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Abstract 
In order to meet the problems of inequalities between students in swedish school, the 

government issues the policy "Jämlik skola" that aims to increase knowledge results and reduce 

inequalities in schools. The policy is based on the fact that the state must take greater 

responsibility for the distribution of resources to schools in order to strengthen the conditions 

for these to supply all students with equivalent education. 

The aim of this essay is to conduct a policy analysis of "Jämlik skola" where the 

policyinstruments are identified and categorized to get an idea of how policies are supposed to 

address the problem of inequality in school. In addition, this essay aims to carry out an 

evaluation based on the ”theory of the middle-class” that partially treats the concept of cultural 

capital and create an understanding of whether the policy compensates for different cultural 

capital among students. 

The conclusion indicates that the policy shows some signs of compensating for cultural capital, 

but several measures in the policy are far too vague, or focus on areas that lacks support 

regarding working against inequalities. 
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1. Inledning 
 Under de senaste åren har debatten om den svenska skolan i mångt och mycket centrerats kring 

elevers sjunkande kunskapsresultat, flera PISA-mätningar indikerar nämligen att svenska 

elever presterar allt sämre i skolan. Regeringens åtgärder inom skolpolitiken för att lösa 

problemet med sjunkande skolresultat och ökade kunskapsklyftor mellan elevgrupper 

formuleras i helhetssatsningen ”Mer kunskap och ökad jämlikhet i skolan”. Just aspekten av 

jämlikhet i skolan har fått betydande uppmärksamhet i debatten på senare tid, regeringen för 

mandatperioden 2014–2018 menade på att ökad jämlikhet i skolan ska leda till ökade 

kunskapsresultat för eleverna. Insatserna för att motarbeta ojämlikhet i skolan är vad den här 

uppsatsen ämnar undersöka. 

Till min hjälp för att undersöka regeringens åtgärder inom jämlikhetsfrågan har jag som syfte 

att använda mig av Anna Jobérs forskning om sociala avseenden i skolan, vad ojämlikhet i 

skolan beror på samt vad samhället bör göra för att minska ojämlikheten. Allt detta redogör 

Anna Jobér för i vad hon kallar ”Medelklassförklaringen”, hon menar att den svenska skolan i 

stor utsträckning präglas av medelklassens normer och värderingar och att detta är den 

huvudsakliga anledningen till ojämlikheter i skolan och skilda förutsättningar mellan dem. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Klyftorna mellan elever i svensk skola växer och tidigare statliga insatser har inte gett den 

önskade effekten. Studier visar att eleverna med svagast resultat i skolan blir allt sämre vilket 

tyder på att skolan kompenserar allt sämre för elevernas skilda bakgrunder. Den senaste i ledet 

av insatser, ”Jämlik skola”, ämnar höja kunskapsresultaten genom ökad likvärdigheten i skolan. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad satsningen för jämlikhet innehåller och hur den är 

tänkt att möta problemet med ökad ojämlikhet, samt att utifrån detta utreda huruvida policyn är 

anpassad att kompensera för problematiken med vad Pierre Bourdieu kallar kulturellt kapital. 

En analys av policyns beskaffenhet kommer möjliggöra för mig att förstå vad policyn ämnar 

uträtta, hur policyformuleringen lyder och hur den är tänkt att lösa policyproblemet med 

ojämlikhet i skolan, samt förstå varför vissa styrinstrument valts ut. 

För att utreda huruvida policyn behandlar problematiken med elevers kulturella kapital ska jag 

genomföra en kritisk, konstruktiv utvärdering av policyn ”Jämlik skola”, utifrån Pierre 
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Bourdieu och Anna Jobérs teoretiska utgångspunkter, för att bidra med lärande och upplysning 

om hur satsningen för skolan kan förbättras i förhållande till elevers skiljaktigheter. Följande 

frågeställningar är avsedda att uppfylla detta syfte. 

• Utifrån en policyanalys – vilka styrinstrument tillämpas av regeringen i 

jämlikhetspolicyn och vad är anledningen till att dessa valts ut? 

• Utifrån medelklassteorin – visar policyn tecken på kompensation för olika individers 

skilda kulturella kapital? 

1.2 Bakgrund och avgränsning 

Skolan har alltid varit ett högaktuellt ämne inom politiken och på senare år har debatterna och 

diskussionerna kring den svenska skolan fått mycket uppmärksamhet. Unga elevers sjunkande 

kunskapsresultat har varit kärnan i problematiken på senare tid och alla är överens om att något 

måste göras, men hur lösningen på problemet ska se ut är däremot inte alla överens om. 

Ojämlikheten mellan elever i skolan har länge varit närvarande i debatten men har på senare tid 

fått ytterligare utrymme, mycket i samband med flyktingkrisen 2015. 

Ända sedan 1950-talet har skolan haft som uppdrag att utjämna sociala klyftor genom politisk 

styrning, och ytterligare reformer skedde under 60-talet. Skolan sågs som nyckeln till att 

avskaffa klassamhället, men insatserna för att göra skolan mer enhetlig lyckades aldrig uppnå 

det ändamålet. I efterhand har forskare pekat ut att flera av de reformer som genomförts i skolan 

bidrog till mer frihet för familjer, men att ett långsiktigt resultat av det var att familjernas 

påverkan blev större. Från 1960-talet och decennierna som följde skedde inte någon större 

förändring gällande utjämnandet av klassklyftor och olikheter gällande socioekonomi. Idag 

visar studier och undersökningar att de elever som har absolut svagast resultat blir allt sämre, 

vilket tyder på att svensk skola kompenserar allt sämre för den bakgrund eleverna har.1 Den 

nya av regeringen utformade insatsen mot ojämlikhet i skolan är alltså ännu en i ledet av försök 

att stärka skolans kompensatoriska uppdrag för elevers skilda bakgrunder. Således är 

problematiken inte ny men infallsvinkeln är någorlunda gryende då ojämlikhet placeras i 

sammanhanget av drastiskt sjunkande kunskapsresultat, något inte tidigare observerats i 

                                                             
 

1 Anna Jobér, (2015). Social klass i skolan: det kompensatoriska uppdraget. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur, 

s. 54. 
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Sverige. OECD förklarar att svenska elevers sjunkande resultat i skolan är extraordinär då inget 

annat land inom OECD gjort en sådan dramatisk dykning på så kort tid.2 OECD proklamerar 

att Sverige bör uppnå mera jämlikhet i skolan för att på så vis stärka kunskapsresultaten. 

Den teoretiska anknytning jag utgår ifrån i arbetet är framtagen av pedagogen Anna Jobér, hon 

har inriktat sig särskilt mot hur ojämlikhet ter sig både i och utanför klassrummet. I boken Social 

klass i skolan -Det kompensatoriska uppdraget utarbetar Jobér såväl en historisk kartläggning 

av den svenska skolan och problemen och insatserna för den, och hon tar sig i synnerhet an 

sociala avseenden inom klassrummen mellan elever och lärare. 

Pedagogiska och utbildningsinriktade frågor har ingen plats, i den här uppsatsen, förutom då 

teoretisk forskning återges. Anledningen till detta är för att föreliggande uppsats ska uppfylla 

en statsvetenskaplig inriktning och vidrör därför inte dessa aspekter av Jobérs forskning. Det 

segment i Jobérs bok som jag har intresserat mig för och som ges utrymme i den här uppsatsen 

behandlar förståelsen om ojämlikhet och för resonemang om skolväsendet, politikens roll i 

skolutvecklingen, samhälleliga fenomen, dess påverkan på skolan och inte minst ojämlikhet i 

skolan och andra orsaker till denna. 

Andra avsnitt i boken belyser hur ojämlikhet kan te sig inom klassrummet förankrat till 

individuella egenskaper hos elever, dessa företeelser inkluderats inte i mitt eget analyserande 

eftersom det behandlar individens roll i skolan, medan jag är intresserad av skolan som helhet 

i samhället och politikens och statens roll i detta. 

Regeringens beskrivning av satsningen mot ojämlikhet förmedlar hur den vill ta ett 

helhetsgrepp om skolan, vilket i praktiken går ut på att rikta fokus mot tre specifika områden 

inom skolväsendet; att utforma tidigare insatser för barn och unga, göra läraryrket mer attraktivt 

och att skapa en mer jämlik skola. I avgränsningssyfte har jag beslutat att inrikta mig mot 

regeringens tredje fokusområde, jämlik skola. Jag fattade det här beslutet eftersom ojämlikhet 

i skolan är en debatt som jag fattat intresse för under den senaste tiden och det är det 

problemområde som har präglats av mest diskussioner och är dessutom ett område präglat av 

mest tvetydighet. Av den anledningen har beslutet fallit på att fördjupa mig i denna aspekt av 

                                                             
 

2 Richard Elmore, m.fl., Improving Schools in Sweden: An OECD Perspective, 2015, s. 9. 
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skolan, trots att det finns inslag som är gemensamt för alla tre delar har jag gjort mitt yttersta 

för att avgränsa mig till mitt specifika område. 

Ämnet som behandlas i den här uppsatsen kan någorlunda förankras i diskussionen om det fria 

skolvalet. Regeringen berör aldrig den här faktorn i sin policy och har inte som avsikt att 

omarbeta något inom tidigare bestämmelser om det fria skolvalet. Inom de teoretiska texterna 

finns det däremot resonemang som delvis riktar sig mot det fria skolvalet och dess sociala 

påverkan på elever och skolor. Det fria skolvalet är inte ett ämne som direkt behandlas i den 

här uppsatsen, främst av den anledningen att regeringen inte har som syfte att vidröra den 

aspekten av skoldebatten, men även av det faktum att uppsatsen skulle bli för omfattande och 

därför krävs det en avgränsning ifrån detta. 

1.3 Disposition 

I kapitel två beskriver jag de teoretiska anknytningarna jag utgår ifrån i uppsatsen. Teorin består 

av tre avsnitt som handlar om hur ojämlikhet uppstår i skolan, vilka orsakerna är gällande 

sociala och kulturella avseenden och här förklarar jag dessutom ett centrat begrepp för 

uppsatsen: kulturellt kapital. 

I kapitel tre förklarar jag hur jag ska kategorisera och identifiera utnyttjade styrinstrument i 

policyn genom en policyanalys av regeringens formulerade åtgärder för en jämlikare skola, och 

utföra en kritisk utvärdering av denna policy. Fortsatt redogör jag för det utnyttjade materialet 

samt strategin och validiteten i uppsatsen. 

Innan jag tar mig an policyanalysen redogör jag i kapitel fyra för regeringens policy för en 

jämlik skola, ett avsnitt uppdelat i alla de kategorier regeringen beskrivit. Där förekommer alla 

insatserna de ämnar uträtta för att uppnå målet med att höja kunskapsresultaten genom en mer 

jämlik skola. Dessa underkategorier är Resurser efter behov, De bästa lärarna till skolor med 

störst behov, Stärkt stödjande verksamhet i skolan och Asylsökandes och nyanländas skolgång. 

I den redogörelsen förekommer de artiklar, dokument och andra skrivelser formulerade av 

regeringen och dess ansvariga statsråd som syftar till åtgärder inom policyn. 

I kapitel fem analyserar jag policyns styrinstrument och identifierar vilka olika medel 

regeringen utnyttjar för att möta den ökade ojämlikheten i skolan. Kapitlet beskriver också 

utifrån Michael Howletts och hans medförfattare M. Rameshs och Anthony Perls vilka fördelar 

regeringar kan tillgodogöra sig genom användandet av särskilda styrinstrument. Vilka fördelar 
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och nackdelar som styrinstrumenten rymmer kan vara avgörande till varför en regering väljer 

att implementera dessa och de signalerar också hur en regering ser på ett policyproblem och hur 

de väljer att bemöta problemet.3 

I kapitel sex analyserar jag regeringens formulerade policy och de identifierade 

styrinstrumenten från föregående kapitel med de teoretiska anknytningarna som redogörs för 

nedan. Här belyser jag vilka styrinstrument, och således vilka åtgärder, som bemöter det som 

teorin framhäver grunden till ojämlikhet i skolan och mellan elever. 

Avslutningsvis i kapitel sju diskuterar jag till vilken grad policyn kompenserar för kulturellt 

kapital som medelklassförklaringen, eller medelklassteorin som den också kallas i uppsatsen, 

framhäver. Här för jag resonemang om policyn verkligen är kompensatorisk för kulturellt 

kapital och de sociokulturella inslag som är avgörande för elevers skolgång och påvisar hur 

policyn potentiellt kan stärka skolans kompensatoriska uppdrag. 

  

                                                             
 

3 Michael Howlett, M. Ramesh och Anthony Perl, Studying public policy: policy cycles and policy subsystems, 

Oxford University Press, Toronto, 2009, s. 114. 
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2. Tre teoretiska anknytningar 
Teorin för uppsatsen är framförallt hämtad från pedagogen Anna Jobérs bok Social klass och 

vad hon där kallar för medelklassförklaringen. Jag hänvisar hädanefter till förklaringen som 

medelklassteorin dels för att det tydligare ska framgå att jag utgår från min teoretiska 

anknytning, dels därför att Jobérs förklaring är en utveckling av Pierre Bourdieus och Jean-

Claude Passerons teorier i verket Reproduktion, tillsammans med flera forskares insatser inom 

sociologi och pedagogik. 

Jag har sorterat teorin till tre väsentliga avsnitt: först och främst tar medelklassteorin sitt 

avstamp ifrån Bourdieu och Passerons idéer och tankar och vars grundidé om kulturellt kapital 

teorin bygger vidare på. Kulturellt kapital kan beskrivas som de kunskaper som individer har 

med sig från sina sociala hemmahörande; bakgrunder, familjen med mera. Dessa kunskaper kan 

ha stor betydelse för individer när det kommer till olika sociala sammanhang. 

Bourdieu och Passeron tillhandahåller en bakgrund till medelklassteorin, därefter 

vidareutvecklar Anna Jobér resonemanget och anknyter det ytterligare till uppkomsten och den 

återstående ojämlikheten i skolan. Slutligen förklarar hon den växande ojämlikheten i skolan 

genom att applicera medelklassteorin på Per Molanders beskrivning av förhandlingsdynamik, 

tankegångar baserade på matematikern John Nashs formler. Jobér anknyter dessa resonemang 

till skolan och beskriver skeenden i klassrummet som förhandlingar mellan elever och lärare. 

2.1 Pierre Bourdieus och Jean-Claude Passerons ”Språkliga förmåga” 

I förordet till Bourdieus och Passerons bok Reproduktionen ger Donald Broady en kort 

sammanfattning av vad de både författarna ämnade förmedla med begreppet kulturellt kapital: 

Den (kulturellt kapital) avser ytterst kort sagt tillgångar som i hela samhället och särskilt inom den 

dominerande klassen är högt värderade och står i motsättning till ekonomiskt kapital […] Inte 

förrän i Reproduktionen kommer termen ”kulturellt kapital” att tillhöra de centrala termerna, och 

då när förknippad med språklig förmåga. Det var ett resultat från de empiriska studierna att just 

språkbehärskning hade så fundamental betydelse i det franska utbildningssystemet och samhället 

i övrigt.4 

                                                             
 

4 Donald Broady,”Förord till den svenska översättningen”, Reproduktionen: bidrag till en teori om 

utbildningssystemet. Lund: Arkiv, 2008, s. 18 – 19. 
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Bourdieu och Passeron talar om selektion och ojämlikhet bland franska studenter när de 

poängterar hur i synnerhet studenter från arbetar- och medelklassen genomgår en hårdare 

selektering i högre utbildningar utifrån kriteriet språklig kompetens då språkliga formkrav 

kvarstår. Elevpopulationer indelas utefter kategorier baserat på exempelvis social bakgrund, 

kön eller särdrag från tidigare utbildning, och författarna hävdar att eleverna selekterats 

ojämlikt eftersom de bedöms utifrån hela sin kategori, som just för att den är utrustad med en 

kombination av sådana egenskaper inte utsatts för eliminering i samma grad som en kategori 

med andra utmärkande egenskaper. Det är således ett exempel på felet att delen står för helheten 

att anta att man kan förstå det kombinerade inflytandet av faktorer som social bakgrund och 

kön hos en population definierad av ett visst förflutet som i sig bestäms av dessa faktorers 

kontinuerliga verkan.5 Språket hos eleverna är inte bara ett instrument för kommunikation , det 

tillhandahåller också, tillsammans med ett rikare eller fattigare vokabulär, ett mer eller mindre 

komplext kategorisystem, så att förmågan att avkoda och hantera komplexa strukturer av logisk 

eller estetisk art delvis beror på komplexiteten hos det språk som har förmedlats av familjen. 

Därav följer logiskt att de populationer som står längst ifrån det akademiska språket och som 

är ett resultat av den ojämlika selektionen tenderar att successivt reducera och eliminera 

effekterna av att man från början inte selekterats likvärdigt.6 

2.2 Anna Jobér och medelklassteorin 

Anna Jobér tar mycket inspiration av Bourdieus tankegångar om kulturellt kapital och bygger 

vidare på begreppet med hjälp av sociologers och pedagogers forskning inom dylika områden. 

Med avstamp i Bourdieus teorier om ens förtrogenhet med och användandet av ett kultiverat 

språk samt kunskaper, erfarenheter och sätt att uppfatta omgivningen och det tillerkända värde 

detta kapital får inom en viss population eller klass, förklarar Jobér hur framförallt 

förtrogenheten med språket kan användas som en resurs av elever som sedermera kan växlas in 

hos en lärare som delar samma syn på vilket kulturellt kapital som är gångbart. Detta kallar 

Jobér medelklassförklaringen (medelklassteorin) och fortsätter med att redogöra för hur detta 

kapital hos ett urval elever kan leda till dolda agendor hos lärare som uttrycker outtalade regler 

om hur man ska agera och föra sig. Dessa omedvetna handlingsmönster sker ofta under ytan 

                                                             
 

5Pierre Bourdieu och Jean-Claude Passeron, (2008). Reproduktionen: bidrag till en teori om utbildningssystemet. 

Lund: Arkiv, s. 120. 
6Ibid, s. 121. 
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och kan leda till segregationsprocesser av dem elevgrupper som befinner sig utanför det 

vedertagna kapitalet, alltså utanför medelklassen. Fortsättningsvis framhäver Anna Jobér det 

faktum att individer från en klass med ett vedertaget kulturellt kapital föranledes att göra val 

utifrån vad de känner igen och är trygga med, inget val sker i något socialt vakuum. Hon 

refererar till den brittiske utbildningssociologen Stephen Balls forskning, som faller nära 

Bourdieus kulturella kapital, som hävdar att medelklassen sätter stor tilltro till kunskap 

uppbyggd av informella samtal som inom det sociala skiktet kan tolkas ”rätt”. Det här 

gemensamma kapitalet tillåter individer att hantera och tolka den information som finns där, 

därmed kan klassens position stärkas och reproduceras.7 

Medelklassteorin belyser sammanfattningsvis två framträdande faktorer: att skolan tenderar att 

skapa möjligheter för de med samma normer och värden, och att de val elever gör i skolan görs 

utifrån deras klass och sociala tillhörighet, där likhet och trygghet blir det mest rimliga och 

igenkänningsbara.8 

Samhällets ansvar är att genomföra en politik, som i sig ska leda till en undervisning, som så 

långt det går kompenserar för dessa ojämlikheter. 

2.3 Per Molanders och John Nashs förhandlingsdynamik 

Resonemanget med medelklassteorin belyser hur somliga elever kan utgå från inneboende 

fördelar i form av normer och värden; till detta appliceras Per Molanders beskrivning av 

förhandling: anta att ena parten vid en förhandling kommer till förhandlingen med något bättre 

förutsättningar, denne kan vända tillbaka lite starkare till nästa förhandlingsomgång och så 

vidare. Parten med bättre förutsättningar, hens tillgångar växer allt mer medans den andres 

töms. 

Matematikern John Nash är en av förgrundsgestalterna till moderna spel- och 

förhandlingsteorier, han visade att i den enklaste av förhandlingssituationer sitter två parter med 

något som ska fördelas. Om ingen har någon annan information om situationen, kommer 

sannolikt fördelningen ske lika, men om någon har mer information än den andre bryts 

symmetrin, Nash menar att om förutsättningarna är symmetriska, bör lösningen också vara det. 

                                                             
 

7 Anna Jobér, s. 55 – 57. 
8 Ibid, s. 58. 
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Alltså, om utgångspunkten för den dynamiska förhandlingen är helt symmetrisk, kommer 

lösningen också att bli det. Enligt Nashs lösning på förhandlingsproblemet ges båda parterna 

lika mycket vid förhandlingarna och kommer tillbaka till nästa förhandling med samma 

förutsättningar, en jämlik lösning. Om utgångsläget skulle störas och den ena parten kommer 

till förhandlingen med något starkare förutsättningar än den andre menar Nash att 

grundlösningen till problemet ger denna parten en något större andel av det gemensamma 

produktionsresultatet och kan komma tillbaka till förhandlingen något starkare nästa gång. 

Långsiktigt kommer den enes tillgångar att växa i allt snabbare takt medan den andres töms lika 

snabbt – så kallad positiv återkoppling.9 En sådan förändring förstärks av systemets egna 

dynamik och leder till instabilitet eftersom det inte finns någon naturlig jämvikt där processerna 

själva skulle göra halt. 

Molanders resonemang visar att små skillnader kommer att förstärkas av förhandlingsspelets 

inneboende dynamik, med ökande ojämlikhet som följd. I skolan pågår ständiga förhandlingar 

mellan lärare och elever om vad som är giltig kunskap, vem som har högst status och vem som 

får makt. Eleverna utanför medelklassen riskerar att komma till förhandlingsbordet med sämre 

förutsättningar och har inte de kunskaperna om språkliga förtrogenheter samt förutsättningar 

att tolka situationer. 

I ett klassrum sker ständiga förhandlingar mellan lärare och elever om vad som är giltig 

kunskap, om eleverna inte kommer jämlika till förhandlingen då vissa av dem inte delar 

kulturella kapital och står utanför medelklassen, som svensk skolan i hög grad präglas av, 

kommer klyftorna mellan dessa elevgrupper att öka.10 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

9 Per Molander, Ojämlikhetens anatomi, Weyler, Stockholm, 2014, s. 75. 
10 Anna Jobér, s. 69. 
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3. Kategorisering av styrinstrument som metod 
Föreliggande uppsats ämnar att utifrån en policyanalys sönderdela policy ”Jämlik skola” för att 

identifiera enheter och komponenter inom den för att således få större kunskap om vad den 

ämnar uppnå och vad den innehåller. Ett sätt att göra detta är att studera policyinstrumenten 

(styrinstrument). Valet av så kallade styrinstrument påverkas av bedömningar av kostnader och 

fördelar, i Howletts, Ramesh och Perls bok Studying public policy antyds det att valet av 

styrinstrument utgör själva valet av policy. Policyformulering går i stor grad ut på att matcha 

styrinstrument med policyproblem och Howlett tillsammans med Ramesh och Perl utgår från 

fyra kategorier av styrinstrument, baserat på deras användningsområde. Dessa är nodalitet, 

authority, treasure och organization.11 

Nodalitet innebär användandet av informationsresurser till statens förfogande. Authority är 

statens rättsliga makt medan treasure innebär den makt den kan utöva genom pengar. Samt kan 

den formella organisationen kring staten utnyttjas för att möta problem.  

 Förståelse för idéerna och erfarenheterna som aktörer bidrar med till policyformuleringen och 

kontexten inom vilken de jobbar bistår med att förklara varför vissa policyval får mer 

uppmärksamhet och andra ignoreras. Policyformulering bygger på identifiering och bedömning 

av möjliga lösningar till policyproblem, detta innefattas inte enbart av funderingar om vad som 

ska göras, utan också om hur något ska göras – vilka verktyg som policyn ska implementeras 

genom, från policyformuleringen utgår alltså förlag på hur ett problem bör tacklas.12  

Utifrån Howletts, Rameshs och Perls beskrivningar av policyinstrumenten ska jag kategorisera 

och beskriva vilka styrinstrument som är i färd med att implementerats för att matcha ett visst 

policyproblem och varför just dessa valts ut. 

Fördjupad kunskap om styrinstrumenten ger grund att förstå mer precist vad regeringen har för 

mål att uträtta och hur det ska gå till. En tydlig policyformulering ger mig ett underlag att förstå 

hur regeringen ämnar ta sig an policyproblemet med ojämlikhet i skolan. 

Statsvetaren Evert Vedung hävdar emellertid att organisation inte i sig självt kan betraktas som 

ett styrinstrument, utan är snarare en förutsättning för stater att applicera sina 

                                                             
 

11 Michael Howlett, s. 114. 
12 Ibid, s. 114. 
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policyinstrument.13 Av den anledningen har jag beslutat att inrikta mig mot de tre kategorierna 

för styrinstrument; authority (rättsliga medel), treasure (ekonomiska medel) och nodality 

(information). Ytterligare en anledning till detta är att det skapar extra vidd för mig att fokusera 

på de tre första styrinstrumenten och fördjupa mig i dem. 

För att vidare bidra till debatten om ojämlikhet i skolan ämnar jag tillika i viss mån utföra en 

lärande utvärdering av policyn. Att utföra en lärande utvärdering av regeringens policy är ett 

omfattande och ambitiöst projekt, därför begränsar jag utvärderingen till att behandla aspekter 

gällande kulturellt kapital och medelklassteorin. Lärande utvärdering innebär reflekterande 

lärprocesser för att kritiskt och konstruktivt utvärdera stora projekt i relation till målen för den 

projektbaserade utvecklingen.14 Fokus i studerandet och bedömandet av insatser inom lärande 

utvärdering bör riktas mot att analysera vilka av dessa insatser som har potential att bidrar till 

en hållbar utveckling. Med utgångspunkt ur medelklassteorin, identifierandet av styrinstrument 

och en klarlagd policyformulering kan jag utveckla indikatorer på vad som krävs för att 

resultatet ska leda till långsiktiga effekter. Den studien jag ämnar göra består av en ex-ante 

utvärdering vilket innebär att jag utför en utvärdering av en policy innan den har implementerats 

eller visat på mätbara effekter. 

Evert Vedung hävdar i boken Utvärdering i politik och förvaltning att det är utvärderarens 

uppgift att ordna en oförädlad interventionsteori som hjälpmedel i sin utvärdering. 

Interventionsteorin, menar Vedung, är de övertygelser som är inbäddade i det offentliga 

ingripandet självt och handlar om hur det förmodligen kommer att genomföras och producera 

konsekvenser i flera led.15 Interventionsteorin återger hur genomförandeförloppet avses, tänkes, 

fungerar och ger impulser till resultat. Principiellt tar sig interventionsteorin formen av ett antal 

om – så-satser som uttrycker kausalitet.16 Detta kan bidra med klarhet om svårigheter i 

implementeringen och om orsakskedjor på utfallsnivå. 

En anknytning till Howletts, Rameshs och Perls genomgång av styrinstrumentens natur samt 

dess för- och nackdelar, befrämjar analysen genom att bidra till omfångsrik förståelse av 

                                                             
 

13 Marie-Louise Bemelmans-Videc, Ray C. Rist och Evert Vedung,(red.), Carrots, sticks & sermons: policy 

instruments and their evaluation, Transaction, New Brunswick, N.J., 2003, s. 38. 
14 Karin Sjöberg, Göran Brulin, Lennart Svensson, ”Lärande utvärdering – följeforskning: En syntes”, Lennart 

Svensson (red.), Lärande utvärdering genom följeforskning, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 272. 
15 Evert Vedung, Utvärdering i politik och förvaltning, 3., [omarb. och uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2009, s. 46. 
16 Ibid, s. 51. 
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styrinstrumenten och varför de valts ut och sedermera också hur de tillsammans är tänkta att 

samverka mot policyproblemet med ojämlik skola. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Uppsatsen bygger på två skilda policyanalyser; en vars syfte är att skildra policyns innehåll och 

de insatser som regeringen ämnar utföra inom det skolpolitiska planet utifrån regeringens egna 

skrivelser. 

I den andra policyanalysen identifierar jag dessa insatser under kategorier för styrinstrument 

som Howlett, Ramesh och Perl redogör för. Kategoriseringen av styrinstrumenten under 

nodality, authority och tresure ger en överblick av hur regeringens fulla policy ska möta 

ojämlikheten i skolan. 

Avslutningsvis analyserar jag dessa styrinstrument tillika policyn i sin helhet utifrån 

medelklassteorin i strävan av att belysa huruvida policyn svarar mot begreppet kulturellt 

kapital. 

3.2 Material och urval 

Materialet till uppsatsen är i första hand ifrån regeringens egna skrivelser, artiklar och till viss 

del från SOU:s eller rapporter från statliga myndigheter. Inom regeringens storsatsning för 

skolan ”Mer kunskap och ökad jämlikhet i skolan” är det statsråden Gustav Fridolin, Anna 

Ekström och Helene Hellmark Knutsson som är ansvariga, därför är det framförallt deras 

skrivelser som har använts, även då flera statsråd varit involverade men då ofta tillsammans 

med de tre ansvariga. 

Allt material från regeringen som jag har tagit med i uppsatsen är alltså uppmärkt med kategorin 

”Mer kunskap och ökad jämlikhet i skolan”. Då jag valt att avgränsa mig till enbart jämlikhet i 

skolan har jag behövt vara noggrann med att inte beblanda insatser för andra områden utanför 

mitt eget med samma märkta kategorisering. Därför har regeringens övergripande skildring av 

jämlik skola varit till stor hjälp för att underlätta orienteringen bland mängden material över 

den övergripande satsningen. 

Michael Howletts, M. Rameshs och Anthony Perls bok Studying public policy, Policy Cycles 

& Policy Subsystems är den källan som tjänat störst syfte för det metodologiska förfarandet. 

Där redogör Howlett tillsammans med sina medförfattare för alla policyprocessens stadier, 
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teoretiska handlingssätt och policykontexter. För min del har kapitlet angående 

policyprocessens andra steg varit min utgångspunkt där författarna redogör för 

policyformuleringar och styrinstrument. Författarna beskriver hur styrinstrument i en policy 

tyder på hur till exempel en regering beslutat att möta ett policyproblem och genom att 

undersöka instrumentens karaktäristik och dess användningsområde blir det möjligt att se hur 

dem avser möta ett problem. 

3.3 Källkritik 

Materialet jag använt mig av för att samla information om regeringens policy består enbart av 

regeringens egna skrivelser och redogörelser för insatser och åtgärder. I vissa fall betraktar jag 

undersökningar och information från statliga myndigheter men regeringen hänvisar alltid till 

dessa i policybeskrivningen på deras hemsida, således kan jag vara säker på att informationen 

jag använder mig av berör policyn ”Jämlik skola”. Likaså utgörs materialet helt av primärkällor 

då jag utgår från regeringens egna skrivelser samt myndigheters undersökningar och rapporter. 

3.4 Strategi och design 

Strategin i uppsatsen är att utföra en kvalitativ, idékritisk studie av policyn ”Jämlik skola”. En 

idékritisk analys går ut på att ta ställning till i vilken utsträckning en given argumentation lever 

upp till bestämda normer.17 Uppsatsen ämnar undersöka huruvida policyn kompenserar för 

kulturellt kapital hos elever i svenska skolan och en idékritisk analys av policyn tillåter mig att 

undersöka just detta. 

Uppsatsen tar dessutom utgångspunkt i en idécentrerad studie eftersom det rör sig om en policy 

som uttrycker idéer om hur politiken ska bemöta problematiken med ojämlikhet i skolan. Vilka 

som uttrycker dessa idéer är inte intressant i det här sammanhanget och därför är en idécentrerad 

studie en god utgångspunkt. Uppsatsen består av regeringens formulerade insatser för att göra 

skolan mer jämlik och det är dessa styrinstrument som ska undersökas i en policyanalys som är 

det väsentliga. 

                                                             
 

17 Peter Esaiasson, m. fl. (red.), Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] 

uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 212. 
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3.5 Validitet och reliabilitet 

Begreppsvaliditet innebär god överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 

indikator. Skulle dessa inte överensstämma riskerar de att bidra till systematiska fel i 

forskningen.18 Den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen är framtagen ur ämnet av ojämlikhet 

och de teoretiska begreppen har av den anledningen en stark överenstämmelse med de 

empiriska indikatorerna. Medelklassteorin av Anna Jobér är en redogörelse för varför 

ojämlikhet ter sig som den gör i skolan och vad som krävs för att motarbeta den. Och Pierre 

Bourdieus idéer kring kulturellt kapital behandlar främst språkliga förmågor och hur dessa 

påverkar vissa elevers förutsättningar i skolan. Jag anser därför att den teoretiska definitionen 

överensstämmer med den empiri jag undersökt och att inga systemfel har förekommit. Empirin 

och teorin behandlar samma ämne och stödjer därför uppsatsens validitet. 

Jag uppskattar reliabiliteten i uppsatsen att vara hög av den anledningen att allt material är 

hämtat direkt från regeringens skrivelser och alla dessa dokument jag tagit med är märkta med 

kategoriseringen för ”Mer kunskap och ökad jämlikhet i skolan” vilket är helhetsatsningen 

regeringen formulerat för skolpolitiken. 

En god begreppsvaliditet tillsammans med en hög reliabilitet talar för att min undersökning 

mäter det den påstår sig mäta. 

 

  

                                                             
 

18 Ibid, s. 57 – 58. 
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4. Policyn ”Jämlik skola” 

4.1 Jämlik skola 

För att möta problemen med sämre skolresultat beslutade regeringen 2015 sig för att ta ett så 

kallat helhetsgrepp om svensk skola. Resultatet blev satsningen ”Mer kunskap och ökad 

jämlikhet i skolan”, en policy bestående av tre delar: ”Tidiga insatser för barn och unga”, ”Ett 

attraktivt läraryrke” och ”Jämlik skola”. Fokus för den här undersökningen faller på området 

”Jämlik skola”, bakgrunden till policyn om ökad jämlikhet bygger på att resultatskillnaden 

mellan elevgrupper ökat. Regeringen belyser elevers bakgrund som betydelsefull för huruvida 

en elev når behörighet till gymnasie- eller universitetsnivå och som svar på de ökade klyftorna 

lyfter regeringen fram områdena ”resurser efter behov”, ”de bästa lärarna till skolor med störst 

behov”, ”stärka stödjande verksamhet” och ”asylsökandes och nyanländas skolgång”. 

4.1.1 Resurser efter behov 

Ett medel för att uppnå målet av en mer jämlik svensk skola är att utfärda åtgärder som ska ge 

svenska staten ett tydligare ansvar av stödet till skolhuvudmän samt att införa ett system för hur 

staten mellan skolor i behov av resurser ska fördela medel.19 

För att på bästa sätt fördela resurserna till de skolor som har mest behov av dem inrättar 

regeringen något de valt att kalla jämlikhetspeng,20 stärkt jämlikhet kommer öka kunskaper, 

därför vill regeringen inrätta en mer behovsstyrd resursfördelning. Förslaget är ett statsbidrag 

med ambition att ge långsiktig nivåhöjning av resurser till undervisning som dessutom ska 

kompensera för huvudmännens skilda förutsättningar gällande elevers socioekonomiska 

bakgrund. 1,5 miljarder kronor är vad regeringen ämnar avsätta till skolan med fokus på att 

fördela resurser utifrån elevernas socioekonomiska bakgrund så skolan ska kunna nå förbättrade 

kunskapsresultat. 

För att säkerställa en jämlik skola avser regeringen inrätta en stadieindelad timplan, den 

nuvarande timplanen menar regeringen ger upphov till bristande likvärdighet eftersom skolor 

har olika mycket undervisningstid inom olika ämnen. Syftet med ett inrättande av en 

                                                             
 

19 Jämlik skola, https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-prioriteringar/mer-kunskap-och-okad-

jamlikhet-i-skolan/jamlik-skola/ (hämtad: 2018-11-15). 
20 Regeringens pressmeddelande 2017, Miljardsatsning för en jämlik kunskapsskola, 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/miljardsatsning-for-en-jamlik-kunskapsskola/ (hämtad: 

2018-11-14). 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-prioriteringar/mer-kunskap-och-okad-jamlikhet-i-skolan/jamlik-skola/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-prioriteringar/mer-kunskap-och-okad-jamlikhet-i-skolan/jamlik-skola/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/miljardsatsning-for-en-jamlik-kunskapsskola/
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stadieindelad timplan är att garantera att elever får den undervisningstid de har rätt till och att 

detta sedermera resulterar i en mer jämlik skolgång. Förslaget skulle i praktiken innebära att 

elever få den minsta garanterade undervisningstiden fördelad mellan låg-, mellan- och 

högstadiet. Samt att elever kan få anpassad studiegång, det vill säga om en elev inte klarar av 

att följa timplanen men ändå når kunskapskraven ska hen kunna anpassa sin studiegång genom 

att få undervisning i ett mindre antal ämnen.21 Insatser av det här slaget beträffar även det syftet 

med att ge rätt resurser efter behov då det åsyftar att utjämna undervisningstiden mellan skolor 

med anledning av att vissa skolhuvudmän har tuffare förutsättningar att förse elever med höjda 

studieresultat. 

Regeringen hävdar att gemensamt för skolor som har lyckats med höga skolresultat och hög 

grad elever som når behörighetsnivå är att man lyckats bygga en kultur av ansvarstagande. De 

menar att det har medfört att alla medarbetare i skolan vetat vad som krävs för att eleverna ska 

få med sig mesta möjliga lärande.  Med avstamp från detta resonemang ger regeringen belägg 

för sina insatser att reglera systemet med tydliga ansvarsuppgifter för alla involverade 

medarbetare i skolan och utarbeta detta till ett system för hela skolan. Idén har även sin grund 

i en studie utförd av OECD om det svenska skolsystemet, där hävdar de att bland Sveriges 

lärare finns en hög professionalitet men ett system med flera brister. Fortsatt hävdar OECD att 

på grund av en avsaknad av ett gemensamt ansvarstagande har lärarprofessionen ägnat tid åt 

anpassning av skiftande politiska direktiv istället för att ta ägarskap över skolutvecklingen.22 

Kontentan är att staten måste ta ett större ansvar för stöd- och resursfördelning till 

skolhuvudmän med primärt fokus mot dem med sämre förutsättningar att höja 

kunskapsresultaten gällande elevers socioekonomiska bakgrund. 

4.1.2 De bästa lärarna till skolor med störst behov 

Regeringssatsningen av en jämlikhetspeng till förmån för de skolor som har lägst andel 

behöriga elever till ett nationellt program i gymnasieskola fördelas även i syfte att ge ett 

                                                             
 

21 Stadieindelad timplan ska öka jämlikheten i skolan, 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/stadieindelad-timplan-ska-oka-jamlikheten-i-skolan/ 

(hämtad: 2018-11-14) 
22 Varje skolreform ska stötta de som arbetar i skolan, Gustav Fridolin, 2015, 

https://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/10/varje-skolreform-ska-stotta-de-som-arbetar-i-skolan/ (hämtad: 

2018-11-16) 

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/stadieindelad-timplan-ska-oka-jamlikheten-i-skolan/
https://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/10/varje-skolreform-ska-stotta-de-som-arbetar-i-skolan/
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resurstillskott för högre lärartäthet och utökad tid till lärarnas kompetensutveckling. 

Jämlikhetspengen fördelas så att resurserna viktas med hänsyn till socioekonomiska faktorer.23 

Regeringen investerar för att attrahera de bästa lärarna till skolor med låga studieresultat och 

med svåra förutsättningar och avsätter därför ytterligare resurser till högre löner för dessa lärare. 

Tidigare bidrag för karriärtjänster har avsett vissa medel till skolhuvudmän för att inrätta 

karriärsteg för lärare i utanförskapsområden. Nu vill regeringen utveckla satsningen så att fler 

skolor som är i behov av utvecklingsinsatser ska få ta del av medel för höjda lärarlöner. 

Kostnaden för satsningen föreslås uppgå till cirka 50 miljoner kronor 2016 och 50 miljoner per 

år från och med 2017.24 

Syftet med det så kallade Lärarlönelyftet är att förse skolhuvudmän med medel att höja lönerna 

för de lärare som utvecklat undervisningen på egen hand och då också påverkat elevernas 

studieresultat till det bättre. För att skolhuvudmän ska få tillgång till detta bidrag krävs det att 

de höjer lönen utöver den ordinarie löneprovisionen. Samtidigt som det varit viktigt att såväl 

arbetsgivarorganisationer som lärarfack kunnat stå bakom en modell för lärarlöner ska det också 

gå att följa och styra de statliga medlen.25 

För att skapa förutsättningar för Sveriges lärare menar regeringen att ökade statliga insatser 

måste råda, inte bara för att en höjning av lärarlönerna, utan även för kvalitetssatsningar på 

lärarutbildningar, kompetensutveckling för lärare och för investeringar i mer personal i 

skolan.26 

                                                             
 

23Jämlik skola, https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-prioriteringar/mer-kunskap-och-okad-
jamlikhet-i-skolan/jamlik-skola/ (Hämtad: 2018-11-21) 
24 Utökade insatser för nyanländas skolgång, 2015, https://www.regeringen.se/artiklar/2015/10/utokade-insatser-

for-nyanlandas-skolgang/ (hämtad: 2018-11-19) 
25 Nu satsar regeringen på höjda lärarlöner, 2016, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/nu-

satsar-regeringen-pa-hojda-lararloner/ (hämtad: 2018-11-16) 
26 Budgetproposition för 2016 investeringar i skolan för mer kunskap, 2015, 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/09/ur-budgetpropositionen-for-2016-investeringar-i-skolan-

for-mer-kunskap/ (hämtad: 2018-11-16) 

 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-prioriteringar/mer-kunskap-och-okad-jamlikhet-i-skolan/jamlik-skola/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-prioriteringar/mer-kunskap-och-okad-jamlikhet-i-skolan/jamlik-skola/
https://www.regeringen.se/artiklar/2015/10/utokade-insatser-for-nyanlandas-skolgang/
https://www.regeringen.se/artiklar/2015/10/utokade-insatser-for-nyanlandas-skolgang/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/nu-satsar-regeringen-pa-hojda-lararloner/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/02/nu-satsar-regeringen-pa-hojda-lararloner/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/09/ur-budgetpropositionen-for-2016-investeringar-i-skolan-for-mer-kunskap/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/09/ur-budgetpropositionen-for-2016-investeringar-i-skolan-for-mer-kunskap/
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4.1.3 Stärka stödjande verksamhet i skolan  

Bra fritidshem kan bidra till jämlika livschanser för unga elever, samt även möjlighet att öka 

kunskapsresultaten. Regeringen har för avsikt att investera i ökad personaltäthet i form av ett 

statsbidrag på cirka 500 miljoner från och med 2017 och framåt.27 

Skolverkets statistik visar att eleverna i fritidshem fått sämre tillgång till personal, att grupperna 

växer samt att utbildningsnivån på personalen sjunker. Den pedagogiska verksamheten på 

fritidshemmen ska vara kompensatorisk för utlärningen som skolan utför för eleverna och bidra 

till att de klarar kunskapskraven. Därför tydliggörs det vilket innehåll verksamheten ska ha i ett 

särskilt avsnitt i läroplanen vilket ska underlätta för huvudmän och personal att bidra till 

elevernas utveckling.28 

Skolverket sammanfattar att fritidshemmens uppdrag ska vara att komplettera skolan och stödja 

deras sociala utveckling. Likt kurs- och ämnesplaner ska avsnitten gällande fritidshem delas in 

under rubrikerna ”syfte” och ”centralt innehåll” för att ytterligare förtydliga uppdraget. Målen 

ska vara att tillvarata elevernas lust att lära och komplettera skolan genom att ge eleverna 

möjlighet att utveckla kunskaper och erfarenheter i andra situationer än de som ges i skolan.29 

Satsningar inom stödjande verksamheter inkluderar även ökade insatser för ett stärkande av 

skolbibliotekens roll. Bemannade skolbibliotek har enligt så väl internationella som svenska 

undersökningar haft betydelse för elevers läsfärdigheter. Den nationella biblioteksstatistiken 

visar att endast cirka 50% av eleverna i Sverige går i skolor med skolbibliotek bemannade minst 

20 timmar i veckan, därför föreslår regeringen en satsning till förmån för personalförstärkning 

för uppåt 30 miljoner kronor 2017 och framåt.30 

                                                             
 

27  Alla skolor ska vara bra skolor – investeringar för en jämlik skola, 2015, 

https://www.regeringen.se/artiklar/2015/09/alla-skolor-ska-vara-bra-skolor--investeringar-for-en-jamlik-skola/ 

(hämtad: 2018-11-15) 
28 Regeringen stärker kvaliteten i fritidshem och förskoleklass, 2015, 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/01/regeringen-starker-kvaliteten-i-fritidshem-och-
forskoleklass/ (hämtad: 2018-11-20) 
29Redovisning av uppdrag om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m., 2015, Anna 

Ekström, Helena Karis, 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/w

s/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3557.pdf?k=3557 (hämtad: 2018-11-20) 
30 Alla skolor ska vara bra skolor – investeringar för en jämlik skola, 2015, 

https://www.regeringen.se/artiklar/2015/09/alla-skolor-ska-vara-bra-skolor--investeringar-for-en-jamlik-skola/ 

(hämtad: 2018-11-15) 
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Kulturrådets satsning Bokstart har som syfte att tidigt gynna språk- och läsutvecklingen hos 

barn och ungdomar där även barnhälsovården och folkbiblioteken samarbetar. Delar av 

satsningen går ut på att inrikta sig mot socioekonomiskt utsatta områden.31 

Läslyftet är en sedan tidigare fortbildningsinsats i språk-, läs- och skrivutveckling som syftar 

till att utveckla kvaliteten i undervisningen. Nu ämnar regeringen utvidga insatsen till att också 

gälla skolbibliotekarier som då skulle förses med fler verktyg och perspektiv för att arbeta med 

elevernas läs-och skrivutveckling.32 Fortsättningsvis initierar regeringen ytterligare reform för 

att förstärka barn och ungas läsning genom att förse Kungliga biblioteket med uppdraget att 

lämna förslag till en nationell bibliotekssatsning för att främja samverkan och 

kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet. Uppdraget är fortfarande pågående 

men ett utkast med förslag har publicerats, där förekommer det att skolbiblioteksverksamheten 

ska stärkas som ett pedagogiskt stöd åt eleverna, samt att det behövs ökade resurser till bibliotek 

inom folkhögskolor och vuxenutbildning. Dessutom bättre genomslag för barnperspektivet i 

biblioteksverksamheten, vilket innebär tydliga satsningar på utbud och verksamhet för barn och 

unga.33 Kungliga bibliotekets förslag får tydligt genomslag i satsningen i regeringens egna 

insats för stödjande verksamhet där mest fokus ägnas åt personalförstärkningar för biblioteken 

och att barn och ungas läsande ska förbättras i syfte att höja kunskapsresultaten. 

4.1.4 Asylsökandes och nyanländas skolgång 

För att förbättra och öka insatserna för nyanländas skolgång ingår det i regeringens generella 

satsning till ökad jämlikhet att höja skolschablonen till de kommuner som tar emot asylsökande 

barn. Dessa kommuner anses behöva ett utökat ekonomiskt stöd till 393 miljoner kronor för att 

kunna erbjuda utbildning av kvalité och ett bra mottagande.34 

                                                             
 

31 Lässatsning för att stimulera fler barn och unga att läsa mer, 

https://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/lassatsning-for-att-stimulera-fler-barn-och-unga-att-lasa-mer/ 

(hämtad: 2018-11-16). 
32 Lässatsning för att stimulera fler barn och unga att läsa mer, 2016, 

https://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/lassatsning-for-att-stimulera-fler-barn-och-unga-att-lasa-mer/ 

(hämtad: 2018-11-20) 
33 Nationell biblioteksstrategi- ett första utkast, Kungliga biblioteket, 2018, https://www.kb.se/om-

oss/nyheter/nyhetsarkiv/2018-05-08-natio-nell-bibli-o-teks-stra-te-gi---ett-forsta-utkast.html (hämtad: 2018-11-

20) 
34 Utökade insatser för nyanländas skolgång, 2015, https://www.regeringen.se/artiklar/2015/10/utokade-insatser-

for-nyanlandas-skolgang/ (hämtad: 2018-11-15) 
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För de kommuner som under 2015 tog emot en större andel asylsökande jämfört med 

befolkningsstorleken har till 2016 tilldelats 200 miljoner kronor. Dessutom förbättrar 

regeringen möjligheterna för modersmålsundervisningen och studiehandledningen på 

modersmålet genom reglerade möjligheter till fjärrundervisning.35 

Skolverket har i uppdrag att minska skillnader i kunskapsresultat mellan nyanlända elever, 

elever med annat modersmål och andra elevgrupper, det ska främst åtgärdas genom 

kompetensutvecklingsinsatser för alla nivåer av skolväsendet styrkedja och tillskolledning; 

rektorer, lärare och annan personal, samt stödmaterial.36  Bakgrunden till 

Skolverkets uppdrag baseras på faktumet att nyanlända som kommer till Sverige i senare 

grundskoleåren har betydligt svårare för att bli gymnasiebehöriga, medan nyanlända som 

ansluter till svensk grundskola i årskurserna 1 – 5 som klarar gymnasiebehörighet har ökat från 

69% till 72% från 2013 till 2016.37 

Fortsättningsvis eftersträvas att mottagandet av nyanlända elever ska bli mer likvärdigt, det 

innebär att dessa elevers kunskaper kartläggs som sedermera utgör ett underlag för bedömning 

om vilken årskurs eleven ska placeras i, hur undervisningen i kommande ämnen ska planeras 

och hur tiden ska planeras.38 

Skolverket ska ha som ändamål att underlätta för elever att få tillgång till en utbildning av 

likvärdighet och av bästa kvalité. För att detta ska vara möjligt anser regeringen att Skolverket 

ska få ett större utrymme att anpassa sin verksamhet, därför avser regeringen minska 

detaljstyrningen av myndigheten till förmån för mer effektivitet där myndigheten i bredare grad 

styr sig själv. Således förslogs det i budgetpropositionen för 2017 att större delen av 

                                                             
 

35 Exempel på hur regeringen arbetar för att stärka nyanlända elevers förutsättningar i skolan, 2016, 

https://www.regeringen.se/49f5b0/contentassets/1c7b1f8ed5d840919bfe46abf4875df6/exempel-insatser-for-

nyanlanda-elever.pdf (hämtad: 2018-11-19) 
36 Exempel på hur regeringen arbetar för att stärka nyanlända elevers förutsättningar i skolan, 2016, 
https://www.regeringen.se/49f5b0/contentassets/1c7b1f8ed5d840919bfe46abf4875df6/exempel-insatser-for-

nyanlanda-elever.pdf (hämtad: 2018-11-19) 
37 Fler nyanlända ska bli behöriga till gymnasieskolan, 2016, 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/07/fler-nyanlanda-elever-ska-bli-behoriga-till-

gymnasieskolan/ (hämtad: 2018-11-20) 
38 Utbildningspolitik för en bra start i Sverige, https://www.regeringen.se/artiklar/2015/02/utbildningspolitik-for-

en-bra-start-i-sverige/ (hämtad: 2018-12-15). 
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förvaltningsmedlen som Statens Skolverk ansvarar för ska samlas på myndighetens 

förvaltningsanslag.39 

  

                                                             
 

39 Minskad detaljstyrning av skolverket för en bättre skola, 2016, 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/minskad-detaljstyrning-av-skolverket-for-en-battre-skola/ 

(hämtad: 2018-11-15) 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/minskad-detaljstyrning-av-skolverket-for-en-battre-skola/


25 
 
 

5. Policyanalys av styrinstrument genom kategorisering 

5.1 Nodality 

Till att börja med kan regeringar konfrontera offentliga problem genom användandet av 

information som ett styrinstrument. De kan exempelvis använda den här resursen för att 

allmängöra viss kunskap i syfte att få civilbefolkningen eller marknadsaktörer att aktivt åta sig 

viss verksamhet.40 

2015 lämnade OECD över sin rapport om svenska elevers fallande resultat i PISA-mätningar. 

Rekommendationerna i rapporten riktar sig mot tre områden: förutsättningar som gynnar 

kvalitet och likvärdighet i alla skolor, en långsiktig personalstrategi för att stödja hög kvalitet i 

undervisningen och lärande samt stärkt styrning och ansvarsutkrävande med fokus på 

förbättring.41 OECD:s rekommendationer har fått starkt genomslag i regeringens egna insatser 

för att höja kunskapsresultat och öka jämlikheten i skolan. 

Svenska elevers resultat i PISA-mätningar har gjort en dramatisk nedgång från att ha legat nära 

genomsnittet år 2000 till att ligga utmärkande under genomsnittet 2012, inget annat OECD land 

har fallit så långt under så kort tid.42 OECD uppmärksammade att det i Sverige, efter de dystra 

resultaten, uppstod debatter och även reformer med avsikt att vända på tendensen och bana väg 

för bättre utbildning. OECD hävdar däremot att mycket mer måste göras än vad de reformer 

som Sverige hade antagit hittills. Mycket mer konsekventa och sammanhängande 

ansträngningar måste bearbetas på både nationell och lokal nivå för att Sveriges engagemang 

för kvalitet i utbildningen ska bli verklighet.43 

OECD menar att rapportens rekommendationer utgår från nyckellärdomar från topputförare 

och snabbt utvecklande utbildningssystem samt från undersökningar och analyser av 

utbildningspolicys och praktiker i Sverige.44 Processorienterade informationsinsamling, 

benchmarking, är ett vanligt sätt att införskaffa information om en policy genom strukturerad 

                                                             
 

40 Michael Howlett, m.fl., s. 116. 
41 OECD överlämnar skolgranskning, 2015, https://www.regeringen.se/artiklar/2015/05/oecd-overlamnar-

skolgranskning/ (hämtad: 2018-11-18) 
42 Richard Elmore, m.fl., Improving Schools in Sweden: An OECD Perspective, 2015, s. 9. 
43 Ibid, s. 9. 
44 Ibid, s. 3. 
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jämförelse. Benchmarking tillåter samordning mellan jurisdiktioner att dela information om 

policys.45 OECD:s använder sig av en benchmarkingteknik för att förbättra chansen att lära sig 

mer om utbildningssystemet så som det ser ut i andra länder men de har även gjort analyser om 

hur Sverige gjort tidigare inom området. OECD:s jämförande av andra länder ihop med 

undersökningar av Sverige har enligt dem själva varit ett underlag för att ta fram de tre 

prioriteter som Sverige bör fokusera vid. Benchmarking har gett OECD möjlighet att 

införskaffa sig ytterligare förståelse för policyproblemet med sjunkande kunskapsresultat och 

har utifrån det förevisat förslag på policylösningar i form av de tre rekommendationer som 

regeringen i nästa skede har byggt vidare på genom att tillsätta ett temporärt organ som har i 

uppgift att utgå från rapporten och lägga fram en strategi för att öka kunskapsresultaten. 

2015 tillsatte regeringen Skolkommissionen som sedan dess har haft i uppdrag att lämna förslag 

på hur bland annat kunskapsresultaten kan uppnås och likvärdigheten i skolan öka. Tillsättandet 

av Skolkommissionen och de förslag som den slutligen förde fram utgår bland annat från just 

dem rekommendationerna från OECD, utifrån den granskning de gjort av det svenska 

utbildningssystemet.46 

Howlett tillsammans med sina kolleger menar att regeringar ofta tillsätter temporära organ för 

att samla information om ett särskilt ämne, alternativt för att prokrastinera pågående 

beslutsfattande. Den främsta tekniken, menar Howlett, för en regering att utnyttja 

informationsinsamling är genom en kommission, kommissioner existerar i många olika former 

och tillsätts som sagt oftast för att ta hand om nya eller särskilt problematiska problemområden. 

Syftet med kommissionen är att tillhandahålla en diskussion där såväl akademisk forskning och 

offentlig information kombineras för att definiera policyproblemet och den potentiella 

lösningen till detta.47 

April 2017 lämnade Skolkommissionen sitt slutbetänkande; ”Samling för skolan. Nationell 

strategi för kunskap och likvärdighet” som innehöll förslag för en samlad strategi för bättre 

kunskaper och stärkt likvärdighet genom stärkande och utjämning av förutsättningarna för hög 

kvalitet i hela skolsystemet. Kommissionen bestod av 14 ledamöter med bakgrunder i 

                                                             
 

45 Michael Howlett, m.fl., s. 118. 
46 Skolkommissionen har avslutat sitt uppdrag, 2017, 

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/04/skolkommissionen-har-avslutat-sitt-uppdrag/ (hämtad: 2018-11-28) 
47 Michael Howlett, m.fl., s. 118. 
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universitet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund med mera. Kommissionen har dessutom 

arbetat i dialog tillsammans med skolpersonal, elever, föräldrar, skolhuvudmän företrädare för 

arbetsmarknadens parter och andra relevanta nationella och internationella aktörer.48 

Skolkommissionens faller således under ramen för den funktion som Howlett med flera 

poängterar; ett forum för akademiskt och offentlig input med strävan mot att definiera och finna 

möjliga lösningar på ett policyproblem. Ett viktigt inslag i strategin som kommissionen lyfter 

är stärkt statligt engagemang genom ökat stöd och tydligare styrning av skolan. Det står i direkt 

korrelation med de formulerade åtaganden och insatser som regeringen sedermera inkluderar i 

”Jämlik skola”. 

5.2 Authority 

Regeringens utnyttjande av styrinstrument av rättslig karaktär är påtaglig, framträdande är de 

av subkategorin regleringar och det förekommer regleringar inom alla kategorier av policyn, 

exempelvis inrättandet av en stadieindelad timplan innebär en ändring av skollagen för att 

effektivare förse elever med dem undervisningstimmar de har rätt till. I behov av tydligare 

verksamhet för fritidshem genomförde regeringen en likartad regleringen men den här gången 

av förordningen av läroplanen i uppdrag till Skolverket. 

Skolverket fick också i uppdrag att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för skolväsendet; 

rektorer, lärare och annan personal, för att underlätta mottagandet av nyanlända elever. Samt 

att nyanländas kunskaper från om med 2016 ska kartläggas för att bidra till ett mer likvärdigt 

mottagande, således kan eleven få möjligheter att anpassa sin studiegång. 

Det finns också planer på att göra Skolverket en mer effektiv myndighet och tillåta den att ge 

mer stöd till skolor i behov. Därför ska merparten av förvaltningsmedlen på de anslag som 

Statens skolverk ansvarar för samlas på myndighetens förvaltningsanslag. Det innebär att 

regeringen minskar detaljstyrningen av Skolverket för att denna ska bli mer strategisk och 

effektiv. 

De rättsliga styrinstrument som det ges förslag på här är som sagt av den karaktär som Howlett 

med flera skulle benämna regleringar, kort och gott innebär alla förslagen olika former av 

                                                             
 

48 Skolkommissionen har avslutat sitt uppdrag, 2017, 

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/04/skolkommissionen-har-avslutat-sitt-uppdrag/ (hämtad: 2018-11-28) 
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förändringar och ingripande av tidigare bestämmelser, som till exempel skollagen eller 

ämnesplanen för fritidshem. Reglering som styrinstrument kommer med flera påtagliga 

fördelar, Howlett och hans medskribenter hävdar exempelvis att det inte krävs lika mycket 

information för att etablera regleringar i förhållande till andra styrinstrument. Det är oftast 

mycket enklare för regeringar att etablera lagar eller regler för att uppnå ett visst ändamål, 

istället för att tänka ut sätt att uppmuntra aktörer att uppnå detta. Dessutom är dessa 

styrinstrument mer bekväma då resultatet av implementeringen oftast är mer förutsebart än om 

insatsen skulle vara den att exempelvis uppmuntra skolaktörer att se över timplanen för elever 

eller där det var upp till var och en av skolhuvudmännen att tillförse skolpersonal med 

kompetensutveckling för att mottagandet av nyanlända elever.49 

För att uppnå en jämlikare skola och höja kunskapsresultaten har regeringen gjort det klart att 

det måste etableras insatser för nyanlända vars tidigare skolgång i vissa fall varit bristande eller 

som helt enkelt kommit till Sverige i ett sent stadie och därför inte lyckats nå målen. Reglerandet 

av timplan och tillsatt kompetensutveckling för rektorer och lärare är förhållandevis lätt att 

etablera och är därför till fördel när det gäller problemområden som kräver omedelbar handling. 

Dessa insatser är tillika mer förutsebara än det skulle vara att skapa incitamentsstrukturer och 

låta adressater lösa problematiken själva. Dessutom är det inte lika kostsamt som 

implementerandet av ekonomiska medel,50 problem som kräver förutsebara och effektiva 

insatser är ofta i behov av att kringgå omfattande informationsinsamlingar eller 

incitamentsstrukturer i form av bidrag, subventioner eller skatter. 

På samma linje ska regeringen utföra insatser för möjligheterna till modersmålsundervisning 

för nyanlända elever genom fjärrundervisning. Sedan 2015 finns en reglerad möjlighet för 

skolhuvudmän att bedriva undervisning för elever med lärare frånskilda i rum. Regleringarna 

inriktar sig mot skollagen, skolförordningen och mot gymnasieförordningen för att göra det 

lättare att bedriva fjärrundervisning för de elever vars språkkunskaper är begränsade till sina 

egna modersmål och om någon behörig lärare inte finns att tillgå. 

Regeringen utnyttjar det faktum att regleringar är enklare och effektivare att etablera än många 

andra styrinstrument, nyanlända och asylsökandes skolgång har regeringen uppmärksammat 

                                                             
 

49 Michael Howlett, s. 120. 
50 Ibid, s. 120. 



29 
 
 

som en av de viktigaste aspekterna i att förbättra Sveriges utbildningssystem, snabb 

implementering av instrument kan därför vara av fördel för att se resultat fort. 

Genom statsbidraget jämlikhetspeng ges skolhuvudmännen även chansen att reglera sig själva, 

regeringar har ofta möjligheten att antingen mer explicit eller implicit tillåta adressater att 

självreglera, sådana överlåtanden kan spara regeringen såväl tid som pengar. Utnyttjandet av 

bidrag faller däremot under ramen för ekonomiska styrinstrument och avser överlåta valet av 

att vidta åtgärder till adressaterna. För regeringen att hantera ut pengar och resurser till 

skolhuvudmän är ett ekonomiskt medel samtidigt som det är ett delegerande instrument där 

huvudmän kan reglera sig själva. Självreglering har också den fördelen att de är billiga och 

effektiva att implementera, det här gäller inte nödvändigtvis i fallet av ett statsbidrag, men till 

skillnad från mer vanliga regulativa instrument är så kallade självreglerande åtgärder betydligt 

mindre kostsamma beträffande administration, skapande eller förnyelse av etablerade 

standarder.51 Dessa fördelar måste däremot vägas mot kostnaderna av eventuellt ineffektiv icke 

duglig administration från adressatens sida. 

De rättsliga styrinstrumenten regeringen har nyttjat kommer också med sina nackdelar. 

Regleringar är sällan flexibla i den meningen att de inte tillåter beaktande från individuella 

omständigheter vilket kan resultera i beslut och resultat som inte avsågs med regleringen från 

början.52 

5.3 Treasure 

En stor del av regeringens policy för en jämlikare skola går ut på att staten ska ta ett större 

ansvar för resursfördelningen till landets skolor. Med en mer behovsstyrd fördelning till förmån 

för de skolor som har flest elever som inte klarar kunskapskraven och skolhuvudmän som har 

svårare förutsättningar gällande elevernas socioekonomiska bakgrund. Ett av regeringens 

främsta instrument för jämlikhet är en så kallad jämlikhetspeng. Jämlikhetspeng är regeringens 

sätt att fördela resurserna så att de kan gynna skolor med sämre förutsättningar. Howlett, med 

flera, skriver fram att av de ekonomiska styrinstrumenten är det subventioner och dess former 
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som är mest framträdande, bidrag, förklarar Howlett, utgör utgifter som ska gynna ett ändamål 

värdigt i sig självt, en uppmuntran mot ett mål.53 

Bidrag erbjuds aktörer eller producenter med avsikten att få dem att förse mer av en tjänst än 

de annars skulle gjort. Jämlikhetspengen ska erbjudas förvaltningen med huvudansvaret för 

skolan, skolhuvudman, där kunskapsresultaten är som lägst och där minst antal elever blir 

behöriga för gymnasienivå. Idén är att resurserna ska fördelas efter behov och att dessa 

skolhuvudmän genom ökade resurser ska ges bättre förutsättningar att höja jämlikheten i skolan 

för att således öka kunskapsresultaten. 

Bidrag kan här förstås som en form av uppmuntran och ett främjande för ett ändamål från 

regeringens sida. Investeringen för att attrahera de bästa lärarna till skolor med lägst 

kunskapsresultat faller även det under ramen för ekonomiska styrinstrument för att de bästa 

lärarna ska erbjuda sina kunskaper till dem skolor som enligt regeringen är i störst behov. Alltså 

ämnar satsningen locka lärare att ansluta sig till en skola som dem vanligtvis kanske inte skulle 

lära ut på i syfte att underbygga skolans chanser att höja kunskapsresultaten. 

På samma linje har regeringen som avsikt att höja den så kallade skolschablonen till cirka 400 

miljoner kronor. Det är i sig en del av regeringens generella satsning att till de kommuner som 

tar emot asylsökande höja schablonen, samt att flera av de kommuner som tagit emot 

asylsökande får ökade intäkter från regeringen. 

Fortsatta medel riktas i form av statsbidrag till skolbibliotek och fritidshem för att kunna få 

personalförstärkningar och öka personaltätheten så att deras stödjande och kompensatoriska 

verksamheter kan fortsätta. 

I likhet med reglerande styrinstrument är subventioner också relativt enkla att etablera av 

regeringen, det vill säga om adressaten de samverkar med delar preferenserna som ligger bakom 

insatsen.54 En huvudsaklig anledning till den betydande förekomsten av dessa styrinstrument 

kan således förklaras med att regeringen tillsammans med skolhuvudmän delar ambitionen att 

nå högre kunskapsresultat för elever och minska klyftorna mellan elevgrupper. Därav finns det 
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incitament för regeringen att tillämpa subventioner som medel för att uppnå målen därför det 

är en lättare väg att gå och det finns belägg för att adressaterna kommer förvalta medlen. 

Fördelar regeringen kan utgå ifrån som däremot inte går att utvinna av regleringar är att 

subventioner är flexibla att administrera för skolhuvudmännen som tar del av statsbidragen.55 

Intentionen med jämlikhetspeng är att huvudmän med skilda förutsättningar ska erbjudas 

resurser för att kompensera verksamheten, resurstillskott och anpassningsbar förvaltning ger 

förutsättning för huvudmän att lösa problem med ojämlikhet på lokalnivå. Det är alltså lättare 

för regeringen i det här fallet att genom subventioner ge ett tillskott av pengar och resurser åt 

huvudmän att lösa problemen så som de ter sig på lokalnivå än att besluta om övergripande 

tillvägagångsätt. 

Subventioner och bidrag må som nämnt innan vara relativt lätt att etablera, men den 

bakomliggande formella budgetprocessen är ofta mycket mer komplicerad. Jämlikhetspeng till 

skolhuvudmän måste tävla med andra program från regeringen om finansiering och som vanligt 

ges stöd av olika samhälleliga grupper och politiker. Emedan regleringar ofta implementeras 

för att åtgärder bedöms vara brådskande arbetar subventioner indirekt och en tidsfördröjning 

råder ofta innan den önskade effekten är märkbar.56  Det gör dem till olämpliga instrument när 

det handlar om kriser eller när resultat måste tillkomma snabbt. 
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6. Analys av kulturellt kapital i policyn ”Jämlik skola” 
 Skolan och samhället måste ta ett ansvar för att förstärka skolans kompensatoriska uppdrag 

och vända en nedåtgående spiral. Ojämlikheten i skolan leder till att marginalerna inte finns för 

vissa elever i såväl ekonomisk som kulturell bemärkelse och eleverna är därmed mindre 

benägna att ta risker och halkar efter. Det är således samhällets ansvar att se till att ändra på 

trenden med ökad ojämlikhet och vända på den nedåtgående spiralen och skapa marginaler och 

manövreringsutrymme för eleverna.57 

Regeringens insats för resursfördelning är tämligen vag i det att den inte uttryckligen benämner 

vad för resurser det handlar om, det påtalas däremot synnerligen om personalförstärkning i form 

av lärare och annan personal i andra skrivelser men huruvida det rör sig om andra former av 

resurser här är svårt att begripa. Emellertid är insatsen att locka de bästa lärarna till de skolorna 

med stört behov intressant och avhandlar samma problem med skilda förutsättningar. Med 

anknytning till medelklassteorin finns det vissa belägg för att just ”förutsättningar” kan tolkas 

annorlunda hos regeringen och pedagogen Anna Jobér. I policyn uttrycks strävan att alla skolor 

ska bli bra skolor och att detta skulle kräva bland annat ovanstående insatser, medelklassteorin 

framhåller däremot, gällande dels val till skolor dels val i skolan, att inget av detta sker i ett 

socialt vakuum.58 Även då en skola präglad av medelklassens normer i största sannolikhet 

kommer attrahera familjer som känner sig bekanta med detta handlar detta främst om val och 

värdesättande i skolan i förhållande till sin klasstillhörighet. En grund i medelklassteorin är att 

just denna sätter stor tilltro till kunskap uppbyggd av informella samtal och uppmaningar som 

inom klassen tolkas på ”rätt” sätt. Sålunda skapas ett gemensamt kapital i det här sociala skiktet 

vilket tillgängliggör för att tolka och hantera den information som förekommer i skolan, vilket 

sedermera stärker ens position.59 Anknutet till Bourdieus idéer om kulturellt kapital som 

behandlar kännedom om hur en ska handla, agera men även behärskande av språket som kan 

omvandlas till kapital eller resurser.60 

Det finns problem med insatserna för att bedriva en mer behovsstyrd resursfördelning till 

skolhuvudmän om huruvida dessa faktiskt skapar bättre förutsättningar för skolhuvudmän att 

höja kunskapsresultat och öka jämlikheten i skolorna. Utifrån den sociologiska bemärkelsen 
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som medelklassteorin ger en bild av ligger förutsättningarna för mer jämlikhet snarare i 

samspelet mellan elever samt elever och lärare och de lika förutsättningarna bör formuleras mot 

bakgrunden av tanken att kompensera för diverse sociala förutsättningar. 

Det finns emellertid insatser i policy som i högre utsträckning närmar sig det kulturella planet 

av problematiken med ojämlikhet; regeringens satsningar på stödjande verksamheter i skolor 

behandlar inte enbart aspekter av resurs- och personalförstärkningar utan ämnar även utarbeta 

en tydligare läroplan och förtydliga innehållet verksamheten för att stärka den pedagogiska och 

kompensatoriska verksamheten för utlärning. Skolverket hävdar att fritidshemmens uppdrag är 

att vara kompletterande för skolan och att stödja deras sociala utveckling genom att tillvarata 

elevernas lust att lära och ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper och erfarenheter i andra 

situationer än de som ges i skolorna.61 I sammanhanget av kulturellt kapital som syftar till att 

beskriva dolda budskap inom en klassposition som uppvisar ”korrekta” sätt på hur man ska 

agera, riskerar de som står utanför den samlande kunskapen, eller utanför medelklassen, att 

diskrimineras och segregeras oavsiktligt i spåren av dessa dolda budskap.62 Mycket av detta 

menar Anna Jobér, och andra forskare, beror på de sociala koder som härleds från hemmet. 

Mycket tyder på att bekvämligheter och bekantskap hemifrån även blir det i skolan, alltså tar 

elever beslut och gör val i skolan utifrån vad som uppfattas tryggt och bekant. Återigen handlar 

det om problematiken med att val inte görs i ett socialt vakuum, utan det grundar sig ofta i 

sociala faktorer. Konkluderande finns det rum i regeringens förslag om stödjande verksamheter 

i fritidshemmen för friare inlärningsprocesser och alternativ för elever att utvecklas med fokus 

mot elevens lust att lära. 

Möjlighet för elever att utforska själva i en kompletterande miljö till skolan erbjuder dem 

förutsättningar att utgå från de sociala kontexter dem finner bekväma samt att verksamheten 

kan komplettera för den segregation som annars riskerar att göra sig påtaglig i sammanhanget 

av skolan och de kulturella kunskap som präglas där. Dessa komplement och stöd kan stimulera 

det kompensatoriska uppdraget och det kan också vara till gagn för att verka för att minska 

kunskapsklyftor mellan elevgrupper inom kontexten av kulturellt kapital och dess påföljande 

segregationsprocess. 

                                                             
 

61Redovisning av uppdrag om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m., 2015, 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/w

s/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3557.pdf?k=3557 (hämtad: 2018-11-20). 
62 Anna Jobér, s. 56. 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3557.pdf?k=3557
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3557.pdf?k=3557
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Medelklassteorin framhäver forskning inom sociologin som hävdar att de som arbetar på 

skolan, främst lärare, tenderar att tillhöra just medelklassen vilket leder till att elever som också 

tillhör medelklassen lättare kan känna igen sig i lärarens normer och det ”språk” som läraren 

talar, kort sagt bär de på liknande kulturellt kapital. Jobér fortsätter förklara att om en elev och 

lärare delar samma syn på vilket kulturella kapital som är gångbart och viktigt ökar elevens 

möjligheter i klassrummet eftersom elevens kapital kan utbytas eller växlas in hos läraren.63 

Det här resonemanget är intressant att anknyta till åtgärderna för att attrahera de bästa lärarna 

till de skolorna som är i störst behov, Jobér poängterar att den process hon illustrerar ovan ofta 

sker omedvetet i det fördolda, en slags dold agenda med rötter i det kulturella kapitalet. Det kan 

uppenbara sig i former av dolda budskap som lärare använder sig av utan uttryckta avsikter, 

exempelvis outtalade regler om korrekt agerande väl i klassrummet.64 

Regeringens förslag till att stärka skolorna med bättre lärare är att höja lönerna för dessa lärare, 

men i den återgivna problemkontexten finns det belägg för att det här kan vara otillräckligt för 

att uppnå målet med ökad jämlikhet mellan elevgrupper. Jobér tar hjälp av Dennis Beachs 

forskning om pedagogik för att förklara hur segregationsprocessen i skolan sker utifrån dessa 

dolda budskap som alltså tenderar att förstås inom parter av samma klass, kulturellt kapital, i 

det här fallet lärare och elever. Målet bör därför vara att medvetandegöra dessa processer för 

att hanteras eller förändras.65 Sålunda finns det relativt lite som talar för att regeringens hållning 

är tillräcklig för att möta problemet med ojämlikhet. Alldeles för lite framgår om vad dessa 

lärare ska göra och hur de ska vända trenden för de utsatta skolorna och höja studieresultaten. 

En elevs val grundas ofta i vad som är bekant sedan tidigare och de ofta rättar sig ofta efter 

detta även i skolan. Föga tyder på att regeringens åtgärder på den här fronten kommer 

medvetandegöra den segregationsprocess som riskerar att ske i skolan på grund av 

medelklassens särskilda kulturella kapital eftersom det inte framgår tydligt hur lärarna ska 

bemöta eleverna med svaga studieresultat. De utvecklingsinsatser som Skolverket fått i uppdrag 

att införa kan emellertid vara en starkare motkraft till segregationsprocessen som det kulturella 

kapitalet kan ge upphov till. 
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Skolverket har även i uppdrag att utföra insatser för att minska skillnaderna mellan nyanlända 

elever och andra elevgrupper genom kompetensutvecklingsinsatser för lärare, rektorer och 

annan personal. Kompetensutvecklingen har som syfte att förbereda dessa för att undervisa 

flerspråkiga eller nyanlända elever, en insats av detta slag fokuserar mer på utmaningen med 

nyanlända elever som inte behärskar språket ännu. Skolverkets formulerade modul riktar sig 

till lärare och tar sin utgångpunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande, nämligen att allt 

lärande sker i en social kontext och att det därför är viktigt att läraren är medveten om det 

sociala samspelet och arbetar med stöttning och interaktion.66 Skolverkets beskrivna 

utvecklingsarbete för bland annat lärare och rektorer faller nära definitionen av 

ojämlikhetsproblematiken så som den skildras i medelklassteorin. 

Inget val sker i ett socialt vakuum, möjligheterna att välja fritt är således mycket olika i ett 

samhälle som är socialt skiktat, och det gemensamma kapitalet i ett socialskikt tillåter vissa 

individer att tolka och hantera den information som finns där.67 Skolverkets uppdrag bygger 

därtill vidare på beslutet om kartläggning av nyanländas förkunskaper och strävar efter att lärare 

ska kunna jobba med utgångspunkt ur den informationen. Genom interaktion, stöttning och 

funktionella redskap och en klar kännedom om att lärande sker i ett socialt sammanhang ska 

lärare effektivare kunna assistera nyanlända elever att nå goda studieresultat. Det framgår här 

att regeringen tillsammans med Skolverket formulerar insatser för att möta olika sociala skikt i 

skolan och antyder samtidigt att de arbetar mot att försöka medvetandegöra tidigare omedvetna 

segregationsprocesser. 

6.1 Policyns inverkan gällande förhandlingsdynamik 

Det återstår att se huruvida policyn kompenserar för olikheter hos individer. Per Molanders och 

John Nashs bidrag till förhandlingsteorin antyder att små skillnader vid förhandlingar förstärks 

långsiktigt på grund av förhandlingsspelets inneboende dynamik, därför måste kompenseringen 

för dess olikheter stärkas. 

                                                             
 

66 Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever den första tiden, Skolverket, 

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2c-nyanlanda/Grundskola/801-sprak-och-kunskapsutvecklande-

amnesundervisning-for-nyanlanda-elever-den-forsta-tiden (hämtad: 2018-12-14) 
67 Anna Jobér, s. 56 – 57. 
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Utvecklingsinsatser för att lärande ska utgå från sociokulturella perspektiv har potential att ge 

elever de förutsättningar som behövs för att ojämlikhet ska motarbetas, har läraren kännedom 

om olika uppfattningar gällande kunskap och inlärning ökar möjligheten till att förhandlingen 

i klassrummet blir symmetrisk. Förhandlingen i klassrummet behandlar just aspekten om vad 

som är giltig kunskap och vem som ges makt,68 och Skolverkets modul syftar på att lärande 

sker i ett socialt sammanhang och att kunskap är något som skapas.69 Regeringens och 

Skolverkets kompetensutveckling för lärare är den insats som tyder på störst kompensation 

gentemot elevers skilda förutsättningar i klassrummet. Den antyder ett medvetandegörande av 

underliggande segregationsprocesser som enligt medelklassteorin ligger till grund för 

ojämlikhet i skolan. 

Fortsättningsvis innehåller regeringens satsningar mot att förtydliga fritidshemmens 

verksamhet samt annan stödjande arbete för skolor funktioner som tyder på ett utökande av 

marginalerna för elever att röra sig med. Med komplement till skolan förses elever med 

möjligheter till alternativ undervisning där den egna lusten till lärande är utgångspunkten, något 

som kan bidra till att elever mindre benägna att ta risker på grund av socialt utanförskap ges 

chansen att tillgodogöra sig kunskap. 

Per Molander menar att förhandlingarna i sig själva inte kan göra halt när systemet är instabilt, 

i det här avseendet att ojämlikhet mellan elever bara växer, det finns ingen naturlig jämvikt mot 

osymmetriska tillgångar. Nashs förhandlingslösning ger vardera parten lika mycket och de 

kommer tillbaka till nästa förhandling med samma förutsättningar, då blir lösningen jämlik för 

alla följande förhandlingar. På grund av frånvaron av en naturlig jämvikt mot en snedfördelning 

finns det, menar Molander, bara intresset av att hålla den förlorande parten vid liv som praktisk 

begränsning för den starka parten. 70 Ingen menar att duktiga elever ska begränsas i skolan, 

resonemanget som Molander, och Jobér, för antyder att det måste finnas en undervisning som 

i praktiken inte förstärker utslagningen utan kompenserar för att parterna (eleverna) vid 

förhandling är olika. Både regeringen och medelklassteorin antyder att minskade 

kunskapsklyftor mellan elevgrupper är ett stort steg för att stärka jämlikheten i skolan och som 

                                                             
 

68 Ibid, s. 69. 
69 Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever den första tiden, Skolverket, 

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2c-nyanlanda/Grundskola/801-sprak-och-kunskapsutvecklande-
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70 Per Molander, s. 75. 
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tidigare nämnt överensstämmer regeringen policy och teorin i regeringens åtgärder för 

kompetensutveckling och förtydligande verksamheter för fritidshem. 

 Med kännedom om olika individers olika sociala bakgrunder och att ha detta som utgångspunkt 

i undervisningen tyder direkt på det som medelklassteorin menar med en undervisning som i 

praktiken kompenserar för ojämlikheter. Sålunda kanske regeringen kan åstadkomma en 

utgångspunkt där den dynamiska förhandlingen är helt symmetrisk. 
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7. Avslutande diskussion och resultat 
Syftet med den här uppsatsen är återigen att utreda hur policyn ”Jämlik skola” är tänkt att 

bemöta problemet med ojämlikhet, samt om den kompenserar för elevers skilda kulturella 

kapital. Det som framgått av denna undersökning är att regeringen inriktat sig mycket åt att 

behovsstyrd resursfördelning och en generell strategi för att ta större ansvar för skolhuvudmän 

gällande fördelningen av pengar och andra resurser. Detta ska ske primärt genom ekonomiska 

medel vars syfte är att skapa förutsättningar. Vidare har det framgått att vissa komponenter av 

regeringens policy visar tecken på kompensation av det som medelklassteorin illustrerar. 

Av analysen framkommer att det primärt är insatser av rättslig karaktär som svarar mot det 

kompensatoriska ansvaret som medelklassteorin lyfter fram som avgörande för att uppnå 

jämlikhet. Dessa är till exempel kompetensutvecklingar och förtydligande av stödjande 

verksamhet vilka dessutom syftar direkt till nyanlända elever och att upprätta undervisningen 

för dem. 

En omfattande del av policyn består av ekonomiska medel där staten skall överta ett stort ansvar 

för fördelningen av resurser till skolhuvudmän för att kompensera för deras förutsättningar att 

bedriva likvärdig undervisning. Som nämnt framhäver medelklassteorin att förutsättningarna 

för elever att tillgodogöra sig kunskap är vad samhället och skolan bör söka kompensera, de 

ekonomiska medel som regeringen utnyttjar i strävan att utgöra en jämlik skolgång skapar 

möjligheter för enskilda skolor att ta sig an problemet. Däremot återfinns få belägg för att till 

exempel ökade skolschabloner till skolor som tar emot nyanlända och att resurser riktade till 

skolor vars förutsättningar är tuffa gällande elevers socioekonomiska bakgrund kommer ge det 

önskade resultatet. Faktorer som pekar mot detta är till exempel det faktum att 

kunskapsklyftorna och ojämlikheten till stor del beror på sociala och kulturella omständigheter 

som tillåts ha inverkan på elever i skolan. Vad resurstillskotten ska bidra med gällande 

ojämlikhet framgår inte och inget tyder på att det skulle ge upphov till bättre förutsättningar för 

elever utanför den ”rätta”, kulturella sammanhållningen. 

Appliceras Evert Vedungs resonemang om interventionsteori här framgår det att 

interventonsteorin för policyn inte är tillräckligt tydlig. En intervention ska utlösa en aktivitet 

som i sig ska ge upphov till en slutprestation som slutligen ska landa i ett utfall71, men i det här 
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fallet är inte interventionsteorin tillräckligt klar och det är svårt att se hur regeringens aktivitet 

i ett slutskede ska resultera i det önskade utfallet av ökad jämlikhet. 

Det finns emellertid undantag då mer precisa åtgärdsplaner förmedlas, det gäller främst 

avseendet med kompetensutvecklingsinsatser. Utvecklingarna är en del av regeringens 

jämlikhetspeng och de går ut på att kontextualisera undervisningen där lärare är medvetna om 

sociokulturella faktorer hos individer och hur dessa sammanhang kan ha inverkan på elevers 

kunskapsintag. Återigen speglar den här insatsen den problematik som medelklassteorin målar 

upp, det är en insats som i större utsträckning syftar till att skapa förutsättningar för dynamiken 

i klassrummet än andra insatser som ofta avser skapa förutsättningar för skolhuvudmän att 

bedriva undervisning. Dessa andra insatser är inte uttryckligen riktade mot problematiken med 

ojämlikhet mellan elever och klyftor mellan elevgrupper och det är oklart vad all 

resursfördelning ska uppnå och hur skolhuvudmän med hjälp av ökade resurser ska vända den 

här trenden. 

Meningen här är inte att helt avfärda ekonomiska insatser från regeringens sida gällande 

skolpolitiken, inte heller försumma den inverkan som subventioner och bidrag kan ha på 

problemområdet. Poängen är snarare att flera av regeringens ekonomiska, eller andra, medel 

inte riktas mot områden som bevisligen har påtaglig inverkan på ojämlikhet, flera av dessa 

satsningar är förhållandevis otydliga gällande vad de ämnar uträtta eller vad de ska innehålla. 

En del av dessa satsningar saknar likaså belägg för att ge den önskade effekten, till exempel är 

höjda lärarlöner och att locka bra lärare till andra skolor någorlunda generella satsningar men 

de saknar belysande stöd gällande hur effektivt de motarbetar ojämlikhet. 

Vad beträffar utvecklingsinsatserna riktar sig dessa mot ämneslärare och ger redskap till dem 

för att underlätta undervisningen för nyanlända elever.72 Insatsen koncentrerar sig direkt till 

skolan och klassrummet, med andra ord direkt till den hypotetiska förhandlingssituationen där 

ojämlikhet riskerar att frodas. Omständigheterna mellan elev och lärare kan ha avgörande 

betydelse för ens kunskapsresultat och hur förutsättningarna ser ut för en elev att tillgodogöra 

sig denna kunskap, kompetensutvecklingar av lärare har därmed potential att kompensera för 

de olika kulturella kapitalen som råder hos elever i skolan. 

                                                             
 

72 Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever den första tiden, Skolverket, 

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2c-nyanlanda/Grundskola/801-sprak-och-kunskapsutvecklande-

amnesundervisning-for-nyanlanda-elever-den-forsta-tiden (2018-12-14). 

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2c-nyanlanda/Grundskola/801-sprak-och-kunskapsutvecklande-amnesundervisning-for-nyanlanda-elever-den-forsta-tiden
https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2c-nyanlanda/Grundskola/801-sprak-och-kunskapsutvecklande-amnesundervisning-for-nyanlanda-elever-den-forsta-tiden
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Tydligare stödjande verksamhet för fritidshem berör som sagt också detta ämne men ett 

problem ligger i att lite ger intrycket att det kommer ha ansenlig effekt. Kunskapsklyftorna och 

ojämlikheten växer i Sverige och trots att syftet är att ge elever chansen att tillgodogöra sig 

kunskap genom komplement till den ordinära undervisningen ges inte intrycket att detta 

kommer påverka särskilt många, och därför inte vara särskilt effektivt. Trots att fritidshem kan 

spela en avgörande roll för vissa är det framförallt åtgärder som riktar sig till den allomfattande 

undervisningen som bör prioriteras eftersom regeringen belyser problemen klyftor och 

ojämlikhet ger upphov till. Sålunda behöver insatserna inte bara specificeras ytterligare utan de 

bör också anamma ett liknande angreppssätt som de stödjande insatserna men med ändamålet 

att beröra ett större antal elever. 

Regeringens policy ämnar utforma stödet med hänsyn till elevers socioekonomiska bakgrund, 

men avsikten med att rikta stöd till bättre lärare, personalförstärkningar, ökade schabloner till 

vissa skolor och att generellt styra resurser efter behov är inte tillräckligt preciserad vad gäller 

att påverka problematiken med kulturella barriärer i skolan. För att policyn ska kompensera för 

alla elevers skilda förutsättningar under skoltiden bör den ta större avstamp i utgångspunkten 

för elevernas sociala kontexter och utveckla undervisningen till att medvetandegöra för olika 

kunskapsbyggande processer. 

I regeringens formulerade policy för att möta ojämlikhet i skolan tillskrivs ganska få insatser 

som direkt kompenserande för hur ojämlikhet skapas och förstärks i skolan. Det är svårt att 

avgör om de insatser som faktiskt berör de sociala och kulturella faktorerna i undervisningen 

sker i en tillräckligt stor utsträckning, eftersom ojämlikhet är ett växande problem och enligt 

regeringen själva starkt bidragande till kunskapstappet bör det få ett större utrymme i 

policyformuleringen. Som sagt är de ekonomiska styrinstrumenten (treasure) de som får störst 

utrymme och en central insats i policyn är regeringens strävan att sköta behovsstyrningen av 

resurser till skolhuvudmän och återigen finns det inga belägg för att detta skulle motarbeta 

ojämlikhet. 

Sammanfattningsvis visar policyn tecken på kompensation för skilda kulturella kapital mellan 

elever i insatser gällande kompetensutvecklingar och stödjande verksamheter, men efter en 

utvärdering av policyn utifrån medelklassteorin anser jag att det bör utformas mer och tydligare 

insatser för liknande åtgärder där stöd riktas direkt till undervisningen av elever. 

7.1 Framtida forskning 
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Forskning av skolpolitiken är en viktig och berikande sysselsättning och det finns bara inom 

problemområdet jämlikhet/ojämlikhet flera infallsvinklar som tjänar goda syften för framtiden. 

Den här uppsatsen hoppas jag kan användas som en grogrund för varierande forskningslägen 

för studier gällande kopplingen mellan politikens roll i förhållande till elevers möjligheter i 

klassrummet. Dessutom för regeringens policy ens tankar till lärarens roll i det hela, en 

spännande inriktning vore den av såväl regeringen som OECD:s formulerade insats: ökade 

lärarlöner. 

Tidigt in i den här undersökningen uppmärksammade jag hur frågan om det friskolvalet 

medvetet placerades utanför strålkastarljuset till förmån för regeringens formulerade policy. 

Men då min undersökning endast kastar ljus på en relativt liten skara fenomen inom skola och 

utbildning är det friskolvalet det i särklass mest betydande fenomen som lämnats åt sidan. En 

undersökning av den karaktären skulle inte enbart vara en värdig uppföljning utan en viktig 

komponent till forskningen. 

Vidare präglas den här uppsatsen av en statsvetenskaplig betoning, men framtida forskning kan 

likväl innefattas av pedagogiska, psykologiska som sociologiska utgångspunkter. Skolpolitiken 

är omfattande och i ständig rörelse och kräver vår villkorslösa uppmärksamhet. 
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