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Titel 

 Det konkurrenskraftiga subjektet  

–En analys av Allians för Sveriges skolpolitik 

 
Sammanfattning 

Inför riksdagsvalet 2006 uttryckte Allians för Sverige sitt missnöje mot den dåvarande Socialdemokratiska 
regeringens skolpolitik. Alliansen, det vill säga de fyra borgerliga partierna, stod då i opposition till den 
Socialdemokratiska regeringen och påvisade att deras politik skulle verka för en mer hållbar skolpolitik för kunskap 
och ordning i skolan.  Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka föreställning om kunskap och det lärande 
subjektet i grundskolan det vill säga eleven, som finns i de delar av Allians för Sveriges dokument som behandlar 
skolfrågor. För att belysa bakgrund och historisk kontext används två perspektiv på skola och utbildning; ett 
kollektivt och ett individuellt. I Allians för Sveriges skolpolitik märks spänningar mellan dessa perspektiv vilket får 
konsekvenser för synen på kunskap och subjekt. Frågeställningarna handlar om vad som görs önskvärt respektive 
problematiskt hos framtida medborgare/elever i Allians för Sveriges skolpolitik. Den teoretiska utgångspunkt och 
metodologiska ansats som använts för studien är socialkonstruktionistisk och betonar således både språkets och den 
kontextuella betydelsen för subjektets konstruktion av meningsskapande. 
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Förord 
Min utgångspunkt för denna studie har varit att den politik som förs kring skola och utbildning i 
ett land också belyser en del om synen på det önskvärda hos landets medborgare. Sättet att föra 
politik kring kunskap och subjekt i skolan har också en avgörande betydelse för praktiker kring 
det lärande subjektet.  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Magnus Dahlstedt för litteraturtips, kloka 
synpunkter, värdefull kritik och ett brinnande engagemang under hela uppsatsarbetet. Tack också 
till Sven, min familj och mina vänner för ihärdigt stöd och uppmuntran. Stödet från er alla har 
varit oerhört värdefullt under denna slitsamma men också mycket lärorika period!  
 
Norrköping, juni 2007  
Elin Schönning  
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Inledning  
Den 17e september 2006 skedde ett maktskifte i Sverige som innebar byte från ett 12 år långt 
vänsterregeringsstyre till högerregering. Moderaterna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna bildade tillsammans denna nya regering. Allians för Sverige som dessa partier 
tillsammans kallar sig för hade före valet gått ut med ett flertal löften till det svenska folket som 
bland annat pekat på att deras politik skulle ge fler jobb, ökad kunskap för Sveriges skolelever 
och större valfrihet för landets småbarnsfamiljer då det gäller barnomsorg.  På Allians för 
Sveriges hemsida går följande att läsa:  

Vår vision är ett Sverige som är öppet för förändringar men samtidigt präglas av 
sammanhållning och trygghet i förändringen. Där politiken står stark då den behövs, men inte 
lägger hinder i vägen för människor./…/Tillsammans vill vi också återupprätta en välfärd värd 
namnet, där brottslighet bekämpas, sjukvården finns där då vi behöver den och våra barn ges 
en skola för kunskap.1 

Knappast någon som följt valdebatten som föregick valet 2006 kan ha missat de inslag som 
leddes av Allians för Sverige, de fyra borgerliga partierna som gått ihop och stod i opposition till 
den dåvarande regeringen. Det framgick därigenom bland annat ett starkt missnöje för det styre 
av skolan som förts fram av den Socialdemokratiska regeringen. Missnöjet handlade till stor del 
om elevernas bristande kunskaper som sågs som en direkt följd av den Socialdemokratiska 
regeringes bristande prioritet i sin skolpolitik för elevers kunskaper. Att skola och utbildning som 
Allians för Sverige anger i sitt valmanifest, är ett viktigt område i ett demokratiskt samhälle lär det 
vara få som tvistar om. Hur styrningen av denna viktiga politik ska gå till råder det dock mer 
delade meningar kring. Denna debatt har under de senaste åren pågått genom ett flertal olika 
aktörer; såväl politiker, lärare, rektorer, fackförbund, föräldrar med flera inom skolområdet. 
Genom att synliggöra förhållningssättet till de värden som förs fram genom denna debatt, går det 
att skönja såväl samhällsförändringar som en förändrad syn på vad och för vem skola och 
utbildning egentligen ska vara till för.  

När det gäller de värden som Allians för Sverige för fram då det gäller skolpolitik går det att 
se en lutning mot att dessa i viss mån krockar och därmed bildar motstridigheter som gör det 
svårt att tolka vad det egentligen är man vill åt hos landets medborgare. Å ena sidan betonar man 
att dessa ska vara självständiga och fria genom att åberopa valfrihet som ett viktigt värde för att 
bland annat visa på enskilda familjers rätt att välja vad som passar bäst för deras barn. Å andra 
sidan pekar man på vikten av ökad styrning inom olika områden varav en stor och viktig del av 
dessa utgörs av just skolpolitiken. Det som betonas är då framförallt att öka lärares befogenheter 
och auktoritet gentemot eleverna. Det intressanta med argumenten i de debatter som förs inom 
skolområdet är som jag ser det, att de frågor som förs fram inte bara rör Sveriges framtid. 
Dessutom kan de ge en bild av synen på eleven i egenskap av ett lärandet subjekt, det vill säga 
vad som ses som önskvärt och normalt och vad som därigenom utesluts som onormalt eller icke 
önskvärt. Detta säger i sin tur en del om vad som ses som önskvärt hos landets medborgare. För 
                                                 
1 http://www.alliansforsverige.se [2007-01-21] 
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att närmare kunna belysa Alliansens hållning till dessa frågor har jag valt att studera de dokument 
som dem har tagit fram som berör just skolpolitik. Den historiska kontexten är mycket viktig för 
den svenska skolpolitiken. Uppsatsen börjar därför med en kort bakgrundskildring av 
kontinuiteten i den svenska skolpolitiken sedan 1980-talet.  
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att närmare undersöka vilka föreställning om kunskap och det lärande 
subjektet, det vill säga eleven, som finns i de delar av Allians för Sveriges dokument som 
behandlar skolfrågor. Min avsikt har varit att studera den gemensamma politiska riktningen som 
Allians för Sverige har intagit. Frågeställningarna som jag har utgått ifrån är; Hur ser Alliansen på 
den önskvärda medborgaren/eleven i skolan? Vilka åtgärder föreslås? Vad normaliseras och vad 
görs problematiskt? Vilka antaganden vilar den bild som framkommer på? Finns det 
motstridigheter mellan olika bilder? Vilken slags styrning föreslås eller legitimeras? 
 

Disposition 
Först kommer jag i en kort bakgrund att belysa två olika perspektiv som Tomas Englund pekar ut 
som framträdande när det gäller förändringar i svensk skolpolitik. Därefter kommer en 
genomgång av de viktigaste teorier som jag använt mig av för att analysera mitt material och en 
genomgång av metodval samt avgränsning och val av analysmaterial. Därpå följer analysdelen då 
argument från analysmaterial vävs samman med teorier och reflektioner kring dessa. Uppsatsen 
avslutas med en slutdiskussion som sammanfattar de slutsatser som jag fått fram genom analysen.  
 

Bakgrund till svensk skolpolitik 
Ylva Boman påvisar att demokratiuppdraget funnits med sedan länge i skolan och att 1946 års 
skolmission framhöll att skolans uppgift var att ge eleverna en sådan medborgerlig bildning som 
det ansågs att livet i det demokratiska samhället kräver. Detta betänkande kan enligt Boman ses 
som ett svar på vad en medborgare är och bör vara – ett fritt subjekt som kan tänka själv, en 
myndig och upplyst person.2 Hon framhåller dock att demokratins grundläggande problem länge 
varit att formulera en balans mellan individuell frihet och kollektiv ordning. Denna fråga 
formulerades enligt henne under början av 1990-talets demokratidebatt som en fråga om hur man 
kunde balansera fria och personliga val med solidarisk gemenskap.3  Tomas Englund pekar på 
just detta som en följd av de förändringar som han menar har skett under de senaste 20 –25 åren 
inom det svenska utbildningssystemet. Han menar att det, som en konsekvens av denna debatt 
och förändringarna som skett i landet, numera går att tala om två olika sätt att se på och 
                                                 
2 Boman, Ylva, Utbildningspolitik i det andra moderna (Örebro, 2002), s. 17 
3 Ibid., s. 344 
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organisera utbildning. Det ena går att se som ett mer individuellt perspektiv och det andra 
representerar ett mer kollektivt perspektiv på utbildning. Det kollektiva perspektivet är det 
synsätt som enligt hans teorier kan sägas representera det svenska utbildningssystemet så som det 
tagit form under framförallt efterkrigstiden. Däremot menar han att det nya utmanande synsättet 
kan sägas representera mer individuella intressen och har bland annat lett till en successiv 
utbyggnad av det privata skolsystemet som ett alternativ/komplement till det offentliga 
skolsystemet. Det kollektivt demokratiska synsättet har enligt honom i praktiken istället inneburit 
en jämlikhetsskapande, för alla gemensam, grundskola med medborgerlig fostran.4 De värden 
som legat till grund för detta synsätt menar han bland annat därför har blivit de huvudmål som 
givit uttryck för den svenska modellen, vilken han menar grundas på en allmän idé om utbildning 
som en medborgerlig rättighet i ett välfärdssamhälle.5 Eftersom ett privat skolsystem som Englund 
påvisar, bygger på föräldrars (och deras barns) prioriteringar och framtidsbedömningar har dessa 
förändrade möjligheter enligt hans skildring lett till en förskjutning av synen på fostran från det 
som han kallar den stora demokratin till den lilla demokratin. Som förklaring för vad som menas med 
den stora demokratin menar han bland annat att denna förutsätter en stat samt en folklig kontroll 
av denna stat. Denna kontroll sker genom att folket via abstrakta institutioner bestämmer över 
kollektiva angelägenheter. På så sätt har man enligt honom velat åstadkomma att varje 
uppväxande individ tillförsäkras rätten till en likartad utbildning.6  

Englund menar att det går att se en skillnad i hur utbildning polariserats före och efter 
1980-talets andra hälft, där det också går att utskilja hur utbildning utifrån de olika perspektiven 
uppfattas i form av en rättighet. En polarisering sedd utifrån ett nyare och mer individuellt 
perspektiv på utbildning framställer enligt Englunds teori det traditionella och kollektiva synsättet 
som något negativt laddat när det gäller den enskildas rättigheter. Det statliga monopolet ger 
utifrån detta perspektiv den enskilda familjen lite att säga till om. Istället framställs det 
individuella, genom familjens rätt att bestämma över elevens skolgång, som det positiva där 
individuella rättigheter tas tillvara.7 En polarisering utifrån ett kollektivt perspektiv på utbildning 
menar han istället skulle framställa den kollektivistiska uppfattningen som det synsätt där den 
enskilda eleven ges individuella rättigheter då denna inte styrs av familjens önskemål utan egna 
rättigheter. Utifrån denna polarisering framställs därmed det individuella synsättet som det 
perspektiv där eleven har minst rättigheter som enskild individ då den istället ska formas efter 
föräldrarnas önskemål. Enligt Marianne Dovemark som studerat hur ansvar fördelas i 
klassrummet innebär ett individcentrerat perspektiv på demokratibegreppet bland annat ett större 
fokus på elevers delaktighet i skolans vardag i enlighet med en idé om att människan ska få större 

                                                 
4 Englund, Tomas (red), Utbildningspolitiskt systemskifte? (Stockholm, 1998), s. 107ff 
5 Ibid., s. 111 
6 Ibid., s. 107ff 
7 Ibid., s. 120 
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makt att besluta över sin egen situation. Hon framhåller att valfriheten har blivit som ett sätt att 
materialisera fokuseringen på den enskilda individen.8 
 

Valfrihet kontra likvärdighet i skolpolitisk debatt 

För att kunna reda ut var i de olika perspektiven Allians för Sverige står har jag använt 
Skolverkets utredare Sun-Joon Hwangs studie av den debatt som förts inom skolpolitiken under 
de senaste 20 åren. I denna synliggörs å ena sidan Moderaternas strävan efter att föra in valfrihet 
som ett viktigt värde i den svenska skolan och å andra sidan Socialdemokraternas motstånd mot 
att använda detta politiska begrepp.9 Enligt honom användes valfriheten från början som ett 
politiskt begrepp av borgerliga partier som ett alternativ till den syn på skolan vilken växt fram 
genom välfärdsstaten som av dessa kritiserades för att vara likformig och ineffektiv och enligt 
Hwang ligger inom den skoldiskurs som han kallar den individualiserade skolan.10 Den politik 
som då fördes fram av främst Moderaterna kring värdet av valfriheten i skolan menar Hwang 
därför till stor del kom att fokusera kring skillnader från den Socialdemokratiska politiken. Denna 
kritiserades av Moderaterna för att generera likformighet istället för likvärdighet, vilket enligt 
Hwang kan ses som ett Socialdemokratiskt begrepp. Likvärdighetsbegreppet användes enligt 
Hwang från början som en strategi av Socialdemokraterna för att betona värdet av jämlikhet i 
skolan. Detta begrepp är därför nära förknippat med tankar om den gemensamma skolan. Då 
moderaterna använde likvärdighetsbegreppet däremot betonade de istället lika tillgång som allas 
möjlighet till optimal utveckling.11  

Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet använde Moderaterna enligt Hwang 
valfrihetsbegreppet i tre olika bemärkelser vilka innefattade dels val inom skolan, val mellan 
kommunala och fristående skolor samt val inom det kommunala skolväsendet.12 Några av de 
argument som enligt Hwang fördes fram för ökad valfrihet då det gällde val mellan skolor, från 
Moderaternas håll, var att det skulle stimulera ett ökat engagemang för skolan hos föräldrar 
samtidigt som den skulle skapa en större lyhördhet för elevers och föräldrars önskemål. 
Dessutom skulle valfriheten leda till att behovet av mångfald av utbildningsvägar tillgodosågs 
samtidigt som detta i sin tur skulle skapa bättre förutsättningar för kostnadseffektivitet. 
Socialdemokraterna kontrade dock med motargument som tog fasta på risken att en ökad 
valfrihet skulle leda till etnisk och social segregation.13 Senare har dock denna valfrihetsfråga även 
kommit att innefattas av diverse val inom skolan och valfrihetsbegreppet har även kommit att 
användas av socialdemokraterna. Det är dock Moderaterna som varit mest tongivande i frågan 

                                                 
8 Dovemark, Marianne, Ansvar-flexibilitet-valfrihet (Göteborg, 2004), s. 88 
9 Hwang, Sun-Joon (2002), Kampen om begreppet valfrihet i skolpolitiken: Utbildning & Demokrati, 11[1] 
10 Ibid., s. 78-104 
11 Ibid., s. 105f 
12 Ibid., s. 81-82 
13 Ibid., s. 105ff 
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om friskolor, även om Socialdemokraterna på senare år använt sig av liknande argument för att 
framhäva värdet av valfrihet inom skolpolitiken.14 Eftersom Alliansens skolpolitik är en del av 
den kontext inom vilken den skolpolitiska debatten rört sig under de senaste 20 åren är det 
rimligt att utgå från att de förhåller de sig till både likvärdighets- och valfrihetsfrågan.  
 

Teoretiska utgångspunkter 
Som metod för textanalytisk studie av mitt material och teoretisk referensram har jag valt att 
använda mig av diskursanalys.15 Denna ansats har jag valt därför att den gör det möjligt att kritiskt 
granska språklig praktik som ett led i maktutövningen i samhället. Jag kommer i detta stycke att 
redogöra för de teorier som jag utgått från i denna studie för att ge läsaren en introduktion till 
kommande analys av Allians för Sveriges olika politiska dokument. I nästkommande stycke 
kommer en närmare förklaring av min ansats. Då jag valt att analysera svensk skolpolitik har jag 
valt att utgå från en del av Michel Foucaults teori, som Marianne Winther Jorgensen, och Louise 
Phillips redogör för, eftersom dessa ger relevanta redskap då det gäller att kritiskt analysera och 
ifrågasätta de föreställningar som ligger till grund för den skolpolitik som regeringen för fram.16 
Foucault kan också ses som en viktig förgrundsgestalt till det diskursanalytiska teorifältet. De 
teorier som jag har bedömt som passande för min studie rör sig huvudsakligen inom det 
diskursteoretiska fältet och utgår på ett eller annat sätt ur Foucaults syn på makt som något 
relationellt.17 Den subjektssyn som jag utgått från är nära kopplad till detta maktbegrepp och 
inbegriper ett synsätt där människor inte bara är utan ses som medkonstruktörer av sig själva, 
delar av olika diskursiva meningsskapande sammanhang.  

Diskursanalysen utgår från begreppet diskurs som kan beskrivas på ett flertal sätt. Den 
betydelse som använts för tolkningsramen av min studie är dock, genusforskaren och lektorn vid 
Lärarutbildningen i Stockholm, Hillevi Lenz Taguchis beskrivning: /…/innebörden och betydelsen i 

det som sägs och skrivs.18 Med denna betydelse avser hon vad människor menar och hur det påverkar 
deras handlande. Diskursen blir, som hon beskriver, avgörande för sättet att iscensätta – 
konstituera – omvärlden, på specifika sätt i specifika sammanhang i enlighet med innebörden i 
diskursen.19 Marianne Winther Jorgensen, & Louise Phillips talar om att den centrala betydelsen 
av språket är något gemensamt inom samtliga diskursanalytiska inriktningar. Sociala förändringar 
sker genom förändringar i diskursen eftersom det är språket som konstituerar de sociala 
relationerna. I specifika sammanhang kan därför vissa meningsbärande och konstituerande 
diskurser ses som dominerande över andra.20 Diskurser är enligt Foucaults teorier också enskilda 
                                                 
14 Hwang, Sun-Joon (2002): Utbildning & Demokrati, 11[1], s. 78-106 
15 Winther Jorgensen, Marianne & Phillips Louise, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000) 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Lenz Taguchi, Hillevi, In på bara benet (Stockholm, 2004), s. 15 
19 Ibid., s. 15 
20 Ibid., s. 15 
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formationer såsom ekonomisk diskurs, preventiv diskurs och styrningsdiskurs.21 Foucault bildade, 
enligt Winther Jorgensen & Phillips, utgångspunkten för diskursanalysens subjektsuppfattning då 
han menade att subjektet skapas i diskurser. Subjektet ses därmed inte som en autonom enhet 
utan som föränderligt och konstituerat genom diskursiva sammanhang. Enligt Foucaults tankar är 
det omöjligt att nå fram till en objektiv sanning eftersom man aldrig kan tala från en position 
utanför diskurserna då det inte finns någon väg utanför representationen av verkligheten.22 Det 
går med andra ord, enligt hans tankesätt, inte att veta något utanför det som kan beskrivas och 
uttryckas genom språket vilket innebär att kunskapen om världen är beroende av diskursiva 
meningsskapanden. Detta sätt att se på subjektet och språket som något sammanbundet och 
kontextberoende kan hänvisas till socialkonstruktionistiskt perspektiv där sociala konstruktioner 
skapar den diskursiva verkligheten.23 Sanning blir därmed beroende av diskursiv förståelse och 
meningsskapande sammanhang d v s praktiker.24 Enligt Winther Jorgensen & Phillips sätter 
Foucault också makten i fokus då han menar att denna, lika lite som diskursen är något som 
tillhör bestämda agenter (utövare) utan istället att denna är relationell och spridd över olika 
sociala praktiker. Makt produceras enligt honom som en kollektiv mentalitet men genom det 
handlande subjektet. Foucault ser inte heller makten som uteslutande förtryckande utan istället 
som produktiv då det är genom denna som diskurser om kunskap, kropp och subjektiviteter 
konstitueras.25 Lenz Taguchi tydliggör att en föreställning om något enbart kan bli en 
dominerande föreställning med praktiska konsekvenser om tillräckligt många tänker och handlar 
utifrån denna samtidigt.26  

 

Begreppet styrningsrationalitet 

En central utgångspunkt för min studie har varit att försöka ta reda på hur Allians för Sverige 
förhåller sig till något som kan ses som det liberala styrets dilemma, det vill säga hur det går att 
kombinera styrning med individers och medborgares fria val. Kenneth Hultqvist och Kenneth 
Peterson påvisar att begreppet Governmentality är ett centralt tema i den nutidshistoriska 
litteraturen. Begreppet kan översättas med ökad styrbarhet och Hultqvist och Petterson framhåller 
att dess värde framförallt ligger i att det på ett övergripande sätt kan förklara, vad de menar kan 
ses som specifikt för modern maktutövning; att all påverkan och all styrning grundas på en 
kunskap om det som är maktens föremål, med andra ord det som ska styras.27 Nikolas Rose talar 
                                                 
21 Winther Jorgensen, Marianne & Phillips Louise (2000) 
22 Ibid., s. 21 
23 Ibid. 
24 Lenz Taguchi, Hillevi (2004)  
25 Winther Jorgensen, Marianne & Phillips Louise (2000), s. 20f 
26 Lenz Taguchi, Hillevi (2004) s. 63 
27 Hultqvist, Kenneth & Peterson, Kenneth (Stockholm, 2000), Iscensättningen av samhället som skola i: Bjerg, Jens 
(red), Pedagogik: en grundbok 
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om denna styrningsrationalitet som en ny formel för maktutövande. Denna menar han har tagit 
form genom att liberalismen samtidigt försökt begränsa den politiska auktoritetens räckvidd som 
den givit den politiska styrningen förpliktelsen att fostra de självorganiserade marknadskrafterna, 
medborgarna och det civila samhället. Subjektens välbefinnande har därmed enligt Rose kommit 
att betraktas som naturliga sfärer som den goda politiska styrningen ska kunna tillgodose. På så 
sätt menar han att liberal begränsning av makten och liberala doktriner för subjektens 
självbestämmande kommit att ackompanjeras av strategier som eftersträvat att forma dessa 
marknadsområden vilka utgjorts av den offentliga sfären och individernas frihet. Målet är med 
andra ord att försöka styra dessa i önskvärd riktning utan att förstöra deras existens eller 
autonomi. Denna styrningsrationalitet kan sägas gå ut på att enskilda medborgare styr sig själva 
men att detta sker genom reglerade val.28 Individerna kan utifrån denna styrningsrationalitet enligt 
Lenz Taguchi betrakta sig som fria och självständiga samtidigt som de bevakar och styr sig själva 
som ansvarsfulla samhällsmedlemmar genom att bete sig med utgångspunkt ur föreställningar om 
vad som är normala beteenden, allmängiltig moral o s v.29 Enligt Roses undersökning av liberala 
former av politisk styrning har dessa varit beroende av experters makt och sanningens auktoritet 
för att inplantera former av socialitet och normalitet för en ansvarsfull autonomi hos den som 
underkastats ett maktutövande.30  

Lenz Taguchi menar att teorier av detta slag med framstegsideal som rationalitet, förnuft 
samt ett enhetligt, sammanhållet subjekt, går att hänvisa till det hon avser med ett modernistiskt 
paradigm (synsätt). Sökandet efter en essens eller sanning hos individen och omvärlden kan utifrån 
hennes teori om detta paradigm ses som framträdande drag då de kännetecknar 
upplysningstänkarnas framåtsträvande projekt.31 Enligt henne framträder ett samband mellan 
synen på kunskap och subjektspositioner utifrån ett modernistiskt paradigm. Synen på så väl 
manlighet och kvinnlighet, vithet och svarthet, västerlänning och icke västerlänning o.s.v., utifrån 
hennes perspektiv, essentialiseras och bildar ett asymmetriskt maktförhållande som bygger på 
dikotomier, det vill säga uteslutande motsatser.32 Med verbet essentialisera avser Lenz Taguchi att 
utgå från att det finns naturliga skillnader baserade på faktorer som kön, etnicitet, hudfärg etc. 
Lenz Taguchi hänvisar, då hon talar om att essentialisera till en essentialistisk tankfigur som hon 
menar inryms i ett modernistiskt paradigm där världsbilden byggs upp efter dikotoma (bipolära) 
motsatser som är ömsesidigt uteslutande. Positioner som manlighet, vithet, västerländskt och 
heterosexualitet värderas utifrån denna tankefigur högre än kvinnlighet, svarthet och det icke 
västerländska.33 Det går således att föreställa sig två poler i den dikotomi som Lenz Taguchi 
redogör för enligt den essentialistiska tankefiguren. Den vänstra polen i denna dikotomi och 
                                                 
28 Rose, Nikolas, (1995) i: Hultqvist Kenneth & Peterson Kenneth (red) Foucault. Namnet på en modern vetenskaplig och 
filosofisk problematik (Stockholm, 1995), s. 43-49  
29 Lenz Taguchi, Hillevi (2004), s. 170 
30 Rose, Nikolas (1995) i: Hultqvist Kenneth & Peterson Kenneth (red) (Stockholm, 1995), s. 57 
31 Lenz Taguchi, Hillevi (2004), s. 25-52 
32 Ibid., s. 25-52 
33 Ibid.,s. 25-52 
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maktasymmetri står för de normerande positionerna; manlighet, vithet, västerländsk och 
heterosexualitet. Dessa kopplas således samman med de egenskaper som äger högst värde i en 
bipolär maktasymmetri exempelvis kunskap, kultur, intellekt objektivitet, fakta, ordning, kontroll, 
oberoende, irrationalitet och målorientering. Den högra polen står däremot för de positioner som 
avviker mot denna norm såsom kvinnlighet, svart hudfärg, det som anses icke- västerländskt och 
inte tillhör den heterosexuella normen. Det kvinnliga, svarta, icke-västerländska och icke 
heterosexuella etcetera essentialiseras således med egenskaper som står i ett underordnat 
motsatsförhållande till de normerande positionerna Denna pol utgörs av egenskaper som 
okunskap, natur, kropp, subjektivitet, poetisk sanning, kaos, känslor, beroende, irrationalitet och 
processorientering.34 Tänkandet som styr den essentialistiska tankefiguren utgår således från att 
det finns naturliga egenskaper hos människor som kan förklara hur dessa egentligen innerst inne är. 
Utgångspunkten för denna tankefigur är således, enligt Lenz Taguchi, att det finns en kärna hos 
varje människa som kan förklara sanningen hos henne/honom och som styrs av positioner som 
kön, etnicitet osv.35 Från ett postmodernt feministiskt perspektiv, menar Lenz Taguchi att detta 
maktförhållande, av de flesta feminister ses som grunden för ett patriarkalt samhälle.36 

Enligt Lenz Taguchi är det gemensamma inom alla postmoderna teorier att de hanterar 
frågor om positioner för den andre, det vill säga; icke mannen, den icke vita, icke heterosexuella, 
den primitiva kulturen etc.37 De egenskaper som föreställningar kring kvinnlighet essentialiseras 
med härleds som vi kan se i tabellen ovan till kroppsnära, föränderliga, känslomässiga och 
därmed mindre intellektuella egenskaper. Dessa egenskaper har enligt henne också svarta, 
homosexuella och människor från kulturer som anses mindre civiliserade tillskrivits av 
upplysningsfilosofer, genom en rådande vit västerländsk, heterosexuell och manlig norm.38 
Begreppet postmodernistisk står enligt Lenz Taguchi för något som brukar kallas för den språkliga 
vändningen. Denna kan enligt henne ses som en väsentlig skiljelinje mellan modernistiska och 
postmodernistiska synsätt som föreslår möjligheter att tänka bort från sanning och essens som på 
förhand nedlagt i subjektet och omvärlden. Det postmodernistiska synsättet möjliggör framför 
allt en perspektivering och kritisk granskning av de modernistiska diskurserna inifrån. Lenz 
Taguchi beskriver, talande för detta synsätt, att subjektet går från att utifrån ett modernistiskt 
synsätt vara ett substantiv till att bli ett verb som alltid befinner sig i ett tillstånd av 
omkonstituerande (ombildande). Det vi kan veta om oss själva och världen kan utifrån 
socialkonstruktionistisk teori och det postmoderna paradigmet bara formuleras i ett mänskligt 
uttryck av något slag, som språk.39 Betydelsen av att belysa denna skiljelinje ligger för denna 
uppsats i att ge en förståelse av samband mellan föreställningar kring vad som anses normalt hos 

                                                 
34 Lenz Taguchi, Hillevi (2004), s. 31 
35 Ibid. 
36 Ibid., s. 31 
37 Ibid., s. 79 
38 Ibid. 
39 Ibid., s. 53 
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det lärande subjektet, synen på kunskap samt vilken slags styrning av skolan som föreslås och 
legitimeras av Allians för Sverige. 

 

Lärarförbundets satsning på en postmodern kunskapssyn 
Kenneth Hultqvist och Kenneth Peterson har i en analys av 1990-talets utbildningspolitiska 
förändringar särskilt diskuterat satsningen ”Lärarna lyfter Sverige” som startades av 
Lärarförbundet 1995.40 Den syn på skola och lärande som enligt deras analys framträder i 
satsningens dokument kan synliggöra hur ett styrningsrationalistiskt och postmodernt 
förhållningssätt till skola och lärande tar form. Det verkligt radikala med de idéer som genom 
denna satsning, förts fram av Lärarförbundet, menar Hultqvist och Peterson är att samhället 
självt i Lärarförbundets visioner framställs som en skola och betecknas som en nästan 
obegränsad arena för livslångt lärande. Med andra ord en ambition om att skapa en skola av hela 
samhället.41 Hela befolkningens kompetensutveckling framställs därför i satsningen som en 
förutsättning för Sveriges framgångsrika inträde i ett nytt kunskapssamhället.42 Hultqvists och 
Petersons redogör, i sin analys, för en omsvängning i synen på makt och maktutövning. Läraren 
framställs som en central aktör i förändringsarbetet vilket innebär att makten inte kan utövas 
uppifrån genom påbud eller sanktioner. Istället påvisar Hultqvist och Peterson att viljan till 
förändring måste komma nerifrån, från lärarna själva. Deras analys visar också att förtroendet för 
lärarens kompetens i satsningen är stort då läraren framställs som både komptent och villig att 
iscensätta den förändring som det talas om.43 Detta benämner de som en form av politisk 
rationalitet, från Rose teori om styrningsrationalitet. Med detta begrepp avser Hultqvist och 
Peterson ett tänkande som försöker omsätta sig till praktik eller verklighet. Centralt i den liberala 
politiska rationalitet, som de menar präglar de nordiska länderna och övriga västvärlden, är 
tanken att all styrning ska grundas på självstyrande subjekts samtycke. Den respekt för samtycke 
som detta tänkande ger upphov till gäller oavsett om subjektet i fråga är en individ en familj, en 
ekonomi, eller ett helt samhälle och så vidare.44  

I praktiken innebär denna form av liberala styre, enligt Hultqvist och Peterson, ett 
kunskapsbaserat styre där det gäller att styra befolkningen på ett sådant sätt att de upplever att det 
är deras egna viljor som framträder. Grovt taget kan, om detta styre sägas, att all styrning ska 
respektera särarten eller naturen hos det som skall styras. Kunskap om styrningens villkor och 
förutsättningar spelar därför en central roll för själva utövandet av makt.45 Med utgångspunkt från 
det synsätt som ligger till grund för satsningen går det att skönja en spänning mellan modernistiska 
                                                 
40 Hultqvist, Kenneth & Peterson, Kenneth (2000) Iscensättningen av samhället som skola i: Bjerg, Jens, Pedagogik: en 
grundbok (Stockholm, 2000) 
41 Ibid., s. 496 
42 Ibid., s. 523 
43 Ibid., s. 503 
44 Ibid., s. 496ff 
45 Ibid.,s. 496ff 
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och postmoderna synsätt. Betoningen av kunskap som en livslång process, vilken markeras starkt i 
satsningen av Lärarförbundet, kan inrymmas i ett postmodernt paradigm. Kunskapen framhålls 
också, genom detta processbetonade synsätt, i motsats till ett modernistiskt paradigm, som något 
föränderligt och kontextuellt. Detta förhållningssätt formuleras därmed kring en ifrågasättande 
inställning till modernistiska framstegsideal, där kunskap istället uppfattas som något fast och 
oföränderligt. Då det postmoderna ifrågasätter just den form av sanningssökande som enligt det 
politiskt rationalistiska tänkande fordras för att det, som Hultqvist och Peterson framhåller, ska 
kunna gå att respektera särarten hos subjekten som är föremål för den politiska styrningen uppstår 
spänningar i satsningens postmoderna visioner och det modernistiska synsättet. Dessa uppstår 
genom motsägelsefullheten i att försöka hitta en särart eller essens hos subjektet som utifrån ett 
postmodernt perspektiv ses som en social konstruktion och vars sanningar är kontextberoende 
och relationella och därmed inte kan beskrivas med någon sammanhållen kärna. Trots sina försök 
att frångå essentialistiska antaganden som bygger på normer om vad en människa är, kan vara och 
bör vara finns som Hultqvist och Peterson påvisar, dessa utgångspunkter ändå med i 
Lärarförbundets sätt att se på subjektet. Hultqvist och Peterson påvisar exempelvis att det går att 
se att utgångspunkten för satsningen snarare legat i att skildra en teoretisk kunskapssyn och 
medelklassvärden än arbetarklassvärden.46 Det går därmed, som de påvisar, att se att den 
människa som Lärarförbundet försöker iscensätta bygger på tidsbundna och essentialistiska 
antaganden (för givet tagna sanningar) och normer.47  

 

Samband mellan samhällsförändringar och förändringar i skolan 
Eva Österlind har studerat hur förändringar i skolans arbetsformer kan relateras till förändringar i 
arbetsliv och samhälle. Hon menar att det mest iögonfallande för en betraktare i skolan är att 
eleverna inte längre lika tydligt är medlemmar i ett kollektiv. Österlind liknar det egna arbete, som 
hon menar numera är vanligt förekommande i skolan, med att elevernas roller förändras från att 
vara orkestermedlemmar (jfr. med Englunds kollektivt demokratiska synsätt) till solister där var 
och en arbetar på sin karriär snarare än att man avancerar tillsammans som en sammanhållen 
enhet (jfr. med Englunds individuella synsätt). Det egna arbetet framträder, genom hennes 
skildring, som en logisk konsekvens av arbetsmarknadens behov av lämplig arbetskraft. Den 
arbetsform som eget arbete bygger på ställer krav på kvalitéer som ansvar, bedömning, planering 
och självdisciplin, det vill säga egenskaper som hon menar är viktiga för tjänstemän då dessas 
arbetsvillkor bygger på arbetsgivarens förtroende och den anställdes lojalitet. Traditionell 
helklassundervisning däremot menar hon i högre grad kan liknas med villkoren för en arbetare då 
denna snarare bygger på tidsreglering och direkt kontroll.48 Österlind pekar också på att 
övergripande samhällsförändringar motsvaras av förändringar i skolan där arbetsformerna 

                                                 
46 Hultqvist, Kenneth & Peterson, Kenneth (2000) i: Bjerg, Jens, (2000) 
47 Ibid., s. 496ff 
48 Österlind, Eva, Disciplinering via frihet. Elevers planering av sitt eget arbete (Uppsala, 1998), s. 130-135  
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anpassas direkt till arbetsmarknadens krav. 49 Då förändringar i samhället går från regel till 
målstyrning förändras, enligt Österlind, sättet att se på styrningen i skolan från direkta påbud till 
styrning genom valfrihet och ansvar. Påbuden finns fortfarande kvar men ses istället som uttryck 
för enskilda lärares självklara ansvar än att de utan egenmakt ska följa direkt föreskrivna order 
uppifrån. Dessa förändringar används i analysen då de aktualiseras.50  

Dovemark påvisar likt Englund att det förenklat återgivet går att tala om två olika sorters 
teorier om individen och samhället. Enligt den ena av dessa kommer individen först, vilket gör 
individen till den ursprungliga enheten och genom individers samverkan växer familj och 
samhälle fram. Enligt den andra teorin är människan från början inlemmad i gruppen eller 
kollektivet vilket gör kollektivet till utgångspunkten för sådana teorier.51 
 

Metodanvändning 
Jag har för min studie valt att inspireras av ett diskursteoretiskt angreppssätt på diskusanalysen då 
den ligger närmast Foucaults teori om diskursbegreppet, vilken passar in i den teoretiska ram som 
jag använt för min analys. Inom diskursteorin ses alla praktiker som diskursiva och det finns 
därför inte någon åtskillnad mellan diskursiva och icke-diskursiva praktiker.52 Utifrån den 
teoretiska tolkningsram som jag använt förstås sanning som ett språkligt (diskursivt) fenomen 
mellan subjekten vilket gör att det inte finns någon möjlighet att ta sig bakom subjekten till en 
sannare sanning.53 Detta sätt att förstå sanning utgår från ett postmodernt och social 
konstruktionisktiskt förhållningssätt till språket viket innebär att sättet som vi talar på inte förstås 
som en neutral avspegling av omvärlden, våra identiteter och sociala relationer. Språket intar 
istället en aktiv roll i skapandet och förändringen av olika sociala relationer, det är genom språket 
som den sociala verkligheten förstås och beskrivs.54 Winther Jorgensson och Phillips presenterar 
tre olika sätt att förhålla sig till diskusanalys. Alla dessa delar dock samma utgångspunkt och syfte, 
som till stor del har inspirerats av Foucaults teorier om makt som en företeelse vilken skapas och 
omskapas i och genom sociala relationer. Utgångspunkten för dessa tre ansatser är att bedriva 
kritisk forskning genom att utforska maktrelationer i samhället och formulera normativa 
perspektiv och därigenom kunna kritisera dessa utifrån för att möjliggöra förändringar.55 I den 
diskursteori som Laclau och Mouffe formulerat är utgångspunkten att allt är kontingent, det vill 
säga föränderligt. Alla diskurser och artikulationer skulle ha kunnat vara annorlunda och kan även 
bli annorlunda.56 Detta beror på att deras betydelse aldrig slutgiltigt kan fixeras vilket ger plats för 

                                                 
49 Österlind, Eva (1998), s., 137 
50 Ibid., s. 135ff 
51 Dovemark, Marianne (2004), s. 81 
52 Winther Jorgensen, Marianne & Phillips Louise (2000), s. 25 
53 Ibid., s. 24 
54 Winther Jorgensen, Marianne & Phillips Louise (2000), s. 7 
55 Ibid., s. 8 
56 Ibid., s. 62 
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ständig social strid om definitioner av exempelvis samhälle och identitet.57 Inom diskursteorin 
kan diskursbegreppet enligt Winther Jorgensen & Phillips uppfattas som ett slags struktur och en 
fixering av tecknen i ett nät av relationer. Diskursen ses dock aldrig som total utan det finns alltid 
andra betydelsemöjligheter som kan ifrågasätta och förändra diskursens struktur vilket gör 
diskursen till en tillfällig sammanslutning. Den tillfälliga fixeringen av betydelse som diskursen 
utgörs av finns inom en bestämd domän och alla tecknen i en diskurs är moment vilka går att 
beskriva som knutar i ett fisknät och deras betydelse fixeras just genom att de skiljer sig från 
varandra på bestämda sätt. Ett centralt begrepp inom diskursteorin är nodalpunkter och det är 
kring dessa som diskurser etableras. Nodalpunkten kan beskrivas som ett privilegierat tecken 
kring vilket de andra tecknen ordnas och får sin betydelse från.58  

För min studie kan Allians för Sveriges skolpolitik ses som den övergripande diskursen som 
spänner ut ett nät av betydelser. Dessas relationer till varandra har med det lärande subjektet och 
skolan att göra. Förenklat går det i beskrivningen av mitt tillvägagångssätt för studien att säga att 
jag har börjat med att titta övergripande på vad det är Allians för Sverige för fram i sina 
skolpolitiska dokument. Jag har sedan letat efter vilka genomgående teman som kan urskiljas ur 
dessa dokument. Sättet som jag har förstått dessa teman på har dock förändrats allteftersom 
materialet analyserats mer ingående. Inom de olika teman som jag har fått fram har jag även hittat 
olika motstridigheter som talat om att det finns olika sätt att se på de aspekter som jag har funnit 
som framträdande vilka kan ses som momenten inom de olika diskurserna. Jag har utefter detta 
studerat de argument som Allians för Sverige i sina skolpolitiska dokument fört fram och utgått 
från att dessa är beroende av olika språkliga innebörder. De nodalpunkter som är mest 
framträdande i Allians för Sveriges skolpolitiska dokument är konkurrenskraft, individanpassning, 
kunskapsmål, kvantifierbar kunskap, marknadens intressen, valfrihet, styrning och ansvar. Synen 
på det lärande subjektet studeras genom Allians för Sveriges sätt att definiera problem, formulera 
mål/visioner, föreslå och legitimera åtgärder.  

 

Det empiriska materialet 
Jag har valt att avgränsa mig till det skolområdet som omfattas av den obligatiriska grundskolan 
och därmed bortsett från frågor som rör sig inom det fält som räknas som förskola och 
gymnasium. Det empiriska material som jag har studerat består av politiska dokument som tagits 
fram av Allians för Sverige. Det är dels en slutrapport som skrivits av en arbetsgrupp som Allians 
för Sverige tagit fram inför valet som formulerat problem id en svenska skolan och föreslagit 
åtgärder för att komma till rätta med dessa. Denna heter ”Mer kunskap- en modern 
utbildningspolitik” men när jag hänvisar till den i analysen så skriver jag bara Skolgruppens rapport. 
Sedan har jag använt det valmanifest som Allians för Sverige utformat inför valet 2006 som heter 
”Fler i arbete- mer att dela på”. Då jag hänvisar till det i analysen så skriver jag bara Valmanifestet. 

                                                 
57 Winther Jorgensen, Marianne & Phillips Louise (2000), s. 7-36 
58 Ibid., s. 31-36 
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Detta dokument tar upp skolfrågorna i sammanfattad form och går därför bara på ytan in på 
problem och åtgärder med skolpolitiken i Sverige. Efter regeringsskiftet då Allians för Sverige 
bildat regering har det också tagits fram en så kallas lagrådsremiss som jag har använt mig av och 
hänvisar till som Lagrådsremiss. Denna heter ”Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan”. 
En lagrådsremiss är ett lagförslag som regeringen eller ett riksdagsutskott skickar till Lagrådet för 
yttrande. 59 Dessutom har jag använt mig av ett dokument som är ett protokoll från 
Utbildningsdepartementet. I detta dokument sammanfattas ett uppdrag som Regeringen givit en 
nybildad arbetsgrupp som fått i uppgift att utreda och föreslå ett nytt betygssystem. Denna 
benämner jag i analysen Protokoll för ny betygsskala.  
 

Analys 
Jag har i min studie utgått från att synen på eleven, läraren och skolan säger en hel del om vad det 
som uppfattas som önskvärt hos landets medborgare. Analysen är huvudsakligen uppdelad efter 
fyra olika teman. Den börjar dock med två bakgrundsstycken varav det första är; Argument för 
skolans demokratiska betydelse som syftar att ge läsaren en förståelse av vad det är som anlägger 
Alliansens argument för ökad kunskap hos eleverna i sina skolpolitiska dokument. Det andra 
bakgrundstycket; Problembild av den förra regeringens skolpolitik syftar till att belysa vad det är för 
problem som Alliansen utgått från då de utformat och legitimerat sina argument för åtgärder mot 
dessa. Det första temat som kommer efter bakgrundstyckena stycken är Lärarens roll och styrningen 
av skolan där Alliansens syn på lärarrollen tas upp och frågor kring status, auktoritet och 
professionalitet hos lärarna behandlas. Dessutom undersöks frågor kring lärarutbildningen och 
hur Alliansen vill förändra denna till att i högre grad motsvara de krav som ställs på en 
högskoleutbildning. I nästa stycke är temat Synen på elevens roll i skolan där fokuseringen ligger på 
hur Alliansen skildrar elevens roll i skolan och legitimerar sina argument för att öka kontroll och 
befogenheter hos lärarna av eleverna i syfte att höja kunskapsnivån och skapa trygghet och 
ordning i skolmiljön. Nästföljande tema är Mätbar kunskap som den eftersträvansvärda kunskapen och i 
detta stycke undersöks hur synen på kunskap kopplas samman med en betoning av de kunskaper 
som är mätbara vilket leder till att betydelsen av andra former av kunskaper nedbetonas. Det sista 
temat är (Val)frihet som konkurrenskraft i vilket det visar sig att paralleller kan dras mellan 
marknadens intresse av valfrihet mellan skolor och ett synsätt där föräldrar blir köpare och skolan 
som säljare av konkurrenskraft. De olika temana hänger samman genom att de alla syftar till att 
belysa hur Alliansens argument kan kopplas till deras syn på det önskvärda hos det lärande 
subjektet och i förlängningen hos landets medborgare.  

 

                                                 
59 http://www.riksdagen.se [Datum: 2007-05-03] 
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Argument för skolans demokratiska betydelse 
I de olika dokument som Allians för Sverige har tagit fram som berör skola och utbildning 
betonas vikten av utbildning för en välfungerande demokratis utveckling. I skolgruppens 
slutrapport framhålls också att kvalitén på ett lands utbildning och forskning är av avgörande 
betydelse för ett lands välfärd. Det framhålls att det är lika viktigt med en bra basutbildning för 
alla medborgare som att satsa på den spetsforskning som behövs för att nå ekonomisk framgång. 
Anledningen är att basutbildningen syftar till att ge alla medborgare möjligheten att ta del av 
samtal och information i vardagen. Bara så kan en levande demokrati uppstå och leva vidare. 60 I 
valmanifestet betonas vidare att utbildning är ett viktigt redskap för att ge alla människor 
möjlighet att förverkliga sina drömmar och att det är en rättighet hos varje människa att delta i 
denna utbildning. Det fastställs att denna rättighet fordras för att alla människor ska få de 
kunskaper och värderingar som behövs för att kunna fungera som medborgare. I Skolgruppens 
rapport framhålls vidare att grundskolan är en mycket viktig institution för att ge alla unga 
människor en likvärdig chans för sin framtid. 

När grundskolan är av hög kvalitet blir inte kön och familjebakgrund längre avgörande för hur 
en elev lyckas nå kunskapsmålen. Grundskolan är därför det som kanske är av störst betydelse 
för att ge alla unga människor en likvärdig chans att skapa sig en framtid – som aktiv och 
delaktig medborgare, i fortsatta studier, som skicklig hantverkare, entreprenör eller anställd på 
arbetsmarknaden. 61 

Vi kan i ovanstående citat se att Alliansen vill klargöra en vision för landets medborgare. I denna 
vision ges alla unga människor en likvärdig chans att skapa sig en framtid. Det framgår dock att 
det som sägs vara uttryck för att ge alla en likvärdig chans att skapa sig en framtid inte bara syftar 
till ett självförverkligande för individens egen skull utan till att betona betydelsen av att skapa sig 
en framtid i syfte att genom sin arbetsinsats bidra till samhällsutvecklingen. Därmed anges ramar 
för vad det är för slags framtid den aktiva och delaktiga medborgaren ska vilja sträva efter. Detta 
kan relateras till den liberala styrningsrationalitet som Rose talar om och som utgår från att 
medborgarna ska göra samhällets mål till sina egna och själva därigenom komma att vilja sträva 
efter de viktigaste målen.62 Där förutsättningarna för en så kallad vitaliserad demokrati i 
Valmanifestet beskrivs syns också en tendens till att utgå från det styrningsrationalistiska synsätt 
som Hultqvist och Petterson talar om som politisk rationalitet: 

En vitaliserad demokrati förutsätter att makten utgår från människor och att varje medborgare 
får ett avgörande inflytande över den egna vardagen. Det som fattas gemensamt måste 
respektera den enskildes fri- och rättigheter. Ett förstärkt förtroende för de demokratiska 
institutionerna förutsätter att makten utövas på ett oväldigt sätt. 63 

Genom att betona att makten ska respektera den enskildes fri- och rättigheter syns, i Alliansens 
argument, ett ställningstagande för att styrningsformen ska utgå från folkets självstyrda makt. 

                                                 
60 Skolgruppens rapport, s. 4 
61 Ibid., s 6 
62 Rose, Nikolas, (1995) i: Hultqvist Kenneth & Peterson Kenneth (red) (1995) 
63 Valmanifest, s. 5 
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Detta är också framträdande drag i den politiska rationalitet som Hultqvist och Peterson talar om 
eftersom den syftar till att respektera maktens föremål, det vill säga folket. Respekten fordrar 
dock enligt Hultqvist och Petterson kunskaper om föremålet för makten. Denna kunskap bygger 
enligt deras teori på antaganden som utgår från en essens eller sanning om subjektet. För att 
Alliansen ska kunna ge enskilda människor upplevelsen av att de är fria, att deras rättighet 
respekteras och att de har inflytande över sin vardag måste de enligt denna 
styrningsrationalitetsteori skapa sig en kunskap om vad dessa subjekt är och behöver.  
 

Problembild av den förra regeringens skolpolitik 
Allians för Sverige riktar skarp kritik mot den Socialdemokratiska regeringen som under 
Skolgruppens rapport och valmanifestets utformande hade makten i Sverige. I Skolgruppens 
rapport framhålls att;  

Det är uppenbart att den Socialdemokratiska utbildningspolitiken inte 
fungerar.64/…/Socialdemokraternas politik har fokuserat på allt annat än kunskap,  vilket har 
lett till allvarliga konsekvenser. 65 

Den generella bilden av den svenska skolan menar Skolguppen ger anledning till stor oro 
eftersom svenska elever i internationella jämförelser som bäst presterar medelmåttigt i 
läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Länder som Sverige tidigare haft ett försprång mot 
påvisar de har kommit i kapp och andra länder har dragit ifrån. I Valmanifestet framhålls: 

/…/att resultaten i svensk skola har försämrats, och att svenska elevers resultat, från att vara i 
topp internationellt, nu på sin höjd är medelmåttiga. En fjärdedel av eleverna når inte 
grundskolans mål och en tredjedel av 20-åringarna har inte nått gymnasiets mål. 66 

Skolgruppen framhåller också att det är en tragedi att 20 000 ungdomar, enligt den statistik de 
använt sig av, varje år gått ut grundskolan utan att ha uppnått grundläggande kunskaperna i varje 
ämne. De betonar målträngsel som ett problem vilket lett till att kunskapsuppdraget som de 
uttrycker det, hamnat i skymundan, vilket visat sig i elevernas bristande ämneskunskaper. I de 
olika dokumenten framkommer också att man ser de bristande kunskaperna som en direkt följd 
av läraryrkets låga status. I Valmanifestet skriver man följande: 

Läraryrkets status har tillåtits sjunka, inte minst genom att många kommuner av ekonomiska 
skäl anställt personer utan rätt utbildning för att undervisa.67 

Detta problem kopplas bland annat samman med att antalet obehöriga lärare, det vill säga lärare 
som saknar relevant utbildning inom det område som de undervisar i, under senare år har ökat. I 
Direktiven till Skolgruppen från 2004 framhåller man även att det visat sig i en stor undersökning 
från OECD att svensk skola är den näst sämsta i världen på att skapa arbetsro i skolan. Bara en 

                                                 
64 Skolgruppens rapport, s. 4 
65 Ibid., s. 7  
66 Valmanifestet, s. 15 
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av tio elever hade enligt denna undersökning angett att de hade lugn och ro i klassrummet.68 I 
valmanifestet angavs otillräckliga befogenheter hos lärare som ett skäl till att de inte kunde hålla 
ordning och respekteras i klassrummet.69 I Skolgruppens rapport uttrycks också ett missnöje över 
att skolan, som det framhålls, länge har byggt på ett alltför kollektivistiskt synsätt. Tanken att alla 
ska lära sig samma saker på lika lång tid, i samma rum och helst samtidigt påvisas vara orimlig 
eftersom det skulle förutsätta att varje elev har samma förutsättningar och behov. Detta menar 
Alliansen i Skolgruppens rapport har gett för lite utrymme att anpassa undervisningen efter 
elevens behov.70 Följande kritik framförs också före regeringsskiftet av denna kollektivistiska 
skolpolitik:  

Regeringen vill stöpa alla elever i samma form för det är deras bild av rättvisa.71 
/.../Regeringen verkar tro att det går att skapa en likvärdig utbildning om alla elever får samma 
utbildning.72  

Av dessa argument går det att se en kontinuitet i den borgerliga skolpolitiken. Allians för Sverige 
tar ställning från det de påvisat vara problematiskt med den socialdemokratiska regeringens 
skolpolitik som av de anses vara allt för kollektivistisk. Samma slags kritik framfördes enligt 
Hwang av moderaterna under slutet av 1980-talet då skolpolitiken som en följd av ett 
kollektivistiskt synsätt i den svenska välfärdsstaten påvisades vara allt för likformig och 
ineffektiv.73   
 

Övergripande mål med Allians för Sveriges skolpolitik 
Mot bakgrund av de brister som påvisats gällande den svenska skolan använder sig Allians för 
Sverige, i sina olika dokument, av budskap som tydligt visar att de vill ta avstånd från den 
Socialdemokratiska regeringens skolpolitik och de påvisade bristerna. Det är tydligt att Alliansen 
istället vill utge sig för att stå för en mer hållbar politik där elevernas kunskapsresultat utvecklas 
framåt.  

Allians för Sverige anser att det är fullständigt oacceptabelt att så många elever inte får med sig 
de grundläggande kunskaperna från grundskolan. Vårt övergripande mål är att alla elever ska 
nå kunskapsmålen i alla ämnen. 74 

Namnet på den rapport som Skolgruppen presenterar är passande för detta budskap: Mer 
kunskap- en modern utbildningspolitik. Skolgruppen klargör också att grundskolans huvuduppgift ska 
vara kunskapsuppdraget. Vad som beskrivs som det övergripande målet inom detta uppdrag är: 

                                                 
68 Direktiv till arbetsgrupper, s. 1-15 
69 Valmanifestet, s. 15.  
70 Skolgruppens rapport, s. 9 
71 Valmanifestet, s. 4 
72 Skolgruppens rapport, s. 7 
73 Hwang, Sun-Joon (2002): Utbildning & Demokrati, 11[1], s. 78-106 
74 Skolgruppens rapport, s. 7 
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/.../att alla elever ska nå kunskapsmålen i alla ämnen.75 På grund av den målträngsel som påvisats vara 
problematisk under den socialdemokratiska regeringens styre vill Alliansen istället satsa på att 
fokusera på kunskap genom tydligare och färre mål.76 I Valmanifestet framhålls att det måste 
satsas mer på läsning och skrivning under de första läsåren eftersom det hävdas att dessa 
baskunskaper är nödvändiga för att eleven ska kunna ta till sig kunskaper i övriga skolämnen. 
Alliansen framhåller också i Valmanifestet att de vill skärpa kraven på att skolan ska erbjuda 
individanpassat stöd i form av speciallärare, sommarskola eller extra undervisningstid i ett ämne. 
Varje elev framhålls ha rätt till stöd så tidigt som möjligt, för att utvecklas utifrån sina 
förutsättningar. 77 Skolgruppen skriver också att 

Varje elev har rätt till en skola som ger förutsättningar för eleven att ta till sig den 
grundläggande kunskap som behövs för att kunna fungera som aktiva medborgare i ett 
demokratiskt samhälle. 78 

Det går med andra ord så här långt, i Allians för Sveriges beskrivning av målsättningarna med 
skolpolitiken att se några faktorer som framhålls särskilt tydligt. Att alla elever ska nå 
kunskapsmålen i alla ämnen är en av dessa. För att åstadkomma detta tydliggörs vikten av en 
individanpassad undervisning med möjlighet till speciallärare, sommarskola och extra 
undervisningstid i ett ämne. Dessutom vill Alliansen ge skolan färre och tydligare mål att arbeta 
utifrån samt att skolan i högre grad ska satsa på läsning och skrivning under de första läsåren. De 
olika förändringarna syftar till att alla elever i framtiden ska kunna fungera som aktiva 
medborgare, vilket vi i analysens inledande stycke redan sett eftersträvas för att eleverna senare i 
livet ska kunna bidra till samhällets utveckling genom arbete, företagande, forskning och så 
vidare. 
 

Lärarnas roll och styrningen av skolan  
För att stärka skolans kvalitet och säkra en likvärdig skola måste skolpolitiken läggas om. 
Skolans kunskapsuppdrag ska betonas, samtidigt som antalet mål minskas och de nationella 
kunskapsmålen i varje ämne förtydligas. Skolors självbestämmande måste öka; lärare och 
rektorer ska ha största möjliga professionella frihet i att avgöra hur de nationella 
kunskapsmålen i varje ämne ska uppnås.79 /…/Beslut om hur undervisningen utformas och 
resurserna används ska fattas av skolans lärare och rektorn där den bästa informationen om 
elevernas och skolans förutsättningar finns.80 /…/ Ansvarsutkrävande ska införas för att 
garantera att alla skolor håller kunskapskraven. 81 

Enligt Skolgruppen har skolans kunskapsuppdrag varit för otydliga. Dessutom har lärarna och 
rektorerna haft för lite att säga till om när det gäller hur kunskapsuppdraget ska uppnås. Målen 
                                                 
75 Skolgruppens rapport, s. 7 
76 Ibid., s. 8 
77 Valmanifestet, s. 16 
78 Ibid., s. 9 
79 Skolgruppens rapport, s. 32 
80 Ibid., s. 33 
81 Ibid., s. 32 
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ska ligga på nationell nivå medan metoden för att uppnå målen ska avgöras av skolan. Att stärka 
lärarens position i skolan är något som Allians för Sverige framhåller som viktigt i ledet till att 
uppnå kunskapsuppdraget.  Samtidigt som lärarna och rektorerna ges en stor tillit i Skolgruppens 
beskrivning av deras uppdrag betonas också deras ansvar för att skolan verkligen uppnår de 
uppsatta kunskapskraven.82 Synsättet som Alliansen ger uttryck för visar att friheten för lärare och 
rektorn ligger inom vissa, av staten givna ramar, för vilken typ av kunskap som värderas och 
vilken miniminivå av kunskaper hos elever som krävs för att skolan ska kunna anses ha uppnått 
sitt kunskapsuppdrag. En diffus gränslinje i argumentationen för vad som å ena sidan framhålls 
som lärarnas rätt till valfrihet och vad som å andra sidan argumenteras för att vara deras ansvar 
gentemot de nationella målen märks även i sättet som Alliansen i Skolgruppens rapport 
argumenterar för att ge lärarna ökade befogenheter. 

Lärarnas disciplinära befogenheter har monterats ned och deras auktoritet i klassrummet har 
tillåtits sjunka. /…/ Skollagen ska inrymma bestämmelser som uttryckligen ställer krav på en 
lugn och trygg skolmiljö. Lärare och skolledningen ska ha rätt att vidta de åtgärder som krävs 
för att skapa trygghet. Skollagstiftningen måste tydligt ange vilka befogenheter som rektorer 
och lärare ska ha för att komma till rätta med oro och disciplinära problem bland eleverna. 83 

Skollagen ska ställa krav på att lärare och rektorer vidtar de åtgärder som anses nödvändiga för att 
skapa ordning och trygghet i skolan.84 De disciplinära problemen förläggs hos eleverna medan 
ansvaret för att åtgärda problemen förläggs hos lärarna och rektorerna. Det är lärarna och 
skolledningen som avgör var gränsen går för vad som anses vara disciplinära problem samtidigt 
som dessa måste rätta sig efter vad som utåt sett kan uppfattas som oordning och otrygghet i 
skolan. Lärarna och skolledningen är med andra ord överordnade eleverna i den meningen att det 
är de som beslutar över vad det är som anses acceptabelt och vad som anses problematiskt i 
skolmiljön. Det är också lärarna som beslutar över vilka åtgärder som anses passande i de olika 
aktuella situationer som kan uppstå. Samtidigt har skolan ett ansvar gentemot skollagen i att 
verkligen skapa en lugn och trygg skolmiljö för eleverna. Enligt Österlinds teorier framgår detta 
sätt att vilja styra skolan som en följd av att övergripande samhällsförändringar motsvaras av 
förändringar i skolan där skolans arbetsformer anpassas direkt till arbetsmarknadens krav. Som 
framgår genom tabeller i teoridelen, att hennes teori visar att då synen på styrningen av samhället 
förändras från regel till målstyrning förändras de också från att betona kollektiv till individ och 
från det yttre till det privata. Samtidigt förändras sättet att se på styrningen i skolan från 
konformitet, som Allians för Sverige kritiserar den socialdemokratiska regeringen för, till 
variation, från direktkontroll till redovisningskrav och från sanktioner till självdisciplin.85 
Paralleller från detta resonemang kan dras till Alliansens sätt att å ena sidan tala om lärarnas 
valfrihet och å andra lägga fram argument för ökade krav på utvärderingar av lärarna och ett 
tydliggörande av deras ansvar. Samtidigt som valfriheten betonas förläggs också kravet på lärarna 

                                                 
82 Skolgruppens rapport, s. 32-39 
83 Ibid., s. 15 
84 Ibid., s. 32-39 
85 Österlind, Eva (1998), s. 130-137  
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att de ska styra eleverna på ett sådant sätt att de själva upplever att miljön är lugn och trygg. 
Lärarna måste, för att lyckas med detta, själva arbeta för att de mål som ställs följs. Genom att 
åberopa denna form av kontroll går det därför att se en utvidgning i vad som betonas vara 
lärarnas eget ansvar när det gäller styrningen av eleverna. Detta kan också härledas till det 
styrningsrationalistiska synsätt som enligt Rose teori handlar om att subjekten förväntas styra sig 
själva utefter de normer som råder i samhället.86 Lärarna kan dock uppleva sig mer fria än de 
skulle göra genom direktkontroll då det är de själva som ges förtroendet att utöva kontrollen.  

 

Förbättringar av lärarnas status och ökade krav på lärarutbildningarna 
Allians för Sverige framhåller i Skolgruppens rapport att de genom att undvika detaljstyrning och 
fokusera på kvalitet och stabila spelregler, vill stärka de professionella i sitt arbete på alla skolor. 
Att höja läraryrkets attraktionskraft framhålls vara en viktig förutsättning för att skolan ska kunna 
ge eleverna de verktyg som behövs för att klara kunskapsmålen.87 I citatet nedan går det att se hur 
satsningen på lärares status vidare motiveras.   

Forskning visar att lärarnas kompetens är den viktigaste faktorn för goda kunskapsresultat. För 
att vi ska kunna öka kvalitetskraven på skolan krävs att de som verkar där ges bättre villkor än 
idag. Det alldeles avgörande kommer att vara skolans förmåga att dra till sig välutbildade 
kunniga lärare. Att stärka skolan kräver att kvaliteten i lärarnas utbildning och fortbildning 
förbättras, och att skolans signalsystem premierar professionella, välutbildade lärare och 
regelbunden fortbildning. 88 

I ovanstående citat framgår några av de förbättringarna kring läraryrket Alliansen vill lägga 
tonvikten vid för att höja läraryrkets status. Ett steg i att höja läraryrkets status är att de vill skärpa 
behörighetsreglerna för lärare så att endast behöriga lärare ska få tillsvidareanställas och sätta 
betyg etc. För behörighet ska det krävas att läraren har lärarutbildning och att inriktningen i 
denna är anpassad för såväl undervisningsämnet/ämnena som de skolår som undervisningen 
avser. Begreppet behörighet behöver enligt Skolgruppens rapport tydligare definieras i skollagen. 
Alliansen vill dock göra det enklare för obehöriga lärare och andra personer att kunna validera 
sina kunskaper. Till personer med relevant ämnesutbildning vill de också ge möjligheten att 
kunna komplettera med en ettårig praktisk pedagogisk utbildning, för att uppnå behörighet. 
Tillsammans med sättet att se på lärarnas ställning i skolan är Lärarutbildningens utformning en 
viktig fråga som ges stor tyngdvikt i Skolgruppens rapport. De förbättringar som Allians för 
Sverige, i detta dokument, föreslår av lärarutbildningen rör bland annat kvalitetssäkring av 
lärarutbildningen, att staten ska ha ansvar för finansieringen av den Verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU), samt att högskoleverket ska dra in examinationsrätten för de 
lärarutbildningar som inte håller kvalitetskraven.89 Dessa förändringar föreslås också till följd av 

                                                 
86 Rose, Nikolas (1995), i: Hultqvist Kenneth & Peterson Kenneth (red) (Stockholm, 1995) 
87 Ibid., s. 32-39 
88 Ibid., s. 37 
89 Skolgruppens rapport, s. 37ff 
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att Alliansen funnit påtagliga brister på forskningsanknytning genom Högskoleverkets 
utvärdering samt i utbildning och rekrytering av handledare för VFU. Förbättringarna som 
Alliansen i Skolgruppens rapport argumenterat för handlar om att de vill säkerställa antalet platser 
inom VFU och ge medel för utbildning och ersättning av handledarna samt ge Högskoleverket i 
uppdrag att löpande utvärdera lärarutbildningens kvalitet.  

Ett annat förslag som framförs i Skolgruppens rapport är att införa ett auktorisationssytem 
för lärare där de genom nationella kvalitetsnormer vill skapa en naturlig karriärväg inom 
läraryrket. Handledning och mentorskap av lärarstudenter skulle enligt Alliansen kunna bli ett led 
i lärarkarriären. Detta menar de skulle kunna motivera lärare att engagera sig i 
handledaruppgiften. Auktorisationssystemet ligger enligt Alliansen också nära det förslag som de 
fackliga förbunden som riktas till lärare; Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet tidigare har 
presenterat. Detta system menar de skulle bygga på tanken att befogenheter för lärare och då inte 
minst myndighetsliknande uppgifter som betygssättning och omprövning av betyg ska kopplas till 
krav på lärares behörighet, yrkesetik och erfarenhet. Allians för Sverige vill även införa 
kvalitetskrav för de lärare som handleder blivande lärare i den verksamhetsförlagda utbildningen. 
Ett annat förslag som läggs fram i Skolgruppens rapport till att öka lärarnas ställning är att rikta 
skolans pedagogiska uppdrag direkt till lärare. Dessutom anges argument för tätare och 
förbättrade utvärderingar av skolors kvalitet.  

I ett led mot att öka lärarnas ställning och status i samhället vill Alliansen med andra ord å 
ena sidan öka kontrollen av lärarna men å andra sidan öka deras självbestämmanderätt.90 Detta 
kan också ses som framträdande drag i Österlinds teorier om sambandet mellan 
samhällsförändringar och förändringar i skolmiljön där lärarnas ökade status går hand i hand med 
deras valfrihet och ansvar vilka anses viktiga för att motivera lärarna till att bedriva en professionell 
undervisning. 91 
 

Synen på elevens roll i skolan  
Stödet till eleverna framhålls i Alliansens olika dokument som en rättighet hos varje elev att få de 
förutsättningar som krävs för att kunna uppnå skolans mål. I citaten från Skolgruppens rapport 
nedan framgår det dock att ansvaret inte sträcker sig hur långt som helst utan att Alliansen också 
menar att eleven själv har eget ansvar för sina kunskaper.     

Skolan måste ges möjlighet att åstadkomma en bra skolmiljö för alla elever.92/…/ Varje elev 
har rätt till stöd så att hon eller han kan utvecklas utifrån sina förutsättningar.93 /…/Eleven 
har därför rätt till sådan undervisning och stöd som krävs för att uppnå skolans 

                                                 
90 Skolgruppens rapport, s. 37ff 
91 Österlind, Eva, Disciplinering via frihet. Elevers planering av sitt eget arbete (Uppsala, 1998), s. 130-137 
92 Skolgruppens rapport, s 14 
93 Ibid., s. 11 
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mål.94/…/Skolan ska ge förutsättningar för alla elever, oavsett bakgrund att nå målen.95 /…/ 
Självklart krävs det stora, egna insatser av varje elev. Ingen kan garanteras kunskaper och ingen 
kan garanteras kunskaper och inte heller tvingas kvar i skolan efter skolpliktens upphörande.96   

Allians för Sverige påvisar att skolan har en hel del skyldigheter gentemot eleven. Men det är inte 
bara skolan som har åtaganden utan även eleven själv har ansvar för sin skolgång. Eftersom 
eleven har skolplikt och inte är myndig är det dock viktigt ha i åtanke att dennes möjlighet att 
kombinera frihet med eget ansvar på liknande sätt som lärarna, är inskränkt. I Skolgruppens 
rapport går det, som en följd av detta dilemma, att se tendenser till inkonsekvenser i sättet att 
skildra elevens roll i skolan. Det stycke som i detta dokument behandlar åtgärder för att skapa 
trygghet och ordning i skolan hänvisar Alliansen till de demokratiska värden som står i 
läroplanen. Där framhålls att människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och 
utsatta är värden som skolan har ansvar för att gestalta och förmedla. Lärarnas uppgift menar de 
är att med utgångspunkt ur detta hjälpa eleverna att utveckla empati och respekt för andra 
människors lika värde. Samtidigt menar Alliansen att det är föräldrarna som har huvudansvaret 
för barnens fostran vilket gör att ansvaret för elevernas demokratiska fostran ligger någonstans i 
gränslinjen mellan skolan och föräldrarna. 97 

/…/är det föräldrarna som har huvudansvaret för barnens fostran. Skolans uppgift är att 
stödja föräldrarna för att få eleverna att förstå och respektera de etiska och moraliska koder 
som gäller i samhället. 98 

Det går här att se att det är svårt att uppfatta vad som uppfattas som elevernas ansvar i sitt eget 
beteende och vad som är skolans, föräldrarnas eller regeringens ansvar. För att åtgärda 
ordningsproblemen anges följande i en Lagrådsremiss som Den borgerliga regeringen har 
utformat: 

För det första föreslås att rektorer och lärare ges rätt att från en elev omhänderta föremål som 
används på ett störande sätt i skolverksamheten eller som kan utgöra en fara för säkerheten i 
denna. För det andra föreslås att det skall införas en möjlighet att mot vårdnadshavarens 
önskemål förflytta elever till en annan skola om det är nödvändigt med hänsyn till övriga 
elevers trygghet och studiero.99  

Alliansen ger också i samma dokument fler exempel på befogenheter som de vill ska ingå i 
skollagstiftningen så som skriftlig varning, kvarsittning, föräldrasamtal, att avvisa elever från 
klassrummet samt kortare tids avstängning från skolan.100 Konsekvenserna av dessa åtgärder 
riktas direkt till enskilda elever och påvisar därmed ett synsätt som bygger på att det är eleverna 
själva som är ytterst ansvariga för att deras beteende inte strider mot det som anses önskvärt. Det 
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går därmed att se att eleverna i egenskap av enskilda individer blir ansvariga för sina egna som det 
i Lagrådsremissen uttrycks, destruktiva beteenden. Då det är lärarna som ges befogenheterna och 
som framhålls i Skolgruppens rapport, det professionella ansvaret och friheten är det dock de 
som avgör vad det är som ska anses vara önskvärt och normalt beteende i skolan och vad som 
inte är det. Elevernas underordnade ställning och beroende ställning gentemot lärarna och skolan 
innebär att de blir tvungna att anpassa sig till de förpliktelser och regler som lärarna och skolan 
har upprättat i skolmiljön. Samtidigt som deras demokratiska rättigheter som individer framhålls 
av Alliansen så blir deras egna friheter begränsade eftersom det inte är de själva utan lärarna som 
har befogenheterna att besluta i frågor som rör deras skolmiljö och vilket ansvar de som individer 
ska ha för den. En ytterligare svårighet när det gäller elevens roll i skolan är att de, som det 
framhålls i Skolgruppens rapport, ska lära sig att respektera andra människor och grundläggande 
demokratiska värden i samhället. Samtidigt ligger betoningen av deras kunskaper och lärande i 
Allians för Sveriges skolpolitiska dokument inte främst på kollektiv - utan snarare på individuell 
nivå.101  
 

Individanpassat stöd eller ökad kontroll? 
Allians för Sverige påvisar i Skolgruppens rapport att det alltför kollektivistiska synsätt som enligt 
deras åsikt länge har präglat den svenska skolan har gett för lite utrymme för lärarna att anpassa 
undervisningen efter elevens behov. Istället säger de sig vilja öka möjligheten att anpassa skolstart 
och skolgång efter elevens behov. Enligt Skolgruppens slutrapport ska eleven ha rätt till sådant 
stöd som krävs för att nå grundskolans mål. I samma dokument argumenteras det för att det ska 
finnas individuella utvecklingsplaner för varje elev som ska fungera som ansvarskontrakt mellan 
skola, elev och föräldrar.102 Ambitionen med dessa är enligt Alliansen att de ska fungera som 
verktyg för individanpassning i syfte att, som det formuleras; stärka varje elevs kunskapsutveckling. 103 I 
samma stycke framhålls att syftet med detta ansvarskontrakt avser både elever som av olika 
anledningar har svårt att uppnå de grundläggande målen och elever som har lättare för sig och 
som man menar behöver utmaningar för att nå de högre målen. Alliansen vill också införa 
regelbundna obligatoriska kontrollstationer för eleverna i syfte att skapa ökad nationell 
likvärdighet och minska variationen i elevernas resultat.104  

Ingen elev ska kunna halka efter utan att detta uppmärksammas av skolan. Vi inför därför krav 
på att skolorna tillhandahåller en lägsta miniminivå av uppföljning, i form av tre obligatoriska 
kontrollstationer; år tre, fem och åtta.105  

                                                 
101 Skolgruppens rapport 
102 Ibid., s. 1-13 
103 Skolgruppens rapport., s. 12 
104 Ibid., s. 8-12 
105 Ibid, s. 10 



 23

 I samband med kontrollstationerna vill Allians för Sverige att obligatoriska prov ska införas för 
att ge en bild av hur eleven ligger till i förhållande till de nationella målen i år tre, fem och nio. 
Därutöver vill de skärpa kraven på skolan att tillgodose elevers rätt till individanpassat stöd för att 
nå målen.106 I Valmanifestet framhålls också skälet att ingen elev ska kunna halka efter utan att 
uppmärksammas av skolan som motivering av förändringar i betygssystemet.107 Efter 
regeringsskiftet har det tillsatts en arbetsgrupp i syfte att utreda och föreslå en ny betygsskala med 
fler steg än idag för alla skolformer där betyg sätts. Behovet av denna utredning motiveras med 
att det behövs en väl fungerande uppföljning av elevernas lärande. Hemmet förmodas genom att 
använda betyg som verktyg kunna få en levande dialog om elevens kunskapsutveckling. 108  

Betygen är ett av flera instrument för att möjliggöra detta. Det är därför viktigt att betyg sätts 
tidigare och på ett kvalitetssäkrat sätt. 109 

Dessutom motiveras detta med att betygssättning utgör en myndighetsutövning vilket Alliansen 
menar ställer höga krav på likvärdighet och rättssäkerhet och kräver förändringar i systemet för 
att säkerställa denna rättssäkerhet. Det går att se tydligt att de argument som framhålls för att öka 
kontrollen av eleverna genom betyg och nationella prov å ena sidan motiveras av en vilja att 
belysa skolans ansvar för elevernas lärande. Å andra sidan går det att se att Alliansen, genom 
bland annat ansvarskontraktet mellan lärare, elev och föräldrar, vill individualisera kontrollen av 
hur elevens lärande fungerar. Argument för denna individualisering framförs genom att åberopa 
elevens rätt till individanpassat stöd, med andra ord att det är en rättighet hos eleven att få stöd 
som är anpassat efter de egna behoven. Vad som däremot inte närmare diskuteras är hur eleverna 
själva skulle komma att uppleva den ökade kontroll som de tidigare nationella proven, de utökade 
betygen och omdömena skulle innebära. Det som används som argument för elevernas behov 
styrks inte av någon vidare forskning om hur eleverna själva påverkas av betyg och prov, utan 
behovet av dessa tas istället mer eller mindre för givet som en nödvändighet i steget till att öka 
elevernas kunskaper. Detta kan uppfattas som en aning märkligt då Alliansen stödjer andra delar 
av sin argumentation på just vikten av utbildning och forskningsanknytning exempelvis då det 
gäller utvecklingen hos lärarna i deras professionalitet. Alliansens argumentationer inrymmer 
också motsägelsefullheter då de å ena sidan ställer sig emot en alltför kollektivistisk skola, som 
inte kan ta hänsyn till enskilda elevers behov. Å andra sidan kan deras mål uppfattas 
svåruppnådda då det gäller att kombinera målen med årskursrelaterad kontroll och /…/att anpassa 

skolstart och skolgång efter elevens behov. 110 Då Alliansen vill att utbildningen, genom betyg och 
kontroller ska kunna granskas utifrån, i syfte att garantera likvärdigheten och rättssäkerheten 
bygger de sin argumentation på att eleverna läser ämnena i samma takt. Det blir då svårt för 
skolan att anpassa undervisning och skolgång efter elevers enskilda behov. Skolans ansvar blir 
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istället att se till att eleverna når upp till de normer som skolan har satt på eleverna och deras 
åldersrelaterade lärande. Här går det därför att se en spänning i de olika perspektiven på 
utbildning som Englund talar om där det ena synsättet framhålls som en individuell rättighet och 
enligt det andra som en kollektiv rättighet. Det kollektiva perspektivet kan sägas inbegripa just 
den syn på skolan och eleverna som Allians för Sverige säger sig ta avstånd från. Samtidigt 
framhåller de genom argument för årskursrelaterade krav på eleverna ändå att undervisningen ska 
ske utifrån gemensamt givna ramar vilket gör att Alliansen inkluderar sin egen politik i det 
kollektiva synsättet.  
 

Hur skildras sär- och specialskoleleverna? 
Skolgruppen framhåller att Skolverket riktat kritik mot kommuner för att inte följa kraven på 
ordentliga utredningar före det att beslut fattas om att placera en elev i särskola. De menar att:  

En stor andel av särskoleplaceringarna sker först efter att barnet gått i grundskola en viss tid. 
Beslut /…/ kan till och med komma så sent som efter nio år i grundskolan. Det tyder på en 
risk för att elever har blivit flyttade från den ordinarie grundskolan på grund av att de ansetts 
besvärliga eller av andra skäl inte fungerar i skolan, inte för att de har behov av att få sin 
utbildning inom särskolan. 111 

Vilka elever är det då som ska placeras inom särskolan? Det framgår av Alliansens argumentation 
i Skolgruppens rapport att det är ”elever med utvecklingsstörning” som ska kunna placeras inom 
särskolan. Vad som ska anses vara en utvecklingsstörning framgår dock inte utan istället påpekas 
att placeringarna ska föregås av /…/ordentliga utredningar före det att beslut tas om att placera en elev i 

särskola.112 Alliansen framhåller i samma dokument att felaktiga särskoleplaceringar får allvarliga 
konsekvenser både för de barn som ”verkligen är i behov av särskolans resurser”113 och för de som 
felaktigt blir placerade där.  

För den senare gruppen innebär det ett ökat utanförskap, en icke ändamålsenlig undervisning 
och begränsade framtida utbildningsmöjligheter.114  

Att vissa barn enligt Alliansen anses felaktigt placerade i särskolan kan ses som ett uttryck för att 
de anser att det går att göra en objektiv bedömning om vilka barn som ska placeras i särskolan. 
Det socialkonstruktionistiska synsätt som jag använt mig av som ansats till denna uppsats 
ifrågasätter dock att det överhuvudtaget går att göra objektiva bedömningar av människor. 
Eftersom alla individer utifrån detta perspektiv är delar av en mängd olika diskursiva 
meningsskapande sammanhang kan den som beskriver en elev inte ge anspråk på att göra detta 
på ett objektivt sätt. När det gäller risken för utanförskap verkar Allians för Sverige inte se denna 
som något problem för de barn som verkligen anses vara i behov av sär- eller specialskolans 
resurser. De tar avstånd från Socialdemokraternas ställningstagande att specialskolan, som är till 
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för barn med multifunktionshinder, ska läggas ned och menar istället att den ska finnas kvar som 
en egen enhet samt att staten ska vara huvudman för denna verksamhet.  

Elever med funktionshinder ska ha rätt att vistas i en miljö där de kan växa, där de får bästa 
tänkbara pedagogik och undervisning, där de har tillgång till bästa hjälpmedel, där de har 
vänner, där de känner sig trygga och där de mår bra. 115 

Det syns här i sättet att skildra barn med funktionshinder en tendens till att bygga sin 
argumentation på antaganden om att dessa skulle ha svårigheter att anpassa sig i den ”normala” 
grundskolan. Gränsen för vad som anses normalt och därmed ska ges plats i den ordinarie 
grundskolan och vad som anses avvikande blir diffus i alliansens tal om individanpassning. Å ena 
sidan vill man individanpassa undervisningen i grundskolan och å andra sidan verkar det finnas 
vissa behov som anses för avvikande för att kunna ges utrymme i den ordinarie grundskolan. 
 

Kvantifierbar kunskap som den eftersträvansvärda kunskapen 
Av Allians för Sveriges skolpolitiska dokument framgår att målbetoningen för kunskaperna ses som 
viktiga instrument i ledet till att höja kunskapen i den svenska skolan. Samtidigt ges lärarna ett 
stort ansvar att anpassa undervisningen på ett sådant sätt att eleverna klarar dessa mål och 
eleverna själva till att klara av att anpassa sig efter de normer som råder i skolans mål. Den 
kunskapssyn som framträder i Allians för Sveriges olika skolpolitiska dokument ger därför både 
en bild av att Alliansen starkt lägger tonvikten vid de mål och resultat som eleverna ska uppnå 
samtidigt som skolan ges ett stort ansvar i att dels kunna uppnå de resultat som satts upp hos 
eleverna och dels tillgodose eleverna med varaktiga kunskaper. Det går således att urskilja vissa 
spänningar mellan å ena sidan en betoning av kvantifierbara kunskaper och samtidigt mer djupa 
och kvalitativa kunskaper, som en del av det livslånga lärandet, i Alliansens argumentationer. I 
citaten från Valmanifestet nedan framträder ett mer processbetonat sätt att tala om kunskap.  

All utbildning måste utgå från tilltron till varje människas förmåga att lära116/…/Varje barn har 
rätt att lära sig läsa, skriva och räkna och ges de verktyg som behövs för att utforska sin 
omvärld och möta samhällets krav.117 

Språket som Allians för Sverige använder sig av här liknar det som enligt Hultqvists och 
Petersons analys använts i projektet Lärarna lyfter Sverige, där lärandet ses som en livslång process. 
Vi har också sett att Allians för Sverige använder sig av denna typ av argument för att påvisa 
sambandet mellan deras skolpolitik och ett demokratiskt samhälle.118 Grunderna för denna 
process, vilket är viktigt att framhålla, ska dock enligt Alliansens synsätt läggas i skolmiljön utifrån 
vissa föreställningar om vad kunskap egentligen är för något. De argument som framförs om 
önskemål om fler och tidigare betyg, nationella prov och andra metoder för att mäta resultat kan, 

                                                 
115 Skolgruppens rapport, s. 26 
116 Valmanifestet, s. 3 
117 Ibid., s. 15 
118 Hultqvist, Kenneth & Peterson, Kenneth (2000) i: Bjerg, Jens (2000) 
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enligt Lenz Taguchi, sägas bygga på antaganden utifrån modernistiska framstegsideal som ställer 
krav på att kunskapen ska vara mätbar/kvantifierbar. Det som kan sägas skilja ett modernistiskt 
och ett postmodernistiskt synsätt på kunskap (vilka förutsätter snarare än motsätter varandra) är 
enligt henne just synen på kunskap som i det förstnämnda ses som något fast och oföränderligt 
och i det sistnämnda något processbetonat och föränderligt.119 Allians för Sverige kan sägas 
använda sig av båda dessa synsätt i sina skolpolitiska dokument. Då de tydligt betonar 
kunskapsmålen och den kvantifierbara kunskapen som det viktigaste i sina skolpolitiska 
dokument kan dock det modernistiska synsättet ses som det dominerande synsättet i Alliansens 
skolpolitik. Allians för Sverige bekräftar också själva att detta är deras huvudsakliga ståndpunkt, 
när det framhålls i Skolgruppens rapport att: Kunskapsmålen ska uppvärderas i förhållande till 
processmålen. 120 I klargörandet av denna ståndpunkt tydliggörs att Alliansen inte anser att ett 
processorienterat förhållningssätt till kunskap ska dominera den svenska skolan. Det som 
Alliansen är kritisk till är att det, som de uttrycker: /…/allt oftare talas om att det viktigaste inte är att ha 

kunskaperna utan att veta var man ska leta reda på dessa.121 Alliansen anser att förmågan att hitta 
information på exempelvis Internet eller att kunna argumentera blir till liten nytta för den elev 
som inte har tillräckliga kunskaper för att värdera vad som är sant och relevant. Frågan är dock 
vad som avses med tillräckliga kunskaper? Alliansen pekar, i Skolgruppens rapport, på att eleverna 
visserligen har blivit bättre på att samarbeta, söka information och argumentera men betonar 
istället för dessa förmågor vilka stora brister som de anser finns i elevernas ämneskunskaper.  

Det ökade arbetet med processmålen – att exempelvis kunna söka information och 
argumentera – har skett på bekostnad av kunskapsinnehållet.122 

De förmågor som Allians för Sverige osynliggör vikten av är sådana som framhålls som viktiga i 
det koncept som Hultqvist och Petterson talar om för främjandet av det livslånga lärandet.123 I 
det föränderliga samhälle som det idag kan påstås att vi lever i kan det uppfattas märkligt att 
Alliansen tonar ned betydelsen av förmågor som samarbete och informationsökning till förmån 
för kvantifierbara kunskaper. Allians för Sverige verkar dock ta för givet att det bara är denna 
slags kunskap som verkligen kan räknas som riktig kunskap. Denna kunskapssyn innebär då en 
stor tillit till auktoritära källor och ett nedvärderande av kunskaper som inte kan kvantifieras utan 
istället bygger på ett kritiskt förhållningssätt till självklara kunskaper och som snarare betonar 
läroprocessen och ett reflexivt förhållningssätt än själva resultatet.  
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(Val)frihet som konkurrenskraft 
Som vi har kunnat se i föregående stycken finns det i de olika dokumenten som Allians för 
Sveriges tagit fram, liknande den skolpolitik som enligt Hwang fördes fram av moderaterna under 
början av 1990-talet, en tendens till att rikta in sig på frågor som framhålls syfta till att öka 
valfriheten hos olika aktörer som berörs av skolans arbete. Den valfrihet som det talas om i 
Allians för Sveriges olika skolpolitiska dokument handlar om allt från skolans rätt att välja 
profilering och föräldrars rätt att välja skola till sina barn till att eleverna i stigande åldrar ska få 
ökade möjligheter att fördjupa sig inom sina intresseområden. I valmanifestet skriver Allians för 
Sverige: 

Skolan ska ge elever och föräldrar stora möjligheter att välja en utbildning som passar elevens 
behov och önskemål. Varje skola ska ha möjlighet att skapa sig en egen profil och tillämpa ett 
eget arbetssätt. Fristående skolor är en självklar del av det svenska skolväsendet. Villkoren för 
de kommunala och fristående skolorna ska vara lika och alla barn och föräldrar ska ha 
möjlighet att välja mellan olika skolformer. Tätare och förbättrade statliga utvärderingar ska 
genomföras av varje skolas kvalitet. 124 

Valfriheten framhålls som en möjlighet och som ska erhållas av såväl fristående som kommunala 
skolor. Utifrån de olika profiler och arbetssätt som enskilda skolor erbjuder ska också eleverna 
och föräldrarna ges stora möjligheter att välja en utbildning som de bedömer som passande för 
den enskilda elevens behov och önskemål.  

Det är just dessa ökade möjligheter att välja skola, innehåll i undervisningen och att välja 
fristående skola (enligt Alliansens synsätt på samma villkor som kommunala skolor) som enligt 
Englund ligger till grund för förändringarna som har skett inom synen på utbildning under senare 
år.125 Allians för Sveriges säger sig å ena sidan vilja ge lika villkor för kommunala och fristående 
skolor men argumenterar å andra sidan för att fristående skolor ska få dispens från kravet om 
minst 20 elever samt rätt att själva välja om de vill delta i kommunens skolutvärdering. Dessutom 
påvisar Alliansen att fristående skolor ska återfå rätten att sätta betyg tidigare än kommunala 
skolor. Här kan vi se att det som i deras retorik verkar handla om att ge lika rättigheter till 
kommunala och fristående skolor i praktiken handlar om att Alliansen vill göra det lättare för 
fristående skolor att konkurrera med kommunala skolor.   

 

Elevens skolgång; en familjeangelägenhet eller individuell rättighet? 
Det går att se att den valfrihet som förs fram i Allians för Sveriges dokument styrs av till synes 
motstridiga mål. Å ena sidan framhålls det som en rättighet för eleverna att få att sina behov av 
individanpassat stöd tillgodosedda. Å andra sidan är det i praktiken inte eleverna utan föräldrarna 
som avgör vilken skola som bäst uppfyller dessa krav då det är föräldrarna som är förmyndare 
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över barnen. Denna syn på det som framhålls vara en individuell rättighet för eleverna märks 
tydligt i Englunds teori om förändringarna på sättet att se på utbildning som skett sedan 1980-
talet. Denna menar han, vilket framlades i teoridelen, alltmer har kommit att präglas av en 
polarisering. Valet av skola och innehåll blir utifrån ett individuellt perspektiv, enligt Englund, en 
fråga för i första hand elevens föräldrar medan det utifrån ett kollektivt demokratiskt är en fråga 
för samhällets och statens bästa.  Det allmänna utbildningssystem som tidigare har betraktats som 
en grundpelare i den svenska modellen och demokratin menar han i den nya utbildningsretoriken 
symboliseras som centralistisk och monopolistisk. En alternativ eller traditionellt svensk 
modellbetraktelse menar han, i motsats till detta polariserande synsätt, skulle ta fram de positiva 
sidorna från den svenska modellen.126 Det som i Allians för Sveriges skolpolitiska dokument 
framhålls vara till för den enskilda individen kan enligt hans resonemang istället ses som en 
rättighet för enskilda familjer snarare än enskilda individer. Genom att utgå från ett traditionellt och 
kollektivt perspektiv på utbildning framställs eleven i motsats till ett individuellt perspektiv som 
en enskild individ i relation till sin familj. Detta ger en något paradoxal bild av de olika synsätten 
som Englund ger på svensk utbildningspolitik. Vi kan här skönja spänningar mellan de olika 
perspektiven i sättet att betrakta den enskilda individens rättigheter. I det nyare synsättet som 
Englund talar om och som Allians för Sverige ställer sig bakom, är det föräldrarnas rätt till beslut 
och valmöjligheter som blir det avgörande för barnets skolgång. Vad som framhålls vara en 
rättighet för individen kan därmed tolkas som en rättighet för en hel familj. Det som istället 
förknippas med kollektiva rättigheter betonar i viss mening individen högre än vad det 
individuella perspektivet gör då rättigheterna läggs på den enskilda individen istället för dennes 
familj.   
 

Vad valfriheten i praktiken innebär för eleven  
Österlinds teorier om förändringar i sättet att se på lärarnas styrning av eleverna kan också 
relateras till Allians för Sveriges syn på elevernas roll i skolan. Trots att valfrihet framhålls som ett 
viktigt värde i skolan går det att se en skillnad i sättet att se på lärarnas och elevernas valfrihet. 
Allians för Sverige framhåller att de vill att alla barn och föräldrar ska ha möjlighet att välja mellan 
olika skolformer. Samtidigt är det rimligt att tolka att valet i slutändan skulle komma att falla på 
elevens föräldrar då denne inte själv är myndig och kan besluta över sin framtid och därför 
behöver förälderns godkännande. Vi kan därför se att elevens rätt till inflytande begränsas till att 
försöka påverka sina egna val genom familjen. Det som framhålls vara en individuell frihet blir 
istället kollektiv i den meningen att beslut fattas genom familjens önskemål. Eftersom det är 
föräldrarna som utåt sett anses mest förmögna att fatta kloka beslut bildas en maktasymmetri 
mellan barnet och föräldrarna. Denna maktasymmetri mellan den vuxne och barnet/eleven kan 
också skönjas i Allians för Sveriges sätt att dels tala om att lärarna behöver mer befogenheter för 
att kunna hålla ordning, vilket indikerar att det är läraren som bestämmer och eleven som ska 
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anpassa sig. Dessutom är det en mycket liten del av skolgruppens rapport som fokuserar kring 
elevens inflytande i skolan. Detta ämne tas upp under det näst sista stycket under rubriken 
Styrningen av skolan och inrymmer endast två punkter som förklaras med några få rader. Elevernas 
rätt till inflytande hänvisas något överraskande inte till den demokratiska värdegrunden, som 
tidigare i samma dokument använts för att argumentera för elevernas rätt till ordning och 
trygghet i skolan, där bland annat individens frihet anses vara mycket viktigt. Istället framhålls 
endast argumentet att elever har lagfäst rätt till inflytande över hur deras utbildning utformas.127 
Min tolkning är att detta inte är något som Allians för Sverige själva ser som särskilt viktigt men 
som något de enligt lag är tvingade att ge eleverna rätt till. Det går därför att se att de demokratiska 
värden där individens frihet är av framträdande betydelse, vilka som vi har kunnat se är sådana 
som Alliansen stödjer andra delar av sitt resonemang på, istället osynliggörs när det gäller 
elevernas inflytande i skolan. Det kan här också, trots att jag valt att studera synen på 
grundskolan, vara viktigt att påpeka att Alliansen i Skolgruppens rapport anger att de vill avskaffa 
de bestämmelser som under den Socialdemokratiska regeringens styre funnits om elevstyrda 
gymnasier. Detta motiveras med att:  

Det ska vara de professionellt utbildade i skolan – rektorer och lärare- som till slut fattar de 
avgörande besluten.128 /…/Möjligheterna att utöva elevinflytande ska anpassas till elevernas 
ålder och mognad. 129 /…/och ju äldre eleven blir, i desto större utsträckning ska eleverna få 
fördjupa sig i egna intresseområden. 130 

Åldern spelar med andra ord en viktig roll för hur pass stort inflytande som en elev ska ges. 
Yngre elever ses med andra ord som mindre förmögna att fatta egna beslut än äldre elever. Trots 
att individanpassning betonas så markeras inte elevens rätt att fatta beslut över sin vardag i lika 
hög grad som lärarnas och skolledarnas rätt till ökade befogenheter och beslut kring 
undervisningen samt det som i praktiken innebär föräldrarnas utökade rätt att välja sina barns 
utbildning.  
 

Slutdiskussion 
Det går utifrån de olika teman som analysen har fokuserats kring att urskilja en tendens i de 
perspektiv Allians för Sverige anlägger, till att betrakta det lärande subjektet och dennes 
utbildningsrättigheter främst utifrån ett individualiserat perspektiv. Lärarnas förbättrade ställning i 
skolan är ett viktigt mål i Alliansens skolpolitik som syftar till att skola och utbildning ska få den 
auktoritet i samhället som anses fordras för att skolans kvalitet ska stärkas. Ett viktigt verktyg för 
att kunna komma till rätta med ordnings- och trygghetsproblem i skolan anses vara ordningsbetyg 
Dessa kan också ses som ett tillvägagångssätt för att tydliggöra maktasymmetrin mellan lärare och 
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elev och därigenom göra läraren till en mer auktoritär figur i skolmiljön. Professionaliteten och 
förmågan till individanpassad undervisning från lärarnas håll förväntas också leda till att eleverna 
uppvisar förbättrade kunskapsresultat och klarar målen för grundskolan. Den fokus som därmed 
läggs på kvantifierbara kunskaper är dock inte helt oproblematisk vilket kommer att diskuteras 
närmare i sista delen av i slutdiskussionen under stycket Normal(iserad) kunskap.  

Tendenserna till att, genom att fokusera på det kvantifierbara i enskilda elevers lärande, 
förstå kunskap främst som en individuell fråga, kan som Englund påvisar ses som en följd av ett 
flertal samhällsförändringar och en förskjutning i synen på utbildning under de senaste 20 åren. 
Allians för Sveriges skolpolitik kan utifrån den teoriram som jag utgått från i denna studie, ses 
som en del av dessa förändringar. Från att fokus i den svenska skolpolitiken tidigare främst legat 
på att se skola och utbildning som ett kollektivt fenomen för samhällets välfärd, till att skolan 
numera i högre utsträckning ses som ett individualiseringsprojekt för den enskilda familjen. 
Samtidigt går det dock att se parallellt med att Alliansens i sin skolpolitik många gånger starkt tar 
avstånd från kollektiva synsätt på skola och utbildning, att deras visioner också strävar mot att 
den enskilda eleven i sin framtid ska kunna vara nyttig för just kollektiva samhällsintressen. Det 
lärande subjektet ses med andra ord, i det nyare perspektivet på utbildning som Alliansen 
förespråkar, inte bara som ett mål för enskilda individuella intressen utifrån individ och familj 
utan också som ett mål för samhällets välfärd. Detta kan tyckas paradoxalt då välfärd kan ses som 
ett ingående drag i den kollektiva diskurs som Englund talar om och som Allians för Sverige 
aktivt i sina dokument tar avstånd från. Därför går det inte enbart att säga att det är individuella 
visioner som styr den skolpolitik som Allians för Sverige för fram. Istället går det att se att dessa 
tendenser visar på en kontinuitet i den förskjutning som skett i synen på skola och utbildning 
under de senaste 20 åren där det individuella perspektivet fått en allt mer framträdande roll 
samtidigt som de kollektivt demokratiska mål som legat till grund för den svenska modellen 
alltjämt kan skönjas i de argument som förs fram.  
 

Ett styrningsrationalistiskt synsätt på skolan 
Göran Arnman, Martin Järnek och Erik Lindskog resonerar utifrån Englunds individuella 
perspektiv på utbildning. De menar att det är höjd utbildningsnivå tillsammans med ökad 
materiell levnadsstandard som skapat utrymme för individuella utvecklingsmöjligheter och som 
därmed givit upphov till ökade krav på inflytande över valet av och innehållet i samhällelig 
service. Enligt deras resonemang ledde den ekonomiska situationen i början av 1990-talet till 
ökad konkurrens genom att det ställdes högre krav på effektivare användning av de ekonomiska 
resurserna. Då marknadsekonomiska synsätt fick ökad genomslagskraft även för den offentliga 
sektorn förväntades tävlan mellan skolor i offentlig regi och mellan skolor med andra 
ägarförhållanden leda till ökad effektivitet med höjd kvalitet som följd. Utifrån ett paradigm som 
grundar sig på individernas egna val menar Arnman, Järnek och Lindskog att föräldrar och elever 
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kan ses som konsumenter eller kunder.131 Här går det att dra tydliga paralleller till Allians för 
Sveriges skolpolitik där konkurrenskraft kan ses som ett av de mest framträdande ledorden. 
Lärarna ska vara konkurrenskraftiga för att kunna skapa sig en karriär, skolan ska bli 
konkurrenskraftig för att locka till sig köparna, det vill säga föräldrarna som väljer skola åt sina 
barn det vill säga eleverna, och eleverna ska i sin tur bli konkurrenskraftiga för att kunna 
konkurrera med andra elever om gymnasieplatser och slutligen, högskoleplatser och jobb. Utifrån 
ett sådant konkurrenstänkande blir det angeläget att mäta elevernas resultat. Detta mätinstrument 
blir som ett kvitto på huruvida läraren lyckas eller misslyckas med sin undervisning, skolan lyckas 
eller misslyckas med att uppnå kunskapsmålen och om eleven lyckas eller misslyckas att anpassa 
sig efter de krav som ställs av skolan. Genom att manifestera vikten av valfrihet i sin skolpolitik 
visar Allians för Sverige att de vill stå bakom denna marknad. De använder sig därmed av just en 
sådan styrningsrationalitet som Rose resonerar kring. Aktörerna som bygger upp den marknad 
som denna konkurrenskraft ger upphov till bör enligt denna retorik respekteras som kompetenta 
subjekt vilka kan fatta egna rationella beslut. Samtidigt förväntas dessa beslut ligga i linje med de 
mål som Allians för Sverige sätter upp.  

Lärarna förväntas således vilja sträva efter karriär och därmed att vara professionella, 
välutbildade och kunna anpassa undervisningen efter de olika elevernas behov. Föräldrarna 
förväntas välja de skolor som har bäst rykte och som på skickligaste sätt kan hjälpa just deras 
barn att uppnå bästa tänkbara resultat. Skolledarna förväntas vilja profilera sin skola på ett sådant 
sätt att den lockar till sig de elever som anses mest lämpade för- eller i störst behov av dess 
undervisningsmetoder. Eleverna å sin sida förväntas acceptera det val av skola som föräldrarna 
kan ha gjort innan de själva blivit tillräckligt gamla för att, enligt samhällets normer och regler, 
anses förmögna att kunna fatta egna val om sin skolgång. Dessutom förväntas de iscensätta den 
samhälleligt skapade viljan och normen att sträva efter att uppnå kunskapsmålen och att anpassa 
sig efter de ordningsregler som satts upp i skolan. Denna slags politiska rationalitet utgår, som 
Hultqvist och Petterson påpekar, således från såväl de vedertagna kunskaperna och 
föreställningarna om de aktörer som ska styras samtidigt som den strävar efter att förankra vissa 
målsättningar hos befolkningen. Utifrån denna politiskt liberala retorik går det att tolka att 
medborgarna ska få uppfattningen om att besluten som de har fattat är deras egna. Denna slags 
politiska rationalitet sätter därför å ena sidan stor tilltro till enskilda individers och beslutsfattares 
ansvarstagande samtidigt som dessas handlingar å andra sidan förväntas ligga i linje med rådande 
normer och det politiska styrelseskicket i samhället.  

 

Normal (iserad) kunskap  
Det finns en samstämmighet mellan Allians för Sveriges skolpolitik och deras syn på kunskap och 
det lärande subjektet. Då det modernistiska, utifrån den modell som Lenz Taguchi synliggör det, 
utgår från att det finns en essens eller sanning hos varje ting (exempelvis människor, subjekt och 
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materia) som kan förklara hur dessa egentligen är inrymmer detta paradigm enligt henne 
normerande föreställningar kring såväl genuspositioner som normer kring etnicitet och 
heterosexualitet. När ett kritiskt perspektiv på ett modernistiskt paradigm kopplas till kunskap går 
det att se att ämnen som matematik, på grund av de krav som inom detta område ofta ställs på 
exakthet, målorientering och kvantifierbara fakta blir ett överordnat ämne med hög status. Då 
manlighet, vithet, det västerländska och heterosexualitet görs överordnat inom ett modernistiskt 
paradigm och essentialiseras med egenskaper som är förenliga med de krav som ställs inom 
matematikämnet utgör de också normen för synen på kunskap och därmed även för det lärande 
subjektet. Subjektspositioner som inte rör sig inom den vita, manliga, heterosexuella normen 
såsom; kvinnlighet, svart hudfärg och homosexualitet underordnas istället och förknippas enligt 
Lenz Taguchis teori med det föränderliga, subjektiva och processorienterade. Eftersom 
objektivitet och målorientering överordnas subjektivitet och processorientering enligt denna 
förklaringsmodell blir naturvetenskapliga ämnen också överordnade samhällsorienterade ämnen. 
Det går att se att Allians för Sveriges kunskapssyn, som betonar det kvantifierbara snarare än 
subjektiva tolkningar och processer använder dikotomier utifrån ett modernistiskt paradigm och 
en essentialistisk tankefigur. Det problematiska med denna kunskapssyn är dock att den riskerar 
att bidra till ett upprätthållhållande av ett onyanserat tänkande som utgår från att vissa (manliga) 
kunskaper överordnas och andra (kvinnliga) kunskaper underordnas.  

Genom de maktasymmetrier som dessa föreställningar ger upphov till då de upprätthålls 
och iscensätts i skolmiljön inverkas också elevernas möjligheter till en likvärdig skolgång (utan 
skillnader som beror på bakgrundsfaktorer såsom kön och etnicitet) vilket i Skolgruppens rapport 
framställs som en mycket viktig målsättning i Allians för Sveriges politik.132 Det går därmed att se 
spänningar i Alliansens politik. Å ena sidan argumenteras för alla elevers likvärdiga rätt till 
undervisning och värdet av olika slags kunskaper i skolan, å andra sidan osynliggörs och 
nedvärderas den mer processorienterade, icke normerande kunskapen genom att betoningen 
mestadels ligger på en mål- och resultatbetonad kunskapssyn. Dessutom finns motstridigheter i 
Alliansens sätt att å ena sidan lyfta fram att deras visioner syftar till att öka kvalitén i skolan och å 
andra sidan framhålla det kvantifierbara som den överordnade och önskvärda kunskapen. För att 
ge de lärande subjekten likvärdiga redskap för att klara grundskolan och upprätthålla kvalitén i 
skolan är det angeläget att vara öppen för ett ifrågasättande av det normsystem som uppstår då 
prov, betyg och riktlinjer för jämförelser utformas. Det konkurrensbetonade lärandet kan annars 
leda till ett bevarande av ett onyanserat förhållningssätt till kunskap där det kritiskt, reflexiva 
lärandet får underordnad betydelse i relation till det resultatbetonade lärandet i skolan. 
Läroprocesser som bygger på exempelvis diskussioner kring jämställdhet mellan olika kön, 
etniska grupper och sexualiteter får i så fall ett begränsat utrymme i undervisningen till förmån 
för lärande som bygger på en betoning av konkurrens mellan elever på grundval av deras resultat 
från prov och betyg.  
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