krav och möjlig-

heter.676  

 

Kanske kan vi betrakta begreppet kunskapssamhälle som ett nyepokalt be-

grepp tillsammans med närbesläktade uttryck som nätverkssamhälle, infor-

mationssamhälle och, som jag tidigare antytt, se dem som den ”stora berät-

telsens” återkomst trots de senaste decenniernas ifrågasättande av dem.677 En 

av de stora berättelserna som Lyotard avvisar är den om västvärldens konti-

nuerliga samhällsutveckling, på ständig frammarsch från ett utvecklingsske-

de till ett annat och bättre. Men för en politiker är denna utvecklingstanke 

förmodligen alltid närvarande. Strävan att utveckla och förändra samhället är 

trots allt en av politikens drivkrafter. Begreppet utveckling är även laddat 

med föreställningar om en kontinuerlig ackumulation av något – av kunskap, 

tillväxt liksom av ett växande medvetande, en sorts förädling av civilisatio-

nen.678 Jag menar att denna utvecklingsoptimism också kan spåras i talet om 

kunskapssamhället och om globaliseringen.  
 

De företeelser som, enligt de flesta omvärldsanalytiker och forskare, är de 

mest utmärkande för narrativet om den globala värld vi anses leva i, är dels 

nätverkssamhällets framväxt och den nya informationsteknologin och dels 

den avreglerade världsmarknaden och därmed den ökade globala konkurren-

sen.679 Trots detta är varken frågan om IT:s roll i skolan eller skolans roll i 

IT-samhället något som upptar särskilt mycket tid i riksdagens debatter. 

Överhuvudtaget är talet om den nya teknikens möjligheter, utmaningar och 

problem relativt frånvarande, vilket kan tyckas överraskande.  

 

                                                      
676 Diskussionen om globaliseringen är snarare ett 2000-tals fenomen, I samband med bland 
annat teknikutveckling, klimathot och den globala ekonomin. 
677 Jmf. Lyotard, J-F. (1984). Se kapitel 2. 
678 Wright, G. H. von (1994). Myten om framsteget. Stockholm: Bonnierpocket 
679 Se Castells, M. (2001).  
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En vanlig berättelse är emellertid den om barn och unga, som lever i en värld 

som kraftigt skiljer sig från gårdagens. I debatten händer det att politikerna 

jämför med sin egen barndom.  Barnen som börjar skolan i dag är inte sam-

ma barn som när jag började skolan, kan det låta. ”Den information som jag 

då hade med mig var tämligen begränsad: Vetlandaposten, radion och skval-

ler som jag snappade upp vid kaffebordet.”680 Som motbild beskrivs hur unga 

idag har tillgång till information från hela världen. De få tillfällen då politi-

kerna i debatten nämner IT är det kopplat antingen till en skepticism, en 

rädsla för den ostyrbara tekniken eller till en optimism, möjligheterna tekni-

ken erbjuder för att utveckla undervisningen och öppna skolan mot världen. 

 

Redan för 30 år sedan skrev John Naisbitt (1983)  i Megatrender att vi gått 

från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle.681  ”Fastän vi fortsätter 

att tro att vi lever i ett industrisamhälle har vi faktiskt övergått till en ekono-

mi som grundar sig på skapande och information.”682 I början av 1980-talet 

stod västvärlden väsentligen kvar med ena foten i industrisamhällets struktu-

rer, medan den andra foten var på väg fram och talet om det postmoderna, 

senmoderna eller postindustriella samhället blev allt vanligare. Men i de 

debatter jag analyserat lyser även denna diskussion med sin frånvaro. Be-

greppet informationssamhälle används tre gånger, ett begrepp som skulle 

kunna antyda något om den ”nya” tekniken.  Redan i mitten av 1990-talet 

framstod det trots allt för många som en självklarhet att tala om ett informa-

tionssamhälle med Internets genombrott över hela världen. OECD beskriver 

dessutom IT som den kanske viktigaste identifierbara faktorn, för de funda-

mentala förändringarna av utbildningsväsendet vad gäller struktur och orga-

nisation.683  

  

                                                      
680 Protokoll 1999/00:20 Anf. 223   
681 Naisbitt, J. (1983) Megatrender. Tio nya inriktningar som omvandlar våra liv.  
682 A. a.,  s. 11 
683 OECD (1999) Schooling for tomorrow  och (2001) What Schools for the Future? 
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7.4 Konceptuella narrativ 

 

Med Somers fjärde dimension, den konceptuella, riktas sökljuset mot de 

grundläggande begrepp som kan sägas bildar basen i de dominerande narra-

tiven. Här gäller det alltså att finna de begrepp som konstrueras och rekon-

strueras över tid och vars mening, som Somers uttrycker det, ofta uppstår i 

det samspel med den forskning som är verksam med att undersöka, ett speci-

ellt fenomen eller objekt, i det här fallet skolan.
684

  I det här avsnittet har jag 

valtatt visa hur ett antal forskare beskriver och förhåller sig till de centrala 

begreppen: ”likvärdighet”, ”jämlikhet”, ”valfrihet” och ”värdegrund”. 

  

Två av de hetaste begreppen i berättelserna om skolan är likvärdighet och 

jämlikhet. Det förra används flitigt i den politiska debatten som ett konflikt-

laddat begrepp, vilket synliggörs under de tre mandatperioderna.
685

 I de de-

batter jag undersökt från 1991 till 2002 förekommer ”likvärdighet” fyra 

gånger så ofta som begreppet ”jämlikhet”.  Till en början används begreppen 

synonymt, men under analysperioden kan man se att likvärdighet konkurre-

rar ut jämlikhetsbegreppet som tidigare dominerat den politiska debatten.
686

  

 

Karin Hadenius använder tre principer när hon analyserar jämlikhetsbegrep-

pet i sin Jämlikhet och frihet. Politiska mål för den svenska grundskolan 

(1990).
687

 Hon menar att begreppet ”jämlikhet” i skolsammanhang blivit ett 

”samlingsnamn för tre principer som är besläktade med varandra men som 

samtidigt i stor utsträckning är inbördes motstridande: lika möjlighet, lika 

resultat och lika behandling.”
688

 Göran Bergström hävdar i Jämlikhet och 

kunskap. Debatter och reformstrategier i socialdemokratisk skolpolitik 1975 

– 1990 (1993) att följden av att ersätta "jämlikhet" med "likvärdighet" är 

problematisk eftersom jämlikhetsbegreppet syftar på förhållande eller till-

stånd där utgångspunkten är individer eller grupper, medan likvärdighet 

istället avser själva produkten.
689

  Den skillnaden är inte oväsentlig och följ-

den blir att politikerna i riksdagen talar om utbildning som en vara, med ett 

visst värde på marknaden. Sammansättningen lik-värdig signalerar att något 

har ett värde, och i det här fallet ska vara lika oavsett omständigheterna. 

Följaktligen kan man tala om en likvärdig ekonomisk hantering, likvärdighet 

och kvalitet samt likvärdiga betyg, eftersom det är en produkt man avser. I 

Tomas Englund och Ann Quennersted (2008)  analyserar i sin antologi Vadå 

                                                      
684 Somers, M. (1994a). s. 620. 
685 Englund, T. & Quennerstedt, A. (red) (2008). s. 8. 
686 Se t.ex. Bergström, G. (1993), Lindensjö, B. & Lundgren U. P. (2000) och Boman, Y. 

(2002). 
687 Hadenius, K. (1990). s. 36 ff. 
688 A.a., s. 62. 
689 Bergström, G. (1993). s. 218. 
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likvärdighet? likvärdighetsbegreppet ur ett antal olika perspektiv.690 De visar 

hur begreppet har använts genom de senaste trettio åren i svensk utbild-

ningspolitik, och pekar på konsekvenserna av förskjutningen av dess inne-

börd. Därmed beskrivs begreppets performativa funktion. De betraktar be-

greppet likvärdighet som ett av de mest centrala under de senaste decennier-

na, Ett begrepp som har spelat en specifik och konfliktfylld roll. På många 

sätt kan likvärdighetsbegreppet betraktas som en central nod i den skolpoli-

tiska debatten under den politiska omstruktureringen under 1990-talet.  

 

Begreppet valfrihet är ett annat viktigt och återkommande grundbegrepp i 

narrativen. Det har ursprungligen sina rötter i det borgerliga blockets retorik 

och användes i argumentationen mot vad man såg som en socialdemokratisk 

hegemonisk, uniform och ineffektiv välfärdsstat. ”Valfrihet” skulle ge möj-

lighet till personliga val och göra skolan till en plats där individen kunde 

förverkliga sitt personliga projekt. Motsättningen mellan välfärd och valfri-

het kan, med Tomas Englund (1995) beskrivas som en dikotomi mellan pub-

lic good och private good.691 Moderaterna använde begreppet ”valfrihet” i tre 

bemärkelser: valfrihet mellan offentliga skolor och fristående skolor, valfri-

het mellan olika offentliga skolor och valfrihet inom skolan. I 1994-år läro-

plan (Lpo – 94), framställs ”valfrihet” som något positivt liksom vanligtvis 

såväl i riskdag som i mediedebatt.692  Men de konceptuella narrativen tar ofta 

sin utgångspunkt i en kritik av valfriheten, vilken inte sällan ställs mot sko-

lans demokratiska uppdrag. Så visar Marianne Dovermark i sin etnografiska 

studie, Ansvar – flexibilitet – valfrihet (2004) på en rad konsekvenser av en 

långt driven valfrihet, flexibilitet och betoning av elevens eget ansvar för sitt 

lärande, alla 1990-talets utbildningspolitiska honnörsord. Den sociala repro-

duktionen förstärks, menar hon. Det som kan betraktas som valfrihet utifrån 

en likvärdighetsprincip, blir istället något som eleverna väljer utifrån vad de 

anser eller tror är möjligt och anpassar därmed sina insatser till omgivning-

ens förväntningar.693 Dovermark skildrar vad som händer när elever lämnas 

ensamma i sina val, såväl av kamrater, som i arbetsuppgifter och på arbets-

platser. Följden blir dels att klassrummet privatiseras, egennyttan är central 

och valet av kamrater följer traditionens mönster. Det som inte görs i skolan 

får göras hemma och därmed blir elevernas sociala bakgrund avgörande. 

Avsikten att skapa kreativa och demokratiska lärandemiljöer misslyckas. 

Retoriken till trots, sker det motsatta lokalt, enligt Dovermark. En mer be-

greppsanalytisk studie genomför Sun-Joon Hwang (2004) i Kampen om be-

greppet valfrihet i skolpolitiken där han undersöker valfrihetsbegreppet i 

                                                      
690 Englund, T. & Quennerstedt, A. (2008). 
691 Englund, T. (1995). s. 107ff. 
692 Se Englund, T (1995, 1999), Boman, Y (2002), Hwang, S-J (2002) och Dovermark, M 
(2004), som också har ett utbildningspolitiskt perspektiv på sina studier. Det finns andra 
avhandlingar som ser mer till hur föräldrar och elever väljer skola och vilka konsekvenser det 
får, vilka inte redovisas här. 
693 Dovermark, M. (2004). s. 235. 
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politiken.694 Det är framför allt kampen mellan två huvudaktörer i debatten, 

som Hwang intresserar sig för, närmare bestämt socialdemokraternas och 

moderaternas behandling av begreppet ”valfrihet”. Med utgångspunkt från 

Reinhart Kosellecks begreppshistoria, vars huvudidé är att förändringar i 

begreppsanvändningen avspeglar förändringar i samhället. Ett andra syfte 

med studien är att ge en bild av vad som försiggick i politiken kring frågan 

om ”valfrihet” och vilka konsekvenser det fick. Han frågar sig vem som 

använder begreppet ”valfrihet”, varför och vilka innebörder de ger begrep-

pet. Den historiska genomgången är intressant då Hwang visar hur socialde-

mokraterna fram till och med 1990-talet aldrig använder begreppet, även om 

de hanterade fenomenet. Detta till skillnad från moderaterna som från 1980-

talets början artikulerade krav på ökad valfrihet i skolan. Hwang gör gällan-

de att moderaterna inspirerades av den nyliberala vågen och ”lät sin skolpoli-

tik präglas av valfrihet och marknadens spelregler.”695 I regeringsställning 

under åren 1991-1994 var valfrihet ett överordnat mål för moderaterna. Sam-

tidigt infogar socialdemokraterna begreppet valfrihet i sin retorik. Till en 

början är begreppet i deras användning, enligt Hwang, liktydigt med möjlig-

het till val och mångfald inom en skola eller inom en kommun. Efter hand 

kopplas begreppet valfrihet alltmer till rätten att välja skola, kommunal eller 

fristående, till föräldrars och elevers inflytande och till demokrati. Även om 

man accepterat att valfriheten kommit för att stanna, så påpekas ideligen de 

negativa konsekvenserna, till exempel ökad risk för segregation och bristan-

de likvärdighet. Konflikten mellan valfrihet och likvärdighet löstes genom 

ökad kvalitetskontroll, enligt Hwang.696  Även Ylva Boman (2002) gör i 

Utbildningspolitik i det andra moderna en begreppsanalytisk studie med 

bäring på valfrihet. Fokus är medborgarskapets möjliga formering i relation 

till utbildning och demokrati. Valfrihetsbegreppet analyseras i samband med 

den politiska meningsbildningen om den offentliga skolan under 1990-talet. 

Som karaktäristiska drag i en den skolpolitiska värdeförskjutningen, identifi-

eras begrepp som ”decentralisering, valfrihet och konkurrens”. Flera svenska 

skolforskare har kritiskt undersökt valfriheten och marknaden som två allt-

mer väsentliga faktorer i utbildningsväsendet. Deras tolkning är att de segre-

gerande och individualistiskt-pragmatiska effekterna av denna förskjutning 

är negativa för såväl skolan, dess elever som för samhället. Men det finns 

också andra studier, som ur ett nationalekonomiskt perspektiv betonar de 

positiva effekterna för skolan av konkurrens och valfrihet.697  
 

Till sist några ord om det relativt sentida begreppet värdegrund som mynta-

des, i samband med läroplanen 1994, men som fick sitt stora genomslag i 

samband med det så kallade värdegrundsåret som skolminister Ingegerd 

                                                      
694 Hwang, S-J. (2004).  
695 A. a., s. 81. 
696 A.a., s. 100. 
697 Lagrosen, S. (1997). Kvalitetsstyrning i skola? En analys av TQM:s tillämpbarhet inom 
den svenska grundskolan sett från en företagsekonomisk utgångspunkt.  
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Wärnersson proklamerade 1999.698 Begreppet ”värdegrund” är omtvistat, 

komplext och mångtydigt. Trots de uppenbara oklarheterna i begreppsuttyd-

ningen är det tydligt att ”värdegrunden” spelar en viktig roll i policysam-

manhang, och då gärna utryckt i bestämd form, ”värdegrunden”. I departe-

mentsskriften En värdegrundad skola – idéer om samverkan om möjligheter 

(1997) medges att värdegrund(en) ”inte är ett känt och tydligt definierat be-

grepp vare sig för skolans personal, dess elever eller andra.”699 Arbetsgrup-

pen som skrev denna skrift i departementsserien (Ds) utgick i första hand 

från värden som kan hänföras till en demokratisk medborgarfostran. Ola 

Sigurdsson (2002) konstaterar i Den goda skolan att kristen etik och väster-

ländsk humanism tycks komma i bakgrunden till förmån för en demokratisk 

fostran, som han betraktar som en slags överideologi.700 I Ds:n förslås följan-

de definition av skolans värdegrund ”de grundläggande värderingar som 

samhället vilar på och som skolan ska bidra till att föra över från en genera-

tion till en nästa.”701 Den första delen i definitionen följer vad som står i 

Lpo94 och det råder inga tvivel om att det är det ”svenska” samhällets vär-

degrund som avses. En annan policytext om värdegrunden, Ständigt! Alltid! 

publiceras av Skolverket 1999. 702 Målsättningen var att texten skulle utgöra 

ett stödmaterial för skolan i en fördjupad diskussion om begreppet värde-

grund. Inledningsvis hävdas att "värdegrunden" är ett begrepp som bör ”för-

stås inom ramen för en vidare diskussion om läroplanernas utformning och 

innehåll.”703 Sett i backspegeln kan man misstänka att det fanns behov av att 

reda ut begreppen i den läroplan som hade sjösatts 1994.704 Några av förfat-

tarna har ambitionen att kommentera, förklara och eventuellt också försvara 

hur arbetet och diskussionerna i läroplanskommittén såg ut i relation till 

diskussionen om värdegrunden. I betänkandet Skola för bildning (1992) ut-

vecklades vad kommittén menade med grundläggande värden:   

Sådana värden kan kallas oförytterliga. Oförytterliga värden är de som i en 
given kulturkrets gäller under alla omständigheter. De utgör medborgarnas 
samfällda moraliska fond som egentligen inte behöver motiveras med målra-
tionella argument.705 

 

                                                      
698 Lahdenperä, P. (2001). Värdegrunden som exkluderande eller inkluderande diskurs. I G. 
Linde (red.) Värdegrund och svensk etnicitet.  
699 Ds 1997:57. En värdegrundad skola – idéer om samverkan och möjligheter. s. 15. 
700 Se Sigurdson, O. (2002). s. 14. 
701 Ds 1997:57.  s. 15. 
702 Ständigt! Alltid! Skolverket. De som bidrog till denna skrift var: Ulf P Lundgren, B, Hörn-
quist, K. G. Hammar, Bodil Jönsson, Ozan Sunar, Stèphane Bruchfeld och Sigbritt Franke. 
703 A. a., s. 9. 
704 Genomförandet av läroplanen skedde under problematiska villkor, då Sverige befann sig i 
en djup ekonomisk kris, vilket innebar att det inte fanns tillräckligt med resurser för imple-
menteringen av reformen. Med tanke på att läroplanen innebar en omfattande tankevända i 
och med det nya styrsystemet hade det varit tacksamt för skolan och dess personal om det 
givits mer omfattande möjlighet till kompetensutveckling i samband med genomförandet.   
705 SOU 1992:94: Skola för bildning. s. 47. 
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Med utgångspunkt från dessa diskussioner valde kommittén att benämna 

dessa oförytterliga värden som skolans värdegrund. En central omständighet 

är att denna diskussion hade sin utgångspunkt i läroplansteoretisk forskning 

och byggde på den läroplanskod som betraktats som moraliskt grundad i 

bestämda värden.706 Tanken var att dessa värden skulle hålla samman läro-

planen som helhet. En ytterligare skrift som tar fasta på värdegrundsbegrep-

pet är Värdegrundsboken – Om samtal för demokrati i skola (2000) som var 

riktad till förskolans och skolans ledning.707 Det är bara några exempel på 

skrifter som publiceras om värdegrunden under dessa år. Uppenbarligen 

ansåg såväl utbildningsdepartementet som Skolverket att arbetet med värde-

grunden krävde en hel del informativ styrning Jens Pedersen (2000) visar i 

sin studie Vägar till värderingar och värden att lärare har många olika ut-

tydningar av begreppet värdegrund. Några tänker sig att det betyder ”alla 

människors lika värde”, andra översätter det med ”omsorg om andra med 

sämre villkor”, andra lärare tänker sig att värdegrundbegreppet representerar 

”umgängesregler”, ”gemenskap i klassen och i skolan”, ”elevdemokrati samt 

respekt för och utrymme för existentiella funderingar” .708 Här ser vi exempel 

på ett flytande begrepp vars innebörd synnerligen skiftar beroende på vilket 

sammanhang det används i.709 

 

En fråga är om dessa olika konceptuella forskarnarrativ, om likvärdighet, 

valfrihet och värdegrund bidrar till hur de som policybegrepp hanteras i riks-

dagsdebatten. Genom dessa vanligtvis begreppsanalytiska studier, ges poli-

cybegreppen legitimitet, menar jag. Forskarna utgör en del av det politiska 

språkspelet.  Tillsammans konstruerar politiker och forskare en begreppsap-

parat för utbildningspolitik och för skolväsendet, som inrymmer oklara, fly-

tande och föränderliga begrepp.  Många av de forskarnarrativ jag funnit och 

refererar till förhåller sig kritiska till den förda politiken, vilket sannolikt 

påverkar hur de analyserar begreppen.710 Länge kritiserades pedagogiska 

forskare för att vara alltför involverade i utbildningspolitikens centrum.711 

Forskning om skolan och skolpolitiska åtgärder levde i nära symbios med 

varandra, särskilt under den reformintensiva perioden på 50-talet, då tilltron 

till forskningen över huvud taget var stark, inte minst som underlag för poli-

tiska beslut. Man finner åtskilliga forskare som aktivt deltagit i statliga ut-

redningar och arbetsgrupper, men även fungerat som rådgivare till olika 

myndigheter och politiska instanser, särskilt fram till mitten av 1990-talet.712 

Därefter tycks det som om relationen mellan politik och vetenskap försva-

                                                      
706 Lundgren, U. P. (1981): Att organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori. 
707 Värdegrundsboken - Om samtal för demokrati i skolan. (2000) Utbildningsdepartementet.  
708 Pedersen, J. (2004) Vägar till värderingar och värden.  
709 Koselleck, R. (2004) s. 19ff 
710 Jag är medveten om att även jag själv ingår i detta språkspel och därmed skapar ett eget 
forskarnarrativ om svensk skolpolitik. 
711 Wallin, E. (2001). 
712 Lindensjö, B. & Lundgren, U. P. (2000). s. 201. 
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gas. Antingen för att det betraktades som alltför kontroversiellt eller för att 

intresset för pedagogisk och didaktisk forskning minskade, vilket min studie 

antyder. Den forskning jag refererar till från denna tid visar tydligt på en 

distansering. Frågan är hur begreppsanvändningen och den pedagogiska 

forskningen påverkats av det nära förhållandet mellan forskare, ämbetsmän 

och politiker. När begreppen, såväl av forskare som av politiker, ständigt 

fylls med nytt innehåll, finns risken att de förlorar sin ursprungliga mening 

eller att de blir meningslösa. 

7.5 Skolan och den undflyende framtiden  
 

Den här avhandlingen vilar på antagandet att ett politiskt engagemang bott-

nar i viljan att påverka samhällsutvecklingen, det vill säga framtidens sam-

hälle. Då är föreställningar om framtidens samhälle och analyser av sam-

hällsutvecklingen centrala. Skolan med sin framtidsriktning kan betraktas 

som ett medel för detta; en viktig arena att påverka. Men lika viktigt är vem 

som har makten över dessa föreställningar om framtiden. De idéer och berät-

telser jag analyserat här bidrar till att grundlägga ett problemformulerings-

priviligium; vilka problem som formuleras och konstrueras och därmed vilka 

lösningar som kan aktualiseras i narrativen.713 Den som har tolkningsföreträ-

de till verklighetsbeskrivningen har också möjligheten att bestämma agendan 

för debatten. Ett utmärkt exempel på det är narrativet om krisen i skolan. 

Denna beskrivning av skolan har dominerat skoldebatten i snart femton år. 

På så sätt har dagordningen för media och politik styrts hegemoniskt och det 

är svårt för andra berättelser att tränga fram.  

 

De föreställningar om skolan som framkallas i de utbildningspolitiska riks-

dagsdebatterna, kan läsas som berättelser om vad som är önskvärt, möjligt 

och eftersträvansvärt. Jag har lyft fram fyra offentliga narrativ som på olika 

sätt kommit till utryck i de här debatterna: Skolan för alla, Skolan på mark-

naden, Skolan i kunskapssamhället och Skolan i kris. I samband med detta 

har jag kunnat visa hur bärande begrepp flyter beroende på vem som använ-

der dem och i vilket sammanhang de används.  Talet om skolan har växlat 

och jag har därför ibland liknat debatten vid pardans, beroende på vem som 

bjuder upp till dans så förändras och förskjuts takt och ton. Den gemensam-

ma skolan för alla, den socialdemokratiska och liberala visionen om en 

gemensam skola, en mötesplats oavsett etnisk, social och ekonomisk bak-

grund varhelst man bodde i landet bar en vision om det jämlika och demo-

kratiska samhället som omfattade grundläggande värderingar om alla männi-

skors lika värde och rätt. När en skola för alla sedermera ansågs alltför uni-

                                                      
713 Gustafsson, L. (1989). Problemformuleringsprivilegiet. s. 22. 
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form och stagnerad, en skola som inte förmådde ta de enskilda elevernas 

intresse och behov i försvar i en tid då den liberala individualismen ställde 

helt nya krav på skolan förändrades berättelsen. En skola för alla måste bli 

en skola för alla, för att behålla sin legitimitet. Så styrdes innehållet i narra-

tivet mot en ökad profilering, mångfald och framför allt valfrihet, om än med 

en gemensam värdegrund.  Det blev honnörsorden i nästa offentliga narrativ 

om skolan, det om Skolan på marknaden. När individens rätt fick företräde 

för samhällets behov. Att konkurrensutsätta skolan med hjälp av skolpeng 

och valfrihet förväntades ge en mångfald olika skolor, för alla, av hög kvali-

tet. Sämre skolor skulle enligt denna logik få allt färre elever och stod inför 

två alternativ, antingen förbättra kvaliteten eller lägga ner skolan. På så sätt 

rustades Skolan i kunskapssamhället för den framtid som komma skulle, 

enligt många riksdagsledamöter. Ett samhälle med ett alltmer krävande ar-

betsliv, en fordrande beställare på mer utbildning, högre kunskap och kom-

petens. Därutöver avkrävs medborgaren flexibilitet, rörlighet och social 

kompetens. Vad som sedan händer kan tyckas vara en antiklimax i denna 

berättelse. Berättelsen om en Krisen i skolan ger intryck av ett misslyckande 

med de ambitioner som målades upp under 1990-talets reformintensiva peri-

od särskilt när det gäller arbetet med skolans värdegrund. Resultaten sjunker 

i skolan och Sverige förlorar sin tätposition i rankningen bland jämförbara 

länder. Arbetsmiljön i skolan försämras alltmer, lärarnas status sjunker, ele-

verna blir oroligare och mobbningen ökar, sägs det – detta enligt den domi-

nerande verklighetsbeskrivningen från slutet av 1990-talet. Narrativet om en 

skola som befinner sig på ett sluttande plan kräver nya åtgärder, nya refor-

mer (och en ny regering), för att vända utvecklingen.  

 

De berättelser om skolan som jag funnit i debatten har historiska rötter, men 

tycks ha fastnat i sina egna verklighetsbeskrivningar om samhällsutveckling-

en och om vad skolan är, har varit och vad den ska bli. Därför kan också 

politiker och partier anklagas för att ha en världsbild från igår, inte vara till-

räckligt nytänkande, söka lösningar för framtiden i industrisamhällets pro-

blembeskrivningar, vilja återgå till 1960-talets skola eller drömma om att 

vilja återupprätta det gamla parallellskolesystemet med folkskolor, flicksko-

lor och läroverk. Trots detta sägs det i riksdagsdebatten – både från höger 

och från vänster – att lösningarna inte kan sökas i gårdagens problembe-

skrivningar. En politiker uttrycker det i polemik: ”Det är en väg baklänges in 

i framtiden.”714  Trots talet om framtiden tycks blicken snarare vandra bakåt 

för att söka lösningar på skolans problem än framåt. Det ser vi i många av de 

politiska narrativ jag funnit i debatten. En berättelse om framtiden, en vision 

om dess krav och möjligheter, tycks vara en oöverkomlig uppgift för riksda-

gens debattörer. Mitt intryck är att det förr fanns ett större utrymme för vi-

sioner om morgondagens samhälle än vad det gör i riksdagen av idag och att 

skolan då sågs som en viktig kraft för att förverkliga visionen av ett framtida 

                                                      
714 Protokoll 1997/98:46 Anf. 77  
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samhälle.715 Flera riksdagsledamöter nämner nostalgiskt bilden av spjutspet-

sen, som skär genom luften mot framtidens utmaningar. Förställningen om 

den styrbara framtiden var inte ovanlig förr, men frågan idag är om skolan 

över huvud taget styrs i namn av framtid.  

  

Oavsett vems intressen som styr föreställningen om skolans roll i samhället 

är berättelserna förhållandevis lika. De må vara arbetslivets krav, samhällets 

förväntningar eller individens önskningar. Det hela kan sammanfattas med 

att det huvudsakligen handlar om den pragmatiska nyttan. Utbildning ska 

vara till gagn för samhällsekonomi och välfärd eller för individens socialise-

ring och medborgerliga bildning. Utbildning ses som en investering för sam-

hället och för individen – en ekonomisk sådan. Man kan också se att det 

snarast är hotbilden i narrativen som avslöjar vad som är det centrala.  I 

framtidsberättelserna skildras gärna överhängande faror. Den handlar om ett 

Sverige som inte förmår att konkurrera med omvärlden, och därmed inte kan 

säkra tillväxten och välfärden. Oron inför framtiden är påtaglig. Den lös-

ningsmodell som är mest frekvent representerad i riksdagsprotokollen består 

av kvantitativa och kvalitativa förbättringar av kunskap i snäv mening och av 

utbildningssystemet i sin helhet. Med ett vardagligt uttryck skulle man kunna 

säga: Det ska vara extra av allt!  

En samtida reflektion  

Jag bär på en övertygelse om språkets betydelse och att det vägleder hand-

lingar. Språk innefattar normer, regler och påverkar vårt tänkande. Det inne-

bär att när språket bär visioner om morgondagens samhälle påverkas också 

samhällsutvecklingen. På motsvarande sätt torde samhällsutvecklingen också 

påverkas i den händelse det råder brist på visioner. Under det senaste året 

har vi allt oftare kunnat läsa i media om avsaknaden av bärande berättelser, 

särskilt i politiken. Talet om bristen på berättelser förekommer i självkritiska 

ordalag, när opinionssiffrorna sjunker eller när valresultaten inte blir som 

förväntat. Detta tal om berättelser kopplas ofta till anspråk på att äga en sann 

verklighetsuppfattning. Det parti som bäst lyckas att beskriva människors 

vardagssituation och problem, drömmar och förhoppningar vinner förtroen-

de.  Förmågan att ge uttryck för en trovärdig berättelse om dagens samhälle 

tycks vara avgörande för att nå makten och därmed problemformuleringsini-

tiativet.  

 

Min avhandling har haft sitt fokus på 1990-talets skolpolitiska debatt. Det är 

nästan tio år sedan den sista mandatperioden avslutades år 2002. Sett i 

backspegeln kan man se att detta var en av de mest reformintensiva perio-

derna i svensk skolpolitik. Men hur gick det sen? Vi kan konstatera att vi 

återigen befinner oss i en kraftfull reformperiod av liknande slag. En ny 

                                                      
715 Som ett exempel tillsattes framtidsgrupper som referensgrupper till utredningar om skolan 
i slutet av 1970-talet. Se Laginder, A-M (1989). s. 109ff.  
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skollag tillämpas från och med 1 juli 2011. Vi ser implementeringen av nya 

läro- och kursplaner och ett nytt betygssystem i grund och gymnasieskolan. 

Därutöver en ny organisering av gymnasieskolan samt en reformerad lärar-

utbildning. De överväganden och analyser av samhället och framtiden som 

ligger till grund för dessa omfattande förändringar finner vi ett tiotal år till-

baka. Vi känner igen dem i de berättelser om skolan som vi sett i riksdags-

debatten. Argumentationen för genomförandet av nuvarande reformer är 

snarlik den som fördes från riksdagens talarstol i slutet av 1990-talet. Men 

om dagens reformer är ett svar på de problem som formulerades för tio år 

sedan, då reformeras skolan i syfte att lösa gårdagens problem, inte morgon-

dagens utmaningar. Kanhända är uttrycket ”en väg baklänges in i framtiden” 

helt adekvat vid genomförandet av skolpolitiska reformer? Utrymmet för 

framtidsvisioner i riksdagen tycks begränsat sett till mitt material. Kanske 

skulle en ökad medvetenhet om hur skolans roll i samhället framställs av 

riksdagspolitiker kunna bidra till en rakare och tydligare framtidsorientering 

i kommande debatter om skolans utveckling.  
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Summary: School as a Political Narrative 

Introduction 
The education system is shaped by the interplay of several factors such as 

culture and society, the spirit of the time and various political manifestations 

- and of course, political goals, but also ideas about the future, its possibili-

ties and demands. In the context of these factors, different time concepts are 

used as a form of chronological markers: past, present and future. These time 

concepts are important elements in the narratives of what school is today and 

what it is expected to become. School has the mission to both preserve im-

portant cultural values, our heritage and our history, and to shape tomorrow's 

citizens. School is expected to be both a mirror of society and a driving 

force.
716

 The idea of schooling as a force for the development of society was 

strong when elementary schools in Sweden were formed and expanded in the 

late 1800s and early 1900s.
717

 School would shape the citizens of tomorrow 

and thereby future society. This idea is still commonly used and is connected 

to the idea of development with its roots in the era of the Enlightenment, 

which brought hopes for the future and optimism about progress in society. 

 

To govern in the name of "the future" is probably an important part of the 

public rhetoric surrounding modern schooling of the post-war model. This is 

not only a national phenomenon; it is to be found in the global speech about 

education, for example in policies from the OECD, the European Union and 

the World Bank. In this context, ideas, hopes and visions of future society 

and the school of tomorrow are expressed, as well as the demands and ex-

pectations of different actors on the education stage. These demands and 

expectations contain narratives for the future citizen, for example, about how 

to become more “employable”, “entrepreneurial”, “literate” and “creative” 

citizens, but also about how we can achieve less “alienation”. All these de-

scriptions of desirable and undesirable citizenship function as rhetorical re-

sources in the discussions - and for action - in education policy. I have cho-

sen to interpret these images as political narratives, which I recall as embed-

ded in institutional, social, cultural and political contexts.  

                                                      
716 Bergström, G. (1993) Jämlikhet och kunskap. Debatter och reformstrategier i socialdemo-
kratisk skolpolitik 1975-1990. Stockholm: Symposium graduale. 
717 Richardson, G. (2004) 
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Aim and questions  
The general aim of this thesis is to investigate the education policy debate in 

the Swedish Parliament during the period 1991-2002 concerning political 

narratives about school and the future. My focus is on how politicians talk 

about the role of school in society, in an era of changing demands and chal-

lenges represented by the knowledge society and globalization, and to dee-

pen the discussion on how education is charged with meaning in the plenary 

debates in parliament. The following questions have guided me:  

 

 Which are the dominating narratives about schooling that emerge in 

the debate? 

 What are the influences of contemporary policies and from educa-

tional research?   

 What kind of rhetorical resources underpin the arguments in the ple-

nary debates? 

 Are there any shifts, inconsistencies or contradictions that can be 

heard in the debates? 

Empirical material 
Reports from the parliamentary debates form the empirical basis of my 

study, and especially those from education debates during the period 1991-

2002. I have chosen this period mainly for two reasons. First, this is a period 

characterized by a great many reforms in Sweden. Many researchers recall 

the period as a re-structuring of the school system. Second, the period had 

both Conservative governments in 1991-1994 and Social Democratic gov-

ernments in 1994-2002. The millennium and the transition to the 21st cen-

tury are reflected, for many a dramatic borderline when both nostalgic and 

dystopian narratives emerged in society and in the media. 

 

There are different kinds of debates in parliament. I have chosen those in 

which bills are discussed or when a certain issue is prominent.  I have been 

able to use the Swedish parliament website, where all the reports are official-

ly published.718  By reading through all the reports from education debates 

from the floor of the House during the period I am investigating, it was poss-

ible to make a further and definitive sample of relevant education debates. 

There were between twelve and fifteen debates during each period of office, 

1991-1994, 1994-1998 and 1998-2002, altogether a total of forty-two reports 

(See Appendix 2).  

                                                      
718 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=100 
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Theoretical framework 

Political language as a theoretical challenge 

The reason why I have chosen narrative analysis as a theoretical framework 

can be understood from the nature of my empirical material. The debates are 

characterized by the rhetorical environment within parliament, further facili-

tated by attractive architecture, which together are supposed to make the 

debates more lively. A total of 349 members of parliament (MPs) and the 

ministers for school and for education debate education (Se Appendix 3). 

One expresses one‟s desires through language and acts. Thus politics means 

formulating, elaborating, arguing and narrating what you see and have seen 

in society and what you would like to do about it - or occasionally not what 

you do not want to do. Language guides actions because it contains norms 

and rules; in other words, language reflects cultural and sociopolitical val-

ues. Thus language has both political and historical dimensions.719  

 

The importance of language in the power play cannot be underestimated. 

Political language can often be regarded as both gliding over problems and 

avoiding them.720 One complication in the analysis is the numerous differ-

ences in nuances related to contemporary context. An example of this phe-

nomenon is the use of weasel words, when politicians take over each other‟s 

ideological concepts, making them their own and filling them with new 

meanings. Thus we see a struggle between different concepts and thereby the 

interpretative prerogative.  Another difficulty is that many concepts used in 

politics are complex and can therefore be interpreted in more than one way. 

The more a concept refers to historical, ideological, theoretical and practical 

references, the more complicated, absorbent and discussed they become. 

Reinhart Koselleck notes that concepts are rarely static; on the contrary, they 

are continually changing and developing. 721 They are vague and they are 

mobile, which means that the meaning changes in regard to the context in 

which they are used and also in regard to who has the initiative of formulat-

ing the problems. This means that those in power often have the interpreta-

tive prerogative and hence the privilege to define the problems and also pro-

pose solutions. Thereby they are able to set the agenda, both in politics and 

in the media. To sum up, this is about having the power over issues that are 

acknowledged and which have become tasks for education debates and deci-

sion making.  

 

                                                      
719 Se. Tex. Hwang, S-J. (2002). S. 73 
720 Se t.ex. Schüllerqvist, U. (1995) Förskjutningar av svensk skolpolitisk debatt under det 

senaste decenniet i Englund, T.(1995) Utbildningspolitisk systemskifte.  S. 45. 
721 Koselleck, R. (1985/2004) Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik. 

Göteborg: Daidalos. s 19ff. 
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Narrative analysis 

The willingness to share seems to be a universal human activity, according 

to Roland Barthes.722 Mankind has always used narrations in social interac-

tions with each other. Ricoeur argues that a narrative is created between a 

storyteller and a listener or a reader. A narrative is a mediation between both 

man and man, but also between man and the world, as well as between a 

human and him- or herself. Language always refers to a world and the world 

consists of acting human beings.723 Through narration humans become hu-

man to each other; it is fundamental for human thinking and for learning. 

Through it, we construct and communicate our understanding of the world, 

of ourselves and of others. Thus we create meaning from our experiences. 

We also describe our moral values as well as our ideological values through 

narratives. In that sense, our narratives are reflections of the cultural mean-

ings of worlds.724 

 

According to Margaret Somers, storytelling, as a basis for knowledge forma-

tion, was considered to be contrary to the theoretical constructions and me-

thodical techniques that were used in social science. Somers shows how this 

mistrust has slowly changed and a new form of narrative theory has emerged 

in social science, dealing with narrative as an ontological condition of social 

life, by playing an active part in the construction of social reality. Somers 

argues that people use narratives to create an identity and thus also a frame-

work for possible courses of actions. In other words, people use narratives to 

make their social world and hence their place in it understandable. 
Margaret Somers uses the concept of narrative identity. She claims that nar-

ratives can be expressed in four different dimensions: ontological narrative, 

public narrative, metanarratives and conceptual narratives. 725 First, onto-

logical narratives are stories used to define who we are, which is a precondi-

tion for knowing what to do. Ontological narratives are used to make sense 

of our lives, but they are not fixed a priori, they make identities. They give 

signals of different personal reference points, preferences and social affilia-

tions that politicians wish to signal to their audience. The second type, public 

narratives, are attached to cultural and institutional formations larger than 

the single individual, to networks or institutions. According to Somers, “pub-

lic narratives range from the narratives of one‟s family to those of the work-

place (organizational myths), church, government and nation”.726 The func-

tion of public narratives is to create community and meaning, helping to 

bring order and integration to internal activities in an organisation, a work-

place or a family. These stories also consist of a drama, a plot, in which 

                                                      
722

  Barthes, R. (1977) Introduction to the Structural Analysis of Narratives. s. 79 
723 Ricoeur, P. (1977) refererad till i Kristensson Uggla, Bengt (1994) s. 294. 
724 Johansson, A. (2003) s. 16. 
725 Somers, M. (1994) s. 617. 
726 A.a. s. 619. 
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problems, solutions and a promising future are presented, and of course roles 

played by different actors. The third type is metanarratives. This dimension 

refers to the “master narratives” in which we are embedded as contemporary 

actors in history and as scientists. Our theories and concepts are encoded 

with aspects of these master narratives - Progress, Industrialization and 

Enlightenment and so on. Metanarratives are described as epic dramas of our 

time by Somers:  Capitalism vs. Communism, the Individual vs. Society and 

Barbarism/Nature vs. Civility. They may also be progressive narratives like 

Marxism and the triumph of the Class Struggle, Liberalism and the triumph 

of Liberty, the Emergence of Western Citizenship and the Rise of National-

ism or of Islam.727 The fourth narrative type is calling conceptual narrative 

and consists of the concepts and explanations that we construct as research-

ers. According to Sommers, neither social actions nor institution building is 

produced solely through ontological and public narratives. Concepts and 

explanations must include social forces like institutional practices, market 

patterns and organizational constraints. Conceptual narratives provide us 

with a vocabulary that we can use to reconstruct a plot over time and space. 

Here it is important to find concepts that are constructed and reconstructed 

over time and whose meaning often arises in the interaction in the research 

work that investigates a particular phenomenon or an object.728  

Themes for Each Term of Office   
 

The education debates held during the three terms of office are characterised 

by different political initiatives and different kinds of issues. In my thesis I 

present each period separately, and at the same time I reflect on the themes 

that may represent each period. Thus I present the plot in the more overall 

narratives that I will describe later in this chapter. These narratives describe 

problems, solutions or a brilliant view of the future.  

1991-1994: Freedom of Choice and Change 

A coalition of four parties of conservative and liberal ideologies won the 

1991 election, replacing a Social Democratic government that had governed 

the country since 1982. Important reforms carried out during this period, in 

spite of a very severe economic crisis, were a freedom-of-choice reform and 

a charter school reform.  Both the compulsory and the upper secondary 

school got new syllabuses and curriculums and at the same time a bill for a 

new grading system was prepared.  There are two themes that are more ob-

vious than others during this period, 1991-1994: First, The Best School in 

Europe and second, A School on the Market.  

                                                      
727 A. a. s. 619. 
728 A. a. s.620. 
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The Best School in Europe 

The goal for the Conservative government in 1991-1994 had already been 

expressed in its government declaration: The best school in Europe,729 as a 

promise – a vision – of the future. The aim was to improve the quality of the 

whole education system. The results for Swedish schools in international 

evaluations and assessments had been very good. What were the problems 

which were supposed to be solved by all the reforms? Why did schools need 

to be changed? One reason was the critique of earlier Social Democratic 

education policies; some politicians claimed in the debate that Sweden had 

the most expensive school system in the world, but not the best. 730 Hence one 

reason for reforming the school system was its lack of effectiveness and 

productivity, an argument that was an expression of neo-liberalism and a 

new way of economic thinking about education. In the parliamentary debate, 

concepts like potential of effectivity and quality improvement could be heard. 

Another reason was the concern about the growing public sector; for a gov-

ernment whose main goal is to lower taxes, an important task must be to cut 

costs. A third reason was the lack of plurality in the school system.  

A School on the Market 

Voucher systems and freedom of choice were typical issues in the debate, 

especially those raised by the Conservatives and Liberals. These were con-

cepts that were regarded as giving positive signals not only to parents but 

also to teachers. Competing for students was supposed to raise quality and 

effectiveness in schools. By allowing them to choose the school parents were 

given the opportunity to influence the education of their children and their 

children school attendance was expected to increase; this was also called 

“voting with your feet”. If a school‟s profile did not suit parents or pupils, 

they would have the opportunity to change to another school. Buzz words 

were: freedom of choice, flexibility and plurality. But other MPs, mainly 

from the left, were worried. They saw the risk of segregation and a lack of 

equality. 

 

In the debate it is claimed that Sweden is at risk. A country that lags behind 

other countries, loses competitiveness and has declining growth numbers is 

unable to defend a  high level of welfare. It is therefore necessary to invest in 

education, raise awareness and improve competence. In the debate it is stated 

that education is of crucial importance for the future of Sweden; its impor-

tance for society seems undisputed.  

1994-1998: Quality and Equivalence 

The Social Democratic Party won the 1994 election. Its term in office was 

characterized by the widespread economic crisis, which led to substantial 

                                                      
729 Protokoll 1991/92: 6 Anf. 3 
730 Protokoll 1991/92:94. Anf. 44 
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cuts in the public sector. Important reforms during this term were a new 

school grading system, investment in student and parental influence through 

local school boards and the introduction of pre-school classes. Pre-schools 

become a part of the education system, receiving their first curriculum, and  

a major investment in adult education was launched. The two major themes 

during this term, 1994-1998, were New Demands in the Knowledge Society 

and Knowledge and Citizenship Education. 

New Demands in the Knowledge Society 

The narrative New Demands in the Knowledge Society has two distinct refer-

ence points. One is based on arguments about the rapid changes in working 

life. The other focuses on both the individual and the societal needs of life-

long learning. It was a demanding and challenging society that emerged in 

the debate. Qualifying young people for a demanding labour market and 

society was described in the debate as one of school‟s key tasks. The skills in 

demand were basic skills, foreign languages, science and technology – but 

more than anything else – greater and increased knowledge. There are nu-

merous ways of expressing the need for more knowledge. A utility perspec-

tive on schools was predominant. During this term we see that knowledge is 

perceived as a strategic resource, crucial for both the present and the future, 

fully comparable with yesterday‟s factors relating to production. The talk 

about the knowledge society is increasing, but we are not there yet. We are 

now entering the knowledge society, the politicians say, although the con-

cept of the knowledge society was coined in the 1960s.  Politicians clearly 

express in the debate that this development is accelerating. In order to keep 

up, citizens need to realize that continuous learning is necessary, such as 

training in learning organizations. What we today call lifelong learning. 

Knowledge and Citizenship Education 

The second dominating narrative during this term is linked to the schools‟ 

main tasks: conveying knowledge and citizenship education. There was 

growing interest in school development, and the debate hovered around the 

role of schools in society. There was a critique of the utility perspective and 

MPs called for a more holistic perspective on teaching in order to develop 

students‟ abilities to the full. This school is more individualcentred. Hence 

there was a demand for a new teacher role, more supervising than teaching.. 

An interesting shift was that norms and values were given greater promi-

nence in the debate at the end of this term in office; it was no longer about 

educating citizens but about the lack of discipline. The school environment 

was described as noisy, violent, a place with less opportunity for learning.  A 

picture emerged of a school in crisis.   
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1998-2002: Cooperation, Responsibility and Development  

The Social Democratic party continued to rule after the election in Septem-

ber 1998.731 Important school policy issues during this period included a bill 

concerning students with disabilities, a proposition about a new teacher 

training program and a pilot project for teaching without the national timeta-

ble but with the goals in the curriculum. The National Union of Teachers 

carried out an extensive media campaign about the situation in Swedish 

schools one year before the election in 1998, which affected the term‟s 

themes. The two main themes in the debate became:  It is results that count. 

and The school crisis. 

It is Results that Count 

The focus on results was striking during this term of office and we see the 

shift from management by objectives to management by results. This shift 

was based on a performative logic, and the tools for this control were nation-

al evaluations, grading systems, inspections, benchmarking and ranking sys-

tems, because now It is results that count. Reports published during this 

period showed declining results and falling standards. What worried the MPs 

in opposition was to all appearances the situation in schools and the quality 

in  schools. According to MPs, 20 per cent of the students did not have pass 

grades in all subjects. The Social Democrats, who were on the defensive, 

pointed out that thanks to the new grading system all student results  were 

now visible to authorities and municipalities, whereas they had not been 

before.  

School in Crisis 

What we saw above was described as a school in crisis. Apart from 40 years 

of Social Democratic education policies, the cause of the crisis was ex-

plained as the result of permissiveness and misguidedly benevolent attitudes 

among teachers. The result, it was stated, that students failed later in the 

school system, leading to disturbance, violence, truancy and bullying, the 

loss of self-confidence and their entire life was affected.  In a school system 

in a state of crisis, references to deficiencies in the knowledge status of stu-

dents played an important role. The solutions to the problems, according to 

the debate, were freedom of choice, autonomy, decentralization, individuali-

zation, evaluations, assessments, previous scores and more grading levels. 

Thus schools will change from being “woolly” schools (Sw. flumskolor) to 

being schools of knowledge.  

 

                                                      
731 The most serious incident did not occur in Sweden during this term in office but in the 

USA, when the Twin Towers of the World Trade Center in New York were attacked on Sep-

tember 11th by al-Qaeda.  
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Superior Narratives 
 

Three main political narratives of the school appeared, dominating the de-

bates that I have examined during the years 1991-2002. I have chosen to call 

them: 

 

 We are creating a school for all. 

 We are strengthening Sweden.  

 This is where we lay our common foundation of values.  

We are Creating a School for All 

The idealistic story about a school for all is a narrative that  changes and is 

filled with new content as time passes. It will increasingly be about a school 

equal for everyone, about growing segregation, where the market forces will 

govern to produce equivalence, and about quality. The question of learning 

will become more and more an issue about results. 

 

However, there are two versions of the narrative.  In the first, the one about a 

school for all, it is described as a cohesive school in the neighborhood. It is a 

story about a meeting place where class, ethnicity and gender are irrelevant, 

where equality reigns and compensation is important, so that all students 

have the same access to knowledge. This narrative is about the Swedish 

comprehensive school in which democracy and the development of the wel-

fare state are central elements.  As a narrative of future schools, it works as a 

mirror image of the Swedish welfare state. The second story describes the 

narrative of a school for all as a uniform and standardized school, which 

really is not a school for all. The problem is that this kind of school does not 

take into account the individuals and does not distinguish between individual 

differences in interests, talents and needs. They are the same for everyone. 

This creates a dichotomy between diversity and uniformity. What we see is a 

shift in the concept of equivalence, as a possibility for all children and young 

people to choose a school with high quality and a profile matching their in-

terests, regardless of social or cultural background. Individual rights and 

private interests are put forward instead of more collective rights and the 

public good. The earlier idea of equality as equity changes; now it is a ques-

tion of charter schools financed by taxes, school vouchers, plurality and flex-

ibility through freedom-by-choice.  Politicians often use the concept of equi-

valence, but during these three terms in office, it is a concept that both 

creates and is filled with new content. What we see is a shift in the meaning 

of the concept of equity and at the same time a shift from management by 

objectives to management by results. 
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We are Strengthening Sweden  

The story of how we prepare Sweden for the future has a tangible utilitarian 

approach to education. This narrative is about education as a force for 

growth and welfare. Education, which is seen as an investment for the future 

and as a possible panacea for a variety of social problems, is described in the 

parliamentary debate as crucial for the future of Sweden. A number of omin-

ous scenarios appear in the narrative, both for Sweden‟s growth and for wel-

fare and democracy. Examples of these scenarios are impending disasters. 

First, that Sweden is in danger of falling behind comparable countries, thus 

finding itself in a weaker competitive position on the market. The solution is 

the right kind of education, which will create more businesses and thus more 

jobs, according to the politicians. The second threat is an unfair two-thirds 

society with accelerating social inequality, which is said to have a direct link 

with the decay of democracy. Education is supposed to eliminate social gaps 

and deepen active citizenship. Third, our environment is threatened, but the 

more people are educated in science and technology, the more environmen-

tal-friendly and ecologically sustainable a society we will get. In the narra-

tive about how to strengthen Swedish society, we can note a typical plot. 

There are numerous problems and the overall solution is more education and 

the right kind of education. Thereby, growth and welfare will be the promis-

ing and bright future. 

 

The pragmatic approach to education seems to be increasingly strengthened, 

partly because of high unemployment. The schools‟ primary role is to pro-

vide working life with a skilled and employable workforce. Employability 

becomes one of the new buzz words of this term in office. Some MPs argue 

that this policy has got stuck in ideas from the industrial era, a structure that 

is considered outdated, without a bright future. Some MPs call for a more 

general educational perspective in which education is regarded as a lifelong 

process, more like formation („bildung‟). Here another dichotomy becomes 

obvious: the utilitarian perspective versus a general educational perspective 

in which democracy is set against self-interest and the market. 

This is Where We Put the Fundamental Values  

This narrative represents yet another perspective on the role of schools in 

society: the upbringing of children and young people as responsible citizens. 

MPs talked about a lack of values and a value-neutral school, which they 

wanted to discourage in every possible way.. The right wing claimed that 

this state of value neutrality had led to bullying, violence, bad language and 

a lack of discipline and security in schools. Thus fundamental values occu-

pied a prominent place in the curriculum from 1994. The Christian Democ-

ratic Party, despite the risk of a government crisis, demanded that the ethics 

borne up by Christian traditions and Western humanism should be written 

into the curriculum. The schools‟ fundamental values must rest on that foun-
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dation, according to the conservatives in the government. At the same time it 

was stated that schooling should be non-denominational. 

 

The concept of fundamental values, like the concepts of equivalence, free-

dom of choice and knowledge, was changing, expanding and shifting during 

the 1990s. During the Social Democratic government term in the 1990s, they 

took over the concept of fundamental values, hijacking it by giving the con-

cept a new meaning. They then supplied it with a new value base.  

 

This base had more to do with citizenship education. A new narrative of 

fundamental values was constructed on which schooling should rest. The 

focus has moved from Christian values and the Christian heritage to be more 

about issues of security in schools and educating for democratic citizenship. 

Problems that were supposed to be solved by emphasizing fundamental val-

ues were the same: bullying, violence, xenophobia, truancy and vandalism. 

The narrative can be summarized as one whose content changes depending 

on who has the interpretative prerogative. I regard it as a struggle between 

the various blocks in parliament; the values are based on different concep-

tions of what should be central in school. However, the problems that are 

formulated by the MPs are the same. 

Rhetorical Resources – Mobilizing Different Categories  
 

Politicians derive their legitimacy in parliamentary debates by speaking for 

various kinds of groups in society. These categories are quite often recruited 

by the MPs as groups they want to defend and become a voice for, like an 

advocate. They also talk and argue to attract potential voters. Sweden has a 

representative parliamentary system; hence it is quite natural for the MPs to 

regard themselves as representatives not only of their parties but also of their 

voters.  Here, overbidding can be observed, especially when there is a strug-

gle about who is best placed to speak for underachieving students, other 

vulnerable groups or, as is often said in the debate, the most important pro-

fessional group in society, namely the teachers. This contest is a battle about 

reality and who is the best true witness.  These actors play central roles in 

the narratives as heroes and victims. In a few cases, I have found that teach-

ers may also be regarded as obstacles for development, being unwilling to 

accept change and adapt to new methods or curriculums.   

 

Other actors that are given central roles in these narratives are those that are 

regarded as scapegoats. In the debate, the municipalities appear as the worst 

victims of this bullying, among others. At first there is some hope that they 

will manage their new task after decentralization. But gradually almost every 

MP shows suspicion. The municipalities are said to act like immature tee-

nagers: not taking responsibility, capricious, careless with money, tempted to 

do stupid things and also enjoying their new sense of power. To deal with 
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these disobedient and careless teenagers more evaluation and higher stan-

dards are proposed. By means of increased control the municipalities will 

not be able to escape their responsibilities. 

 

Reality is personified in the same way as the municipalities, playing an im-

portant role for politicians as a political weapon but also as a means to 

achieve credibility. But reality shifts for the politicians. There is a constant 

struggle about the true perception of reality, and opponents are accused of 

escapism. A striking feature of descriptions of reality is that reality is out 

there; inside, in parliament and in schools, there is a contrasting unreality. 

Another characteristic feature is that those who are currently in power are 

accused of having lost contact with reality. This phenomenon seems to occur 

immediately after a change of regime. 

 

Politicians frequently invoke various authorities in the field of education to 

build up their credibility. Sometimes it is researchers and research findings 

that may serve as rhetorical resources in the debate. However, the most 

common support is taken from authorities like the National Agency for Edu-

cation and stakeholders like the teachers´ unions and others. One observation 

is that international knowledge assessments have become an increasingly 

important basis for arguments and proposals. Politicians‟ own experiences 

are also a rhetorical resource providing an important foundation on which 

credibility may rest. Their personal experiences are highlighted several times 

in the form of their own professional backgrounds as well as meetings with 

teachers, students and parents. A surprising observation is that meetings with 

headmasters are rarely described. Here we see example of anecdotal evi-

dence which is given substantially more weight than, for example, pedagogi-

cal and didactic research. 

 

The concept of knowledge is often used in the education policy debate, 

which is not surprising, of course. But the interesting point is how this con-

cept is charged with meaning; it is used as an amplifier of changes in society. 

Society, it is said, is knowledge intensive, and proficiency and competence 

must be raised. Politicians talk about wide and changeable knowledge at the 

same time as they talk about pure knowledge .Epistemological views are 

rarely discussed, or more concretely, what skills and knowledge may consist 

of in the future society. 

 

Finally, this chapter is about the ways politicians use time as a rhetorical 

resource in the debate. They relate to past, present and future. The past is 

usually used as a time when schools, in most respects, were better than they 

are today.  Once upon a time, it is said, the school was the finest building in 

the village and the teachers had status and were authority figures and the 

students behaved well. At the same time, the politicians accuse each other of 

being reactionary and old-fashioned. They are short of fresh ideas and lack a 
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belief in the future. Few speak positively about the future; it seems rather to 

be demanding and intimidating. It is a future that requires knowledge and 

training if Sweden is not to fall behind other countries. 

School as a Political Narrative 
 

In the final chapter, I return to Margaret Somers‟s four dimension of narra-

tivity, using them to interpret different aspect of school as a political narra-

tive. Guiding is her approach, which means that individual events are tied 

together in relation to other events, which are placed temporally and spa-

tially. By regarding the shape of the plot, disjointed events are transformed 

into sequences of episodes that create relationships, patterns and meaning. I 

have identified a number of themes, narratives and rhetorical resources 

which are presented above. These are linked together to create a whole, a 

more cohesive research narrative about how all this is embedded in political 

narratives. 

Ontological Narratives 

Ontological narratives is made visible in the debate by the ways politicians 

highlight themselves and their world of experiences and how they construct 

images of the actors that  populate schools: students, teachers, parents and so 

on, but also actors that represent phenomena and institutions like society, 

municipalities and not the least reality. There is an interesting battle of dif-

ferent perceptions of realities in the debate, and those who are positioned in 

the real world have the right and the ability to formulate the problems. I have 

pointed out the importance of having the interpretative prerogative because it 

also gives power over the political agenda. Another dimension of ontological 

narratives is how politicians use various authorities as rhetorical resources in 

their narratives Concepts like trust and confidence are important for politi-

cians. Therefore, it is essential for politicians to be able to say and demon-

strate that they know about the so-called reality they refer to. What is 

claimed from the podium in parliament is expected to be substantiated and 

credible. 

Public Narratives 

These stories consist of a drama, a plot, in which problems, solutions and a 

promising or threatening future are presented, and of course roles played by 

different actors I will discuss below the most prominent public narratives in 

the period: A school for All, A School  on the Market, School in the Knowl-

edge Society and A School in Crisis. The public narrative about A School for 

All is an ambiguous narrative full of contradictions. One of the stories, the 

original one, is about one school for all children regardless of class, gender 

or ethnic background. Another story is about a school for all, where the in-

dividuals‟ interests, needs and talents are utilized. This is a school that is not 
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uniform and alike for everyone; instead, it is a school characterized by diver-

sity and flexibility. In this emphasised shift from equality to equivalence, a 

number of voices are raised in the debate. There are concerns in both narra-

tives. In the first case, the worst scenario is segregation and lack of equiva-

lence. In the second case, we find a story about an oppressive normative and 

uniform school that does not take care of all the students‟ internal capacities 

and is therefore not equal for all. In summary, we conclude that the public 

narrative about A School for All changes slightly according to who has the 

interpretative prerogative. This shift from equality to equivalence changes 

the value base. The question is whether the concepts of equality and equiva-

lence can be accommodated at all within the same public narrative. 

 

The second public narrative about A School on the Market represents one 

example of solutions for many problems in schools and is clearly evident in 

the parliamentary debate. It has been described by researchers as the re-

structuring of the school system. The main theme in the narrative is de-

scribed as a shift from politics, democracy and equality to economics, com-

petition and autonomy. The issue of freedom of choice is central in this con-

text, along with changes in the allocation system with school vouchers. The 

intention was that it would lead to competition for students between schools. 

The public narrative about marketization includes a notion of the concept of 

equivalence as an individual right rather than the earlier notion of equiva-

lence, which was seen as a social right. These marketization mechanisms are 

regarded as healthy competition and as a means to achieve better results in 

Swedish schools. The promising future is a bright picture of Sweden at the 

top of the ranking systems. The right to choose schools has broad support in 

the parliamentary debate, but in the political narrative there are different 

meanings and approaches to the concepts of choice, diversity and competi-

tion. The contradictions that come to light in the debate are evident.  The 

threat is, on the one hand, inefficient and expensive schools with poor pro-

ductivity, where the teachers have stagnated due to the lack of competition 

and the municipal schools‟ monopoly. On the other hand, there is the threat 

of knowledge-segregated, elitist schools for students with a common  socio-

economic background. The losers are the students living in rural areas or in 

disadvantaged suburban areas who do not have the possibility to choose 

because there are no alternatives and because they do not have the necessary 

skills to be able to choose schools. 

 

The third public narrative about School in the Knowledge Society is a story 

about education as a force for growth and welfare. Seeing education as a 

potential force for change and also as a driving force is probably connected 

with the economic crisis and the alarmingly high unemployment rate in the 

first half of the 1990s. The previous Social Democratic government tried to 

tackle the economic crisis by investing in education. It is also now that we 

see the term employability used more frequently in the debate. A pragmatic 
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and utilitarian perspective on education and a connection with working life is 

in line with the economic policies. However, seeing education policy only as 

a question of labour market policies is unpopular. The conflict between a 

utilitarian perspective and a culture and formation perspective is made visi-

ble in several ways in the debate. The question of the role of the school in 

society is thus in focus. Some argue for another approach to formation, not 

the old classical one; it is about the importance of shaping the new European 

citizenship. The discussion about fundamental values towards the end of the 

1990s is more about citizenship education than about moral values. In short, 

School in the Knowledge Society is the public narrative that most strongly 

emphasises the importance of education as a force for development in both 

working life and society. Schools should be beneficial, regardless of whether 

they are for employability or for citizenship education   

 

The last public narrative concerns A School in Crisis. In the 1990s we see a 

return of the discussion from the late 1970s about a school in crisis. Now it 

is supported by a successful media campaign led by LR (one of the teachers‟ 

unions). Thanks to this campaign we see an increasing interest in school 

noticeable both in the numbers of parliamentary debates about the situation 

in schools and in an increasing debate in newspapers and on television.732 

Hence we see a narrative whose function is to establish and describe a sub-

stantial deterioration not only in the entire school system but also in teacher 

training. The voice of tradition is strong in this discussion. Schools were 

simply better in the past. Performative aspects of education receive an in-

creasingly important role, which is also a result of the market orientation 

developed during the 1990s in which competition and choice are considered 

quality indicators. The consequences, according to the logic on the market, 

are that the good schools will drive out the bad schools. It is not only in the 

media or in parliament that the situation in schools is discussed. We see a 

number of reports from various authorities, especially about declining re-

sults. By now, the school crisis is a well-established public narrative, but 

what we see must be understood as a conglomerate of different and some-

times contradictory narratives. Like the other public narratives, this one con-

tains conceptual shifts and contradictions. The crisis is about declining per-

formances in schools as well as a poor working environment for both stu-

dents and teachers, and in particular about the lack of discipline and the lack 

of citizenship education. It is interesting to note that the discussion is so con-

tradictory concerning the idea of the main task for education, as if there was 

a contradiction between social education based on democratic values and 

knowledge-focused education. Nevertheless, a stereotyped dichotomy be-

tween these two central goals of schooling was constructed. 

Metanarratives 

                                                      
732 Wiklund, M. (2007) 
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The narrative that I consider to be today‟s foremost metanarrative is how to 

respond to the changing demands of the knowledge society and the chal-

lenges that globalisation is said to present. This narrative corresponds essen-

tially to Somers‟s criteria. The knowledge society is a time and border 

marker of the industrial and the agricultural era. This metanarrative is a con-

temporary tale about society‟s ongoing development in our time. However, 

the concepts of the knowledge society and globalisation occur sparingly in 

the debate, but I have found that the politicians speak implicitly about these 

challenges, opportunities and demands. 

 

Perhaps we can consider the concept of the knowledge society as a new ep-

ochal concept, along with related post-modern concepts like the network 

society, the information society and so on. As I previously hinted, we can 

instead see them as the return of the Grand Narratives, despite questioning of 

them in recent decades. One of the Grand Narratives that Lyotard rejects is 

the one about the West‟s continuous development of society, an important 

part of which is constant advancement from one stage of development to a 

different and better level. But for a politician this view of development is 

probably always present. Striving to develop and change society is an impor-

tant incentive in politics. The concept of development is charged with ideas 

of a continuous accumulation of something – knowledge, growth, welfare - 

and also a growing awareness, a kind of refinement of civilization. At least, 

that is the hope. I believe that this optimistic trend can also be traced in the 

talk about the knowledge society and globalisation. 

 

The phenomena which, according to most researchers and future and busi-

ness intelligence analysts, are the most characteristic of the narrative of the 

global world in which we are living, are in part the evolution and rise of the 

network society and the new information technology and in part deregulated 

world markets leading to increased global competition. Despite this, neither 

the question of the role of IT in schools nor the question of the role of 

schools in the information society takes up much time in the parliamentary 

debate. On the whole, discussions about the potentials of new technology, its 

challenges and problems, are relatively absent, which may seem surprising. 

Conceptual Narratives 

In this section, I have chosen to show how a number of researchers describe 

and relate to key concepts like equality, equivalence, freedom of choice and 

fundamental values. One question is whether these different conceptual re-

search narratives contribute to how policy concepts are addressed in the par-

liamentary debate. In my opinion, these conceptual analyses provide the 

researcher with legitimacy to discern policy concepts. Thus researchers are 

part of the political language game. Politicians and researchers together con-

struct a conceptual framework for education policy and educational research, 
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but also for the school system, which houses ambiguous, fluid and evolving 

concepts. Many of the research narratives that I have found and refer to re-

main critical of the policy, which probably affects how researchers analyse 

the concepts. Previous education research was criticized for being too in-

volved in education policy. Educational research about school and school 

policies lived in close symbiosis with each other, especially during the inten-

sive reform period of the 1950s, when credence in research in general was 

strong, not least for providing basic data for policy decisions. Now it seems 

that the relationship between politics and research has weakened, either be-

cause it was considered too controversial or because interest in pedagogical 

and didactic research declined, which my study suggests.  

 

The question is how the use of concepts and educational research was influ-

enced by the close relationship between scientists and politicians, but also 

between officials and journalists. When concepts presented by both scientists 

and politicians are constantly filled with new content, there is a risk that they 

lose their original meaning or that they become meaningless. 

School and the Elusive Future 
 

This thesis rests on the assumption that political engagement stems from the 

desire to influence developments in society, that is, the future society. Then 

analyses of societal change and descriptions of the future society are central. 

Education with its immanent future direction can be considered as a means 

and an important arena for influence, but an equally important factor is who 

has the power over these ideas about the future.  The ideas and stories that I 

analyze here contribute to the foundation of an interpretative prerogative; in 

other words, .which problems are formulated and constructed, and hence the 

solutions that can arise in the narratives. Anyone who has precedence over 

the description of reality is also able to determine the agenda for debate. An 

excellent example is the narrative on the crisis in school. This description 

has dominated the education debate for over ten years. The agenda of educa-

tion policy and the media is thus hegemonically governed and it has been 

difficult for other stories to emerge.  

 

The conceptualisations about school produced in the education debates in 

parliament can be read as a sort of narrative of what is desirable, possible 

and worth aiming at, but also the opposite. I have highlighted four public 

narratives that are reflected in different ways in the debate: A School for All,  

A School on the Market, School in the Knowledge Society and A School in 

Crisis. In connection with these narratives, I have been able to show how 

concepts float depending on who uses them and in what context they are 

used. The narratives that I have found have historical roots but seem to have 

got stuck in their own descriptions and assumptions about society and about 

what school is today, what it was in the past and what it can be in the future. 
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It is, however, said in the parliament debate – from both left and right – that 

the solutions cannot be found in yesterday‟s problems. One politician ex-

pressed this polemically: “It is like taking the road to the future backwards.” 

Despite all the talk about the future, it seems as though their eyes are looking 

backwards, in a mirror, to seek solutions for school problems, rather than 

forwards, into the future. We see this in many of the political narratives I 

have found in the debate. A narrative about the future, a vision of its re-

quirements and opportunities, appears to be an insurmountable task for the 

parliamentary debaters. My impression is that there was more room earlier 

for visions of tomorrow‟s society in the political debates. Several MPs men-

tion the image of the spearhead that cuts through the air towards the chal-

lenges ahead. The idea of a steerable future was not unusual before, but to-

day it can be questioned whether school in general is governed in the name 

of the future or in the name of the past. 

 

Regardless of whose interests govern ideas about the role of schools in soci-

ety, the narratives are relatively alike. They may deal with the demands of 

working life, society‟s expectations or individual desires. Primarily, and in 

summary, it can be said that it is all about pragmatic benefits. Education will 

be beneficial for the economy and welfare or for the individual's socializa-

tion and citizenship education. Education is seen as an investment for society 

and for individuals - an economic one. It can also be seen that it is the threats 

and emergencies in the narratives that reveal the key. In the future narrative, 

the imminent dangers are quite often described: a Sweden that is not able to 

compete with the outside world and thus cannot ensure growth and welfare 

for its citizens. Concern for the future is palpable. The model solutions that 

are most frequently presented in the parliamentary reports consist of quantit-

ative and qualitative improvements of knowledge in a narrow sense and of 

the education system as a whole. Colloquially, one might say: A bit extra of 

everything! 

A Contemporary Reflection 

I carry a conviction of the importance of language and how language guides 

actions. Language includes norms and rules and affects our thinking. This 

means that when language carries visions of tomorrow's society, it also in-

fluences the development of society. Similarly, society will also be affected 

if there is a lack of vision. Over the past years we have seen an increasing 

use in the media of the notion of narratives, and especially the lack of guid-

ing narratives in politics. The talk about the lack of narratives is often ex-

pressed in self-critical terms, when the opinion polls fall or when the result 

of an election is not what was expected.  The talk about narratives is often 

linked to the notion of a true reality.  The political party that is best able to 

describe people‟s everyday lives, problems, dreams and hopes will win their 
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trust. The ability to create a credible narrative of today‟s society seems to be 

essential for achieving power and thus gaining the interpretative prerogative.   

 

My thesis has had its focus on the 1990s‟ education policy debate. It is al-

most ten years since the last term of office ended in 2002. In hindsight, one 

can see that this was one of the most intensive periods of reform in Swedish 

school politics of today. But what happened then? We can note that we again 

find ourselves in a strong period of reform of a similar nature. We find the 

considerations and analyses of society and of the future in the basis of these 

extensive changes over the previous dozen years.  We recognize them in the 

stories of school as we have seen them in the parliamentary debate. The ar-

gument for the implementation of current reforms is similar to that con-

ducted from the parliamentary podium in the late 1990s. But if current re-

forms are a response to the problems that were formulated a decade ago, 

then school is being reformed in order to solve the problems of yesterdays, 

not tomorrow's challenges. Is the expression ”taking the road to the future 

backwards” in fact adequate enough for the implementation of contemporary 

school policy reforms? 
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Bilagor 

Bilaga 1: Om riksdagens debatter 

 

Det finns en rad skilda debatter i riksdagen; ärendedebatter, interpellations-

debatter, frågestunder, partiledardebatter, aktuella debatter, särskild debatt, 

allmänpolitiska debatter, utrikespolitisk debatt etc. Nedan redogör jag för de 

centrala. 

 

Bordläggningsdebatt: Talmannen anmäler ärenden till riksdagen, dvs. pro-

positioner och motioner vid ett bordläggningssammanträde. Vid dessa tillfäl-

len förekommer vanligen ingen debatt, men en ledamot kan begära ordet, 

varvid ibland flera ledamöter är med i debatten.  Den debatt som då följer 

kallas bordläggningsdebatt.  

 

Remissdebatt: När en motion eller proposition ska skickas till respektive 

utskott kan en ledamot begära ordet, varvid debatt kan uppstå. Men det är 

relativt ovanligt utan ärendet skickas helt enkelt vidare till det utskott där 

motionen eller propositionen hör hemma. 

 

Ärendedebatter: Nästan hälften av alla debatter i kammaren är s.k. ärende-

debatter där ärenden tas upp som riksdagen skall besluta om. Hit hör även 

till exempel budgetdebatterna, EU-debatten och KU-granskningarna. Denna 

debatt utgörs vanligen av propositioner och motioner som behandlats av 

utskotten och som riksdagen sedan ska besluta om. Förslaget till beslut redo-

visas i ett betänkande. Inte sällan tycker partierna olika och då blir det i regel 

debatt i kammaren. Budgetpropositionen: Budgetpropositionen (BP:n) pre-

senteras av finansministern i september inför riksdagen. Då blir det alltid 

debatt om de stora dragen av regeringens förslag till utgifter och inkomster i 

stadsbudgeten. Sedan remitteras de olika delarna av propositionen till re-

spektive utskott. När betänkandena presenteras ett par månader senare blir 

det debatt igen.  

 

Den ekonomiska vårpropositionen, ”våpen”, lämnas till riksdagen i april. Då 

blir det ånyo de-batt kring riktlinjerna för den ekonomiska politiken samt 

riktlinjer för kommande statsbudget.  

EU-debatt hålls varje vår. Regeringen har då lämnat en skrivelse till riksda-

gen om verksamheten i EU. 
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Granskningsdebatt sker i maj, då ledamöterna debatterar hur regeringen 

skött sitt arbete. Som underlag används de anmälningar som kommit från 

konstitutionsutskottet (KU). 

Förutom att debattera ämnen kan ledamöterna i kammaren fråga ut regering-

en och informera sig i olika frågor. De vanligaste debatterna som inte hand-

lar om ärenden är interpellationsdebatter och frågestunder med regeringen. 

Det är exempel på riksdagens kontrollmakt.   

 

Interpellationsdebatt: När en riksdagsledamot har en särskild fråga till en 

minister i regeringen som rör hans/hennes arbete. Det är ett sätt att granska 

ministern eller att ta upp en aktuell fråga, men det kan också vara en parti-

kamrat som av ministern fått i uppdrag att ta upp en fråga som ministern har 

behov av att göra ett ställningstagande i eller t o m komma med ett utspel.  

 

Frågestund: Varje torsdag efter regeringssammanträdet kl. 14 hålls en fråge-

stund i riksdagen med fem ministrar. Det rör sig om korta frågor och korta 

svar.  

Aktuell debatt: Det innebär att ett parti begär att riksdagen skall debattera en 

viss fråga som är aktuell, som till exempel skolan. Det är talmannen som 

bestämmer om och när debatten skall ske och ministern som är ansvarig 

medverkar i debatten. 

 

Särskild debatt: Riksdagsledamöterna begär att en särskild debatt skall hållas 

i en fråga. Skillnaden mellan s.k. Aktuell debatt och Särskild debatt är att 

frågan inte måste vara rykande aktuell. För övrig är ordningen detsamma. 

 

Partiledardebatt: Tre gånger om året är det partiledardebatt. Den första är i 

oktober strax efter det att riksdagen öppnats och när den allmänna motionsti-

den gått ut. Den andra hålls i januari efter juluppehållet och den tredje hålls i 

juni innan sommaruppehållet.  

 

Allmänpolitisk debatt: Efter riksdagsårets första partiledardebatt är det dags 

för den allmänpolitiska debatten. Den pågår i tre dagar och varje riksdagsle-

damot har då möjlighet att tala i valfritt ämne. 

 

Utrikespolitisk debatt: I februari hålls den utrikespolitiska debatten. Inled-

ningsvis presenterar utrikesministern regeringens deklaration av utrikespoli-

tiken, därefter debatteras Sveriges förhållande till andra länder. 
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Bilaga 2: Urvalet av debatter 

 

Tabell. 3. Skolpolitiska debatter mandatperioden 1991-1994 

Protokoll Typ av debatter 

1991/92:13   Allmänpolitisk debatt 

1991/92:62  Allmänpolitisk debatt 

1991/92:94 Betänkande 1991/92: UbU10 Bidrag till det kommunala 
skolväsendet (prop. 1991/92:100 delvis). 

1991/92:120 Betänkande 1991/92: UbU19 Läroplansfrågor och betygs-
frågor 

1991/92:127 Betänkande 1991/92: UbU22 Fristående skolor (prop. 
1991/92:95). 

1992/93: 7 Allmänpolitisk debatt 

1992/93:59 Allmänpolitisk debatt 

1992/93:77 Budgetdebatt 

1993/94:8 Allmänpolitisk debatt 

1993/94:43 Betänkande 1993/94: Ubu1. Ny läroplan för grundskolan 
m.m. (prop. 1992/93:220). 

1993:94: 58 Allmänpolitisk debatt 

1993/94: 117 Betänkande 1993/94: UbU11 Utvecklingsplan för skolvä-
sendet (skr. 1993/94:183. 

 

Tabell. 4. Skolpolitiska debatter mandatperioden 1994-1998 
  

Protokoll Typ av debatter 

1994/95: 12 Allmänpolitisk debatt 

1994/95: 57 Allmänpolitisk debatt 

1994/95: 87 Betänkande 1994/95: UbU 10 Anslag till skolväsendet, 
m.m. (prop. 1994/95:100 delvis) 

1995/96: 8 Allmänpolitisk debatt 

1995/96:48 Betänkande 1995/96: UbU3. Vissa skolfrågor 

1995/96:97 Betänkande 1995/96: UbU9 Lokala styrelser med föräld-
ramajoritet inom skolan (prop. 1995/96:157) 

1995/96:115 Betänkande 1995/96: FiU15. En ekonomisk politik för att 
halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 m.m. (prop. 
1996/96:207 & prop. 1995/96: 222). 

1996/97: 43 Betänkande 1996/97: UbU1 Anslag till utbildning och 
forskning (prop. 1996/97:1 delvis) 

1996/97: 102 Betänkande1996/97: UbU10 Lokala styrelser med elevma-
joritet (prop. 1996/97:109). 

1996/97: 113 Betänkande 1996/97: UbU13 Utvecklingsplan för förskola, 
skola och vuxenutbildning (skr. 1996/97:112).  

1997/98: 46 Betänkande 1997/98: UbU5 Förskoleklass, grundskolans 
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timplan mobbning m.m. (prop. 1997/98: 6). 

1997:98: 57 Aktuell debatt: Problemen i den svenska skolan 

1997/98: 82 Betänkande 1997/98: UbU11 Gymnasieskolfrågor, Betän-
kande 1997/98:UbU10 Grundskolan – ämnen, betygssy-
stem, föräldrainflytande m.m. 

  

Tabell. 5. Skolpolitiska debatter mandatperioden 1998-2002 

 

Protokoll Typ av debatter 

1998/99:36 Betänkande 1998/98: Ubu: utgiftsområde 16 Utbildning 
och universitetsforskning (prop. 1998:1 devis och skr.) 

1998/99: 43 Allmänpolitisk debatt 

1998/99:71 Betänkande 1998/99: Ubu3 Gymnasieskolan (prop 
1997/98:169) 

1999/2000: 20 Betänkande 1999/2000: Ubu6. Utvecklingsplan för försko-
la, skola och vuxenutbildning. (skr. 1999/2000: 121 

1999/2000:28 Aktuell debatt: den aktuella situationen i den svenska 
skolan 

1999/2000: 45 Betänkande 1999/2000: Ubu1. Utgiftsområde 16 Utbild-
ning och forskning (prop. 1999/2000:1 delvis Prop. och 
1999/2000:5 delvis.) 

1999/2000:53 Allmänpolitisk debatt 

1999/2000:68 Aktuell debatt: kvaliteteten i sen svensk skolan  

2000/2001: 14 Aktuell debatt: Den svenska skolan  

2000/2001: 45 Betänkande 2000/01:Ubu1 Utgiftsområde 16 Utbildning 
och universitetsforskning (prop. 2000/01:1 delvis) 

2000/2001: 52 Allmänpolitisk debatt 

2001/2002:14 Allmänpolitisk debatt 

2001/2002: 43 Betänkande 2001/02: Ubu1 Utgiftsområde 16 utbildning 
och universitetsforskning (prop. 2001/02: 1 delvis) 

2001/2002: 69 Aktuell debatt: Kvaliteten på undervisningen i grundskolan  
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Bilaga 3: Riksdagens ledamöter 1991 - 2002 

 

1991/94 hade Utbildningsutskottet följande ledamöter: 

 

Ordinarie ledamöter Suppleanter 

Ann-Cathrine Haglund (m) ordf. t.o.m. 
931006 

Chris Heister (m) 

Hans Nyhage (m) fr.o.m. 931006 ordf. Jan Björkman (s)  t.o.m. 920212 

Lena Hjelm-Wallén (s) vice ordf. Krister Örnfjäder (s) 

Rune Rydén (m) t.o.m. 949127 Kristina Persson (s) fr.o.m 949127 

Inger Lundberg (s) t.o.m. 930218 Ulf Kristersson (m) fr.o.m. 949127 

Bengt Silverstrand (s) Ewa Hedqvist Petersen fr.o.m 940127 

Ingvar Johnsson (s) t.o.m. 930218 Margitta Edgren (fp) t.o.m. 949127 

Larz Johansson (c) t.o.m. 930413 Lena Öhrsvik (s) 

Berit Lövfstedt (s) Inger Hestvik (s) t.om. 949127 

Bo Arvidsson (m) Birgitta Carlsson (c) 

Ewa Hedqvist Petersen (s) t.o.m 949127 Anders Nilsson (s) 

Margareta Israelsson (s) t.o.m 920212 Birgit Henriksson (m) 

Ingrid Näslund (kds) Margareta Israelsson (s) fr.o.m. 910213 

Marianne Jönsson (c) fr.o.m. 930426 Tuve Skånberg (kds) 

Stefan Kihlberg (nyd) Claus Zaar (nyd) 

Eva Johansson (s) Ingegerd Sahlström (s) 

Ulf Melin (m) Leif Carlsson (m) 

Jan Björkman (s) fr.o.m. 920213 Ulrika Messing (s)  

Inger Lundberg (s) fr.o.m. 930218 Björn Samuelsson (v) 

Ewa Hedqvist Petersen (s) fr.o.m Olle Schmidt (fp) fr.o.m. 911015 

Krister Örnfjäder (s) fr.o.m. 949127    Fanny Rizell (kds) fr.o.m. 911015 

 Krister Örnfjäder (s) fr.o.m. 930218 

 Christer Lindblom (fp)  

 Lotta Edholm (fp) 

 Christina Linderholm fr.o.m. 921020 

 

1994/98 hade Utbildningsutskottet följande ledamöter: 

 

Ordinarie ledamöter Suppleanter 
Jan Björkman (s) ord  fr.o.m. 950108 Majléne Westerlund Panke (s)  

Beatrice Ask (m) vice ordf.  Nalin Baksi (s) 

Bengt Silfverstrand (s)  Tomas Högström (m) 

Berit Löfstedt (s) ordf t.o.m.  Bo Bernhardsson (s) t.o.m. 951231 

Eva Johansson (s) Krister Örnfjäder (s) 

Rune Rydén (m) Margareta E Nordenvall (m) t.o.m. 
970922 

Ingegerd Wärnersson (s)  Dag Ericson (s) 

Andreas Carlgren (c) Marie Wilén (c)  
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Agneta Lundberg (s)  Margareta Sandgren (s) 

Ulf Melin (m)  Ulf Kristersson (m) 

Margitta Edgren (fp) t.o.m. 980101 Conny Sandholm (fp) t.o.m. 960222 

Torgny Danielsson (s)  Marie Grandlund (s) 

Britt-Marie Danestig-Olofsson (v) Hanna ZetterbeMrg (v) 

Tomas Eneroth (s) Lena Sandlin (s) 

Hans Hjortzberg-Nordlund (m) Chris Heister (m) 

Gunnar Goude (mp) Claes Roxbergh (mp) t.o.m. 941018 

Inger Davidsson (kd)  Kia Andersson (mp) fr.o.m. 941027 

Majléne Westerlund Panke (s) fr.o.m. 
960418 

Tuve Skånberg (kd) 

Ola Ström (fp) fr.o.m. 980101 Ola Ström t.o.m 941018 

 Björn Samuelsson (v) fr.o.m. 941018 

 Per Unckel fr.o.m. 941025 

 Ragnhild Pohanka (mp) fr.o.m. 941215 

 Ulla-Britt Hagström (kd) fr.o.m.950119 

 Nils-Erik Söderqvist (s) fr.o.m.950126 

 Kristina Zakrisson (s) fr.o.m. 950126 

 Catherine Persson fr.o.m. 960201 

 Berit Löfstedt (s) t.o.m. 960418 

 Siri Danneus (fp) fr.o.m. 960327 

 Michael Stjernström (kds) 

 Karin Israelsson (c) fr.o.m. 960207-
970424 

 Berndt Sköldestig (s) fr.o.m. 960423 

 Catharina Elmsäter-Svärd fr.o.m. 
970922 

 Barbro Westerholm (fp) fr.o.m 980101 

 Charlotta L Bjälkebring (v) 

 Sivert Carlsson (c) t.o.m. 970424 

 Tanja Linderberg (v) 

 

1998/2002 hade Utbildningsutskottet följande ledamöter: 

Ordinarie ledamöter Suppleanter 

Jan Björkman (s) ordf.  Nalin Pekgul (s) t.o.m. 000310 

Britt-Marie Danestig (v) 1:e vice ordf  Agneta Lundberg (s) 

Beatrice Ask (m) 2:e vice ordf.  Anders Sjölund (m) 

Eva Johansson (s)  Nils-Erik Söderqvist (s) 

Inger Lundberg (s)  Bengt Silfverstrand (s) 

Yvonne Andersson (kd)   Kalle Larsson (v) 

Lars Hjertén (m) t.o.m. 011018  Helena Höij (kd) t.o.m. 990504 

Majléne Westerlund Panke (s)  Ulla-Britt Hagström (kd) fr.o.m. 981020 

Tomas Högström (m)   Anita Sidén (m) 

Torgny Danielsson (s)   Krister Örnfjäder (s)  

Tomas Eneroth (s)  Catharina Elmsäter-Svärd (m) t.o.m. 021018 
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Lennart Gustavsson (v)   Catherine Persson (s) 

Catharina Elmsäter-Svärd (m) fr.o.m. 
021019 

 Camilla Sköld Jansson (v) 

Erling Wälivaara (kd)  Gunilla Tjernberg (kd) 

Per Bill (m)  Hans Hjortzberg-Nordlund (m) 

Gunnar Goude (mp)  Kerstin- Maria Stalin (mp) 

Sofia Jonsson (c)  Birgitta Sellén (c) 

Barbro Westerholm (fp) t.o.m.990930  Ulf Nilsson (fp) fr.o.m. 990930 

Ulf Nilsson (fp) fr.o.m. 991001  Sten Tolgfors (m) fr.o.m.981020 

Inger Davisson (kd)  Yvonne Ångström (fp) fr.o.m. 981020 

Agneta Lundberg (s)  Matz Hammarström (mp) fr.o.m. 981020 

Nils-Erik Söderqvist (s) Maria Larsson (Kd) 000201 

 Ana Maria Narti (fp) 991001 

 Erik Arthur Egervärn (c) fr.o.m. 981020 

 Margareta Israelsson (s) fr.o.m. 991104 

  Matz Hammarström (mp)   

 Erik Arthur Egervärn (c) 

 Birgitta Ahlqvist (s) fr.o.m.991104 

  Lars Hjertén fr.o.m. 011019 
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Bilaga 4: Källförteckning över anföranden 

 

1987/88 1992/1993  

Prot 1986/87:64 Anf. 71 Björn Samuelsson, v 
 

Prot. 1992/93:7 Anf. 84 Ingrid Näslund, kds 

 
 Prot. 1992/93:7 Anf. 85 Bengt Silfverstrand, s

  

 
1991/1992 
 
 

Prot. 1992/93:7 Anf. 88 Ulf Melin, m  

 
Prot. 1991/92:6 Anf. 3. Carl Bildt, m 

 
Prot. 1992/93:7 Anf. 91  Bengt Silfverstrand, s 

 
Prot.l 1991/92:13 Anf. 16,Ingvar Johnsson, s  
 

Prot. 1992/93:7 Anf. 94, C. Linderholm, c 

 
Prot. 1991/92:13 Anf. 3 Björn Samuelsson, v  
 

Prot. 1992/93:7 Anf.  96 Ulf Melin, m 

 
Prot. 1991/92:13 Anf. 4 Beatrice Ask, m        
 

Prot. 1992/93:7 Anf. 97 Christer Lindblom, fp 

 
Prot. 1991/92:13 Anf. 7 Beatrice Ask, m Prot. 1992/93:7 Anf. 98 Tuve Skånberg, kds 

 
Prot. 1991/92:13 Anf. 11, Ingrid Näslund, kds  
 

Prot. 1992/93:59 Anf. 143.  B. Samuelsson, v 

 
Prot. 1991/92:13 Anf. 19, Claus Zaar, nyd Prot. 1992/93:59 Anf. 144 Per Unckel, m 

 
Prot. 1991/92:62 Anf. 65 Stefan Kihlberg, nyd 
 

Prot. 1992/93:59 Anf. 169 Inger Lundberg, s 

 
Prot. 1991/92:62 Anf. 69 Stefan Kihlberg, nyd 
 

Prot. 1992/93:59 Anf. 172 Beatrice Ask, m 

 
Prot. 1991/92:62 Anf. 81 Beatrice Ask, m 
 

Prot. 1992/93:59 Anf. 174  Beatrice Ask, m 

 
Prot. 1991/92:62 Anf. 84 Christer Lindblom, fp 
 

Prot. 1992/93:59. anf. 148  Per Unckel, m 

 
Prot. 1991/92:62 Anf. 89 E. Hedkvist Petersen, 
s 
 

 

Prot. 1991/92: 62 Anf. 92, Beatrice Ask, m 
 

1993/1994 

Prot. 1991/92:62 Anf. 94, C. Linderholm, c 
 

Prot. 1993/94:8 Anf. 82 Beatrice Ask, m 

 
Prot. 1991/92:62 Anf. 109, Ingrid Näslund, kds  
 

Prot. 1993/94:8 Anf. 94. C, Linderholm, c  

 
Prot. 1991/92:62 Anf. 109, Ingrid Näslund, kds  
 

Prot. 1993/94:8 Anf. 97 Ingrid Näslund, kds  

 
Prot. 1991/92:94. Anf. 37 L. Hjelm-Wallén s 
 

Prot. 1993/94:8 Anf. 100 E Hedkvist Petersen, s 

 
Prot. 1991/92:94. Anf. 38. S.Kihlberg, nyd  
 

Prot. 1993/94:8 Anf. 111  Beatrice Ask, m  

 
Prot. 1991/92:94. Anf. 44 Stefan Kihlberg nyd 
 

Prot. 1993/94:8 Anf 117 Hans Nyhage, m 

 
Prot. 1991/92:94. Anf. 60. Larz Johansson c 
 

Prot. 1993/94:8 Anf.118 Eva Johansson, s  

 
Prot. 1991/92:94 Anf. 63 Ulf Melin m 
 

Prot. 1993/94:8. Anf. 138, Ingrid Näslund, kds 

 
Prot. 1991/92:94. Anf. 69 Ulf Melin m 
 

Prot. 1993/94:43. Anf. 117. Berit Löfstedt, s 

 
Prot. 1991/92: 94. Anf. 39. L. Hjelm-Wallén s 
 

Prot. 1993/94:43. Anf.58.  Stefan Kihlberg, nyd  

 
Prot. 1991/92: 94. Anf. 43. Björn Samuelson v 
 

Prot. 1993/94:43. Anf.75. Beatrice Ask, m 

Prot. 1991/92:62 Anf. 64, L.Hjelm-Wallén, s 
 

Prot. 1993/94:43. Anf. 58 Stefan Kihlberg, nyd 

 
Prot. 1991/92:62 Anf. 143 Widar Andersson, s 
 

Prot. 1993/94:43 Anf. 57 Lena Hjelm-Wallén, s  

 
Prot. 1991/92:62 Anf. 84, C. Lindblom, fp 

 

 

Prot. 1993/94:43. Anf.58.  Stefan Kihlberg, nyd 

 
Prot. 1991/92:94 Anf. 38. Stefan Kihlberg, nyd 
 

Prot. 1993/94:43. Anf.61, Björn Samuelsson, v 

 
Prot. 1991/92:120 Anf. 16 Birgitta Carlsson, c  
 

Prot. 1993/94:43 Anf. 75 Beatrice Ask, m  

 
Prot. 1991/92:120 Anf. 25 Åke Carnerö, kds 
 

Prot. 1993/94:43 Anf. 97 E. Hedkvist Petersen, s  

 
Prot. 1992/93:7 Anf. 56  Bengt Silfverstrand, s 

 

Prot. 1993/94:43 Anf. 107 B. Samuelsson, v. 

 
 

Prot. 1992/93:7 Anf. 67 Bengt Silfverstrand,  s 

 

Prot. 1993/94:43 Anf 110, Marianne Jönsson, c. 

 
Prot. 1992/93:7 Anf 78 Beatrice Ask, m. 

 

Prot. 1993/94:43 Anf.117, Berit Löfstedt, s  

 
. 
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1993/1994 forts 1995/1996 

Prot. 1993/94:43 Anf. 148, Berndt Ekholm, s 

 

Prot. 1995/96:8 Anf. 56, Inger Davidsson, kd  

 
Prot. 1993/94:58 Anf.190 Lena Hjelm-Wallén, s   

 

Prot. 1995/96:8 Anf. 79 Torgny Danielsson, s 

 
Prot. 1993/94:58 Anf. 192 Beatrice Ask, m  

 

Prot. 1995/96:8 Anf. 89, Agneta Lundberg, s  

 
Prot. 1993/94:58 Anf. 195 L Hjelm-Wallén, s 

 

Prot. 1995/96:48 Anf. 23 Rune Rydén, m 

 
Prot. 1993/94:58 Anf. 198 Beatrice Ask, m 

 

Prot. 1995/96:48 Anf. 25 Gunnar Goude, mp 

 
Prot. 1993/94:58 Anf. 203 Hans Nyhage, m. 

 

Prot. 1995/96:48 Anf. 26 Inger Davidsson, kd  

 
Prot. 1993/94:58 Anf. 206, Björn Samuelsson, v 

 

Prot. 1995/96:48 Anf. 36 B-M Danestig-

Olofsson, v  

 

Prot. 1993/94:58 Anf. 229 Eva Johansson, s  

 

Prot. 1995/96:48 Anf. 57 Inger Davidsson, kd 

 
Prot. 1993/94:58 Anf. 238 Hans Nyhage, m 

 

Prot. 1995/96:97 Anf. 190 Danestig-Olofsson, 

v 

 

Prot. 1993/94:117 Anf. 128 Jan Björkman, s 

 

Prot. 1995/96:97 Anf. 195 Inger Davidsson, 

kd 

 

 Prot. 1995/96:97 Anf. 214 Ylva Johansson, s  

 
1994/1995 Prot. 1995/96:115 Anf. 250 JanBjörkman, s  

 
Prot. 1994/95:12 Anf. 134 Beatrice Ask, m. 

 

Prot. 1995/96:115 Anf. 241 Beatrice Ask, m 

 
Prot. 1994/95:12 Anf. 142, Ylva Johansson, s  

 

 

Prot. 1994/95:12 Anf. 149, I. Wärnersson, s. 

 

1996/1997 

Prot. 1994/95:57 Anf. 248, Beatrice Ask, m 

 

Prot. 1996/97:43 Anf. 28 Beatrice Ask, m  

 
Prot. 1994/95:57 Anf. 249, Marie Willén, c 

 

Prot. 1996/97:43 Anf. 2 Andreas Carlgren, c  

 
Prot. 1994/95:57 Anf. 250 Margitta Edgren, fp  

 

Prot. 1996/97:43 Anf. 39 Danestig-Olofsson, 

v 

 

Prot. 1994/95:57 Anf. 252 Gunnar Goude, mp  

 

Prot. 1996/97:43 Anf. 34 Margitta Edgren, fp  

 
Prot. 1994/95:57 Anf. 254 Carl Tham, s 

 

Prot. 1996/97:43 Anf. 43 Danestig-Olofsson, 

vv. 

 

Prot. 1994/95:57 Anf. 258 Carl Tham, s  

 

Prot. 1996/97:43 Anf. 46 Gunnar Goude, mp  

 
Prot. 1994/95:87 Anf. 102 Ulf Melin, m  

 

Prot. 1996/97:43 Anf. 49 Inger Davidson, kd  

 
Prot. 1994/95:87 Anf. 104 Andreas Carlgren, c  

 

Prot. 1996/97:43 Anf. 50, Jan Björkman, s  

 
Prot. 1994/95:87 Anf. 105 Margitta Edgren, fp  

 

Prot. 1996/97:43 Anf. 73 Ylva Johansson, s 

Prot. 1994/95:87 Anf. 106 Danestig- Olofsson, v  

 

Prot. 1996/97:43 Anf. 76 Gunnar Goude, mp 

 
Prot. 1994/95:87 Anf. 109, Gunnar Goude, mp 

 

Prot. 1996/97:43 Anf. 83 Ylva Johansson, s 

 
Prot. 1994/95:87 Anf. 114 Ulf Melin, m 

 

Prot. 1996/97:43 Anf. 127 Tomas Högström, 

m 

 

Prot. 1994/95: 87 Anf. 116 Ylva Johansson, s 

 

Prot. 1996/97:43 Anf. 133 Ola Ström, fp 

 
Prot. 1994/95: 87 Anf. 125 Margitta Edgren, fp  

 

Prot. 1996/97:43 Anf. 146 Tomas Högström, 

m 

 

Prot. 1994/95:87 Anf. 133 Tomas Högström, m 

 

Prot. 1996/97:113 Anf. 50, Beatrice Ask, m  

 
Prot. 1994/95: 87 Anf. 150 Ingegerd Sahlström, 

s.   

 

Prot. 1996/97:113 Anf. 51 Andreas Carlgren, 

c  

 

Prot. 1994/95: 87 Anf. 139 Torgny Danielsson, s  

 

Prot. 1996/97:113 Anf. 50 Beatrice Ask, m 

 
Prot. 1995/96:8 Anf. 47 Beatrice Ask, m 

 

Prot. 1996/97:113 Anf. 57, Danestig- Olofs-

son, v  

 

Prot. 1995/96:8 Anf. 48 Marie Wilén, c 

 

Prot. 1996/97:113 Anf. 62 Gunnar Goude, 

mp  

 

Prot. 1995/96:8 Anf. 48 Marie Wilén, c 

 

Prot. 1996/97:113 Anf. 63, Tuve Skånberg, kd 

 
Prot. 1995/96:8 Anf. 50 B-M Danestig-Olofsson, 

v 

 

Prot. 1996/97:113 Anf. 64 Jan Björkman, s 

 
Prot. 1995/96:8 Anf. 51 Gunnar Goude, mp  

 

Prot. 1996/97:113 Anf. 73, Ylva Johanson, s  

 
1996/1997 forts. 1998/99 forts. 

Prot. 1996/97:113 Anf.84 Ola Ström, fp 

 

Prot. 1998/99:36 Anf. 139 Ulf Nilsson, fp 
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Prot. 1996/97:113 Anf. 94 Ulf Melin, m 

 

Prot. 1998/99:36 Anf. 140 B-M Danestig, v 

 
Prot. 1996/97:113 Anf. 95 Jan Björkman, s. 

 

Prot. 1998/99:36 Anf. 161 Per Bill, m 

 
 Prot. 1998/99:36 Anf. 171 I. Wärnersson, s  

 
1997/1998 Prot. 1998/99:36 Anf. 177 I. Wärnersson, s  

 
Prot. 1997/98:46 Anf. 1 C. Elmsäter-Svärd, m 

 

Prot. 1998/99:36 Anf. 181 I. Wärnersson, s 

 
Prot. 1997/98:46 Anf. 2 Marie Wilén, c  

 

Prot. 1998/99:36 Anf. 182 Per Bill, m 

 
Prot. 1997/98:46 Anf. 3, Ola Ström, fp  

 

Prot. 1998/99:36 Anf. 216 L. Gustavsson, v 

 
Prot. 1997/98:46 Anf. 11 Eva Johansson, s  

 

Prot. 1998/99:43 Anf. 331 Beatrice Ask, m 

 
Prot. 1997/98:46 Anf. 19, C.Elmsäter-Svärd, m 

 

Prot. 1998/99:43 Anf. 340 B-M Danestig, v 

 
Prot. 1997/98:46 Anf. 35, Ylva Johansson, s  

 

Prot. 1998/99:43 Anf. 355 Eva Johansson, s 

 
Prot. 1997/98:46 Anf. 44, Inger Davidson, kd  

 

Prot. 1998/99:43 Anf. 370 Ulf Nilsson, fp 

 
Prot. 1997/98:46 Anf. 45, Ylva Johansson, s  

 

Prot. 1998/99:71 Anf. 17 Ulf Nilsson, fp 

 
Prot. 1997/98:46 Anf. 55 Ulf Melin, m  

 

Prot. 1998/99:71 Anf. 102 A. Lundberg, s 

 
Prot. 1997/98:46 Anf. 58, Danestig-Olofsson, v  

 

Prot. 1998/99:71 Anf. 106 A. Lundberg, s 

 
Prot. 1997/98:46 Anf. 61 Agneta Lundberg, s.  

 

Prot. 1998/99:71 Anf. 8 Sofia Jonsson, c  

 
Prot. 1997/98:46 Anf. 72 Ylva Johansson, s  

 

Prot. 1998/99:71 Anf. 119 I. Wärnersson, s  

 
Prot. 1997/98:46 Anf. 73, Danestig-Olofsson, v 

 

Prot. 1998/99:71 Anf. 121 I.  Wärnersson, s 

 
Protokoll 1997/98:46 Anf. 77 Ylva Johansson, s) 
 

Prot. 1998/99:71 Anf. 130 Lars Hjertén, m 

 
Prot. 1997/98:57 Anf. 1 Lars Leijonborg, fp  

 

Prot. 1998/99:71 Anf. 134, Y. Andersson, kd 

 
Prot. 1997/98:57 Anf. 2, Ylva Johansson, s  

 

Prot. 1998/99:71 Anf. 135, I. Wärnersson, s 

 
Prot. 1997/98:57 Anf. 3 Lars Leijonborg, fp 

 

 

Prot. 1997/98:57 Anf. 4 Beatrice Ask, m 

 

1999/2000 

Prot. 1997/98:57 Anf. 7 Gunnar Goude, mp 

 

Prot. 1999/00:20 Anf. 207, U-B Hagström, kd 

 
Prot. 1997/98:57 Anf. 9 Ylva Johansson, s 

 

Prot. 1999/00:20 Anf. 214 A. Lundberg, s  

 
Prot. 1997/98:57 Anf. 10 Lars Leijonborg, fp  

 

Prot. 1999/00:20 Anf. 220 Gunnar Goude, 

mp 

 

Prot. 1997/98:57 Anf. 8 Inger Davidson, kd  

 

Prot. 1999/00:20 Anf. 223 I Wärnersson, s  

 
Prot. 1997/98:82 Anf. 23, Andreas Carlgren, c 

 

Prot. 1999/00:28 Anf. 1 Betrice Ask, m. 

 
Prot. 1997/98:82 Anf. 24 Ola Ström, fp.  

 

Prot. 1999/00:28 Anf. 2 I. Wärnersson, s 

 
Prot. 1997/98:82 Anf. 37 Danestig-Olofsson, v 

 

Prot. 1999/00:28 Anf. 3 Beatrice Ask, m   

 
Prot. 1997/98:82 Anf. 38 Gunnar Goude, mp  

 

Prot. 1999/00:28 Anf. 4 Kalle Larsson, v 

 
Prot. 1997/98:82 Anf. 41 Ulf Melin, m 

 

Prot. 1999/00:28 Anf. 8 Gunnar Goude, mp 

 
Prot. 1997/98:82 Anf. 47 Inger Davidson, kd  

 

Prot. 1999/00:28 Anf. 13 Sofia Jonsson, c 

 
Prot. 1997/98:82 Anf. 56 Nils-Erik Söderqvist, s 

 

Prot. 1999/00:28 Anf. 1 Beatrice Ask, m. 

 
 Prot. 1999/00:28 Anf. 16 I.Wärnersson, s 

 
1998/1999 Prot. 1999/00:28 Anf.30 I. Wärnersson, s  

 
Prot. 1998/99:36 Anf. 119 Anders Sjölund, m  

 

Prot. 1999/00:45 Anf. 1 Tomas Högström,m 

Prot. 1998/99:36 Anf. 124 Kalle Larsson, v 

 

Prot. 1999/00:45 Anf. 2, Yvonne Andersson, 

kd 
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1999/2000 forts. 

 

 

Prot. 1999/00:45 Anf. 3 Sofia Jonsson, c  

 

 

Prot. 1999/00:53 Anf. 392 Gunnar Goude, mp 

 

 

Prot. 1999/00:68 Anf. 2 Alf Svensson, kd 

 

 

Prot. 1999/00:68 Anf. 3 Ingegerd Wärnersson, s 

 

 

Prot. 1999/00:68 Anf. 4 Bo Lundgren, m  

 

 

Prot. 1999/00:68 Anf. 5, Britt-Marie Danestig, v  

 

 

Prot. 1999/00:68 Anf. 7 Sofia Jonsson, c 

 

 

Prot. 1999/00:68 Anf. 8 Lars Lejionborg, fp  

 

 

  

2000/2001  

Prot. 2000/01:14 Anf. 1 Bo Lundgren, m

  

 

 

Prot. 2000/01:14 Anf. 4 Kalle Larsson, v 

 

 

Prot. 2000/01:14 Anf. 6 Sofia Jonsson, c 

 

 

Prot. 2000/01:14 Anf. Anf. 8 Matz Hammar-

ström, mp 

 

 

Prot. 2000/01:14 Anf. 18 I. Wärnersson, s 

 

 

Prot. 2000/01: 45 Anf. 133, Ulla-Britt Hagström, 

kd 

 

 

Prot. 2000/01:45 Anf. 135 Ulf Nilsson, fp 

 

 

Prot. 2000/01:52 Anf. 313, Tomas Högström, m. 

 

 

Prot. 2000/01: 52 Anf. 333, Sten Tolgfors, m 

 

 

Prot. 2000/01: 52 Anf. 339 Bengt Silfverstrand, s  

 

 

Prot. 2000/01: 52 Anf. 340 Ulf Nilsson, fp. 

 

 

  

2001/2003  

Prot. 2001/02:14 Anf. 210, U-B Hagström, kd 

 

 

Prot. 2001/02:14 Anf. 240 Inger Lundberg, s 

 

 

Prot. 2001/02:43 Anf. 71 Thomas Högström, m 

 

 

Prot. 2001/02:43 Anf. 73 Erling Wälivaara, kd 

 

 

Prot. 2001/02:43 Anf. 79, Ulf Nilsson, fp   

 

 

Prot. 2001/02:69 Anf. 2 Thomas Östros, s 

 

 

Prot. 2001/02:69 Anf. 3 Beatrice Ask, m 

 

 

Prot. 2001/2002:69 Anf. 4 Kalle Larsson, v  

 

 

Prot. 2001/02:69 Anf. 5 Maria Larsson, kd 

 

 

Prot. 2001/02:69 Anf. 6 Sofia Jonsson, c 
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Bilaga 5: Frekvensen av valda signalord  

 

 1991-194 1994-1998 1998-2002 

1 Elev Elev Elev 

2 Betyg Utveckling      Kunskaper 

3 Kommun Kunskap Lärare 

4 Kunskaper Kommun Kommun 

5 Utveckling Lärare Utveckling 

6 Lärare Kvalitet Betyg 

7 Samhälle Samhälle Kvalitet 

8 Förändring Förändring Samhälle 

9 Kvalitet Betyg Resultat 

10 Värdegrund Framtid Förändring 

11 Valfrihet Arbetsliv Framtid 

12 Resultat Staten Utvärdering 

13 Staten Resultat Arbetsliv 

14 Likvärdighet Likvärdighet Staten 

15 Framtid Utvärdering Värdegrund 

16 Internationalisering Rektor  IT 

17 Kulturarv Modern Valfrihet 

18 Verklighet Verklighet Rektor 

19 Segregation Valfrihet Likvärdighet 

20 Utvärdering Livslångt lärande Verklighet 

21 Arbetsliv IT Internationalisering 

22 Modern Värdegrund Livslångt lärande 

23 Jämställdhet Frihet  Tradition 

24 Frihet Internationalisering Modern 

25 Tradition Tradition Segregation 

26 Rektor Generation Jämställdhet 

27 Jämlikhet Bildning Jämlikhet 

28 Morgondag Kunskapssamhälle Frihet 

29 Globalisering Jämlikhet Kunskapssamhälle 

30 Generation Marknad  Generation 

31 Bildning Morgondag Globalisering 

32 Livslångt lärande Globalisering Marknad 

33 Skolutveckling Kulturarv Skolutveckling 

34 Marknad Skolutveckling  Bildning 

35 IT Anställningsbar Morgondag 

36 Kunskapssamhälle Entreprenör Kulturarv 

37  Informationssamhälle Anställningsbar 

38   Entreprenör 

   Informationssamhälle 

 


