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Abstract 
 
 
 
Detta examensarbete undersöker de svenska riksdagspartiernas valprogram för att analysera 
de diskursiva uttrycken gällande utbildningspolitik med särskilt fokus på skolans syften. 
Uppsatsen utgångspunkt är att samhället befinner sig i en tid som kan benämnas som ett 
senmodernt samhälle, varvid den inriktar sig på valprogram för tiden 1998-2018. I analysen 
används en kritisk diskursanalys för att analysera texterna närmare och i uppsatsen tillämpas 
teorier om skola och senmodernitet av Zygmunt Bauman, Gert J.J. Biesta samt Tomas 
Englund. I analysen har synliggjorts att den senmoderna skolan främst präglas av tre tydliga 
diskurser som möts i de svenska riksdagspartiernas valprogram. Främst syns begrepp om 
mätning och resultat , nostalgi och tillbakagång till det gamla  samt ett klassiskt liberalt 
frihets- och förnuftsideal i texterna.  
 

Nyckelord: Valprogram, diskursanalys, senmodernitet, syften med utbildning, skola, 
utbildning, svensk politik, ideologi, syften, mätning, nostalgi, frihet, marknad.  

 
 
 
 
 
This master thesis examines the electoral manifestos of the Swedish parliamentary parties in 
order to analyze the discursive expressions regarding education policy, with a particular focus 
on the purpose of education. As the thesis finds its starting point in the concept of late 
modernity, it focuses on the electoral programmes from the time period of 1998-2018. The 
analysis uses a critical discourse analysis to analyze the texts in closer detail. Theories on 
school and late modernity by Zygmunt Bauman, Gert J.J. Biesta and Tomas Englund form 
the theoretical framework. The analysis establishes that the late-modern school is primarily 
characterized by three clear categories of discourse which intersect in the electoral 
programmes of the Swedish parties. Primarily, notions of measurement and results are visible 
in the texts, along with nostalgia and a desire to return to the past, as well as a classical liberal 
ideal of freedom and reason. 
 

Keywords: electoral programs, discourse analysis, late modernity, purpose of 
education, school, education, Swedish politics, ideology, purposes, measurement, 
nostalgia, freedom, market. 
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1. Inledning  

1.1 Politik är att vilja något 

 
“Idéerna är döda säger somliga … Vi går mot  
framtiden med kunskapen som instrument och  
övertygelsen som drivkraft. Och uppgiften kan  
aldrig bli för stor. Ty politik, kamrater, det är att  
vilja något.”  1

 

Uppsatsen tar utgångspunkt i ett av den svenska politikens mest kända citat. Ofta använder 

svenska politiker en parafrasering, eller citering, på Olof Palmes berömda ord politik är att 

vilja något. Där tar också en politiskt baserad uppsats sin utgångspunkt. Denna uppsats 

kommer undersöka vad som ligger bakom vad partierna säger genom att analysera 

riksdagspartiernas valprogram mellan valen 1998-2018 med fokus på frågan om skolans 

syften.  

Frågan, om idéerna är döda och om politikerna vill något, och vad de vill, är angeläget 

att avhandla i en samhällsvetenskapligt baserad uppsats. Skola och utbildning är ett viktigt 

politiskt område på flera nivåer. Det finns både teoretiska och praktiska skäl till detta. Under 

lång tid har skola och utbildning varit en prioriterat politiskt område i svenska val. Skola och 

utbildning, har tillsammans med sjukvården, i många år varit högst på listan över politiska 

frågor som väljarna prioriterar enligt SOM-institutets mätningar vid Göteborgs universitet . 2

Det är troligen ett resultat av att skola och utbildning är en avsevärd budgetpost i både 

kommunernas och riksdagens budget, samtidigt som skola är den samhällsinstitution som i 

princip alla svenskar kommit i kontakt med dagligen under många år. På så sätt väcker 

skolfrågorna många känslor, och är ofta avgörande för vilket parti väljarna väljer. Därför blir 

frågan om vad partierna egentligen vill viktig.  

Detta är dock inte bara viktigt för att väljarna tycker det. Skolan är en 

maktinstitution, som utövar olika former av makt över eleverna som tvingas dit av en 

skolplikt som gällt i Sverige sedan 1882. Därför är också utbildningsfrågorna viktiga att 

1 Olof Palme, Tal vid SSU:s kongress, 12 maj 1964 ur Hans Haste; Lars-Erik Olsson; Lars Strandberg och Arne 
Adler, Boken om Olof Palme : hans liv, hans gärning, hans död, Stockholm : Tidens förlag, 1986.  
2 Johan Martinsson,Vilka är svenska folkets viktigaste valfrågor?, Göteborgs universitet, 2017.  
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analysera. När en offentligt finansierad skola för alla infördes på 1800-talet var den ett 

resultat av en mångårig ideologisk debatt om huruvida detta var ett viktigt område för staten 

att blanda sig i. Mill, som ofta betecknas som den klassiska liberalismens fader, hävdade 

bland annat att utbildning var en grundförutsättning för frigörelse och frihet, att staten hade 

ett ansvar att utbilda de som skulle bli medborgare i samhället. Utbildning var enligt honom 

viktigt för den moraliska utvecklingen för individer, för att utveckla ett förnuft hos individer. 

Även om Mill satte friheten högt fanns det tillfällen staten kunde ingripa. Detta skulle dock 

enbart ske vid tillfällen när det gällde frågor om att trygga fri- och rättigheter, vilket 

utbildning och skola ansågs ha en grund i. Med bas i detta kombinerades den liberala tanken 

med en socialdemokratisk välfärdspolitik; en skola för alla blev en sammankoppling mellan 

socialdemokratin och liberalismen som hade något olika ideologiska grunder, olika slutmål, 

men med en gemensam väg dit . På så sätt kom den offentligt finansierade skolan att få stark 3

genomslagskraft i många länder under 1800-talets tidiga decennier. Det är också här 

uppsatsen tar avstamp. Syftet när skolan infördes var att lära arbetarklassen att läsa och 

skriva, så de kunde bli förnuftiga och fria medborgare i ett samhälle. Det fanns en vilja med 

skolan.  

Denna uppsats tar utgångspunkt i det senmoderna tidevarvet. Det innebär att det finns 

något som särskiljer den tid vi lever i, mot andra tider. En enkel definition av begreppet 

finner uppsatsen i tanken att politiken lämnat maktanspråk över ett gemensamt 

samhällsprojekt, och istället överlämnar ansvar på individ och marknad.  

 

Den huvudsakliga frågan blir hur ett senmodernt samhälle påverkar den svenska 

skolpolitikens diskursiva uttryck? Är politik i vårt senmoderna samhälle fortfarande att vilja 

något? Där tar uppsatsen sin utgångspunkt. De frågor som uppsatsen söker svar på gällande 

svenska valprogram har uppsatsen inte kunnat funnit att någon tidigare uppsats avhandlat, 

varvid de anses vara av särskild vikt att undersöka.  

3 David Held, Demokratimodeller. Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi, 2 uppl. Borgå: Daidalos, 
2011, sid. 150-153 samt John Stuart Mill, Om friheten, Tyskland:Natur och Kultur, 2009, sid. 115-116, 119.  
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1.2  Uppsatsens syfte och frågeställningar  

1.2.1 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats tar avstamp i en analys av det senmoderna samhället. Denna 

uppsats syfte är att undersöka den svenska skolans egentliga maktförhållanden genom att 

analysera den svenska utbildningspolitiska debatten genom dess diskursiva uttryck i 

valprogram/valmanifest under tiden mellan 1998-2018. Syftet med denna uppsats blir med 

anledning av detta att problematisera den utbildningspolitiska makten i Sverige genom en 

analys av språket. Uppsatsen syftar således att undersöka senmoderna utbildningspolitiska 

maktförhållanden med hänvisning främst till frågan om politiska maktanspråk på skolan. På 

så sätt blir uppsatsen samtidigt en del av en samtida debatt om den svenska skolan på en 

metanivå.  

1.2.2 Frågeställningar 

 
Med anledning av uppsatsens syften kommer följande frågeställningar behandlas i uppsatsen: 

 

- Vilka diskursordningar och diskursiva uttryck gällande skola och utbildning 

återfinns i de svenska riksdagspartiernas valprogram under tiden mellan 

1998-2018 med särskilt fokus på diskursiva uttryck gällande skolan syften? 

 

- Vilka slutsatser kan dras av dessa diskursordningar och diskursiva uttryck 

gällande senmoderna utbildningspolitiska maktförhållanden? 
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1.3 Uppsatsens avgränsningar  
 
Nedan kommer redogöras för de avgränsningar som uppsatsen kommer vila på, med hänsyn 

till uppsatsens syften och frågeställningar.  

Uppsatsen kommer enbart avhandla frågor kring skolformerna grundskola och 

gymnasieskola. Detta med anledning av att detta är de två skolformer som angår de allra 

flesta elever, då vi i grundskolan har skolplikt och en stor del av svenska ungdomar väljer att 

gå vidare till gymnasiet. Högre utbildning står fristående från direkt politisk påverkan, 

eftersom akademin ska vara avskild från politiken. Förskolan är inte en obligatorisk skolform 

i Sverige och kommer på så sätt prioriteras bort i denna uppsats.  

Argumentation bakom denna avgränsning är att Sverige 1994 fick en ny läroplan 

(LPO94 respektive LPF 94) som kan anses vara ett skifte i den svenska skolan. I och med 

dessa två läroplaner infördes exempelvis mål- och resultatstyrning, som ersatte det tidigare 

betygssystemet och kan således anses vara en början på en ny tid för svensk skola, möjligen 

starten på en senmodern grund- och gymnasieskola. Tiden är viktig då flera avregleringar 

sker under tiden som förflyttar den politiska epoken än mer mot ett tydligare senmodernt 

samhälle.  

Bakgrunden till fokuset på partiernas valmanifest ligger i en utgångspunkt att den 

politiska valdebatten i stort sett grundläggs i valmanifest och valprogram, och denna debatt är 

avgörande för hur den politiska utformningen ska gå till. Dessa valprogram kan anses vara 

särskilt viktiga gällande vad som prioriteras och vad som anses vara lämpligt att uttrycka och 

inte uttrycka. Detta med hänsyn till att valmanifest i åtminstone viss grad påverkar hur 

väljarna kommer välja, genom att de ligger till grund för partiernas valfrågor. Denna uppsats 

antar ståndpunkten att dessa således är särskilt viktiga för att undersöka diskurserna i ett 

samhälle, med tanke på att det är riktat gentemot väljarna. Avgränsningen görs helt enkelt 

med anledning av att dessa program kan anses vara grunden i partiernas politiska 

ställningstaganden gällande skolan och är brett formulerade textdokument  

Generellt antas i denna uppsats utgångspunkten att diskursen är de politiska uttrycken. 

Eftersom diskurs är politiska uttryck som kommer fram i en politisk debatt anser uppsatsen 

det vara rimligt att avgränsa utbildningsdiskurser till just den politiska debatten, med särskild 
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avgränsning i de politiska partiernas valprogram. En rådande diskurs skulle rimligtvis komma 

till uttryck i de forum som utbildningspolitik diskuteras, det vill säga debatten som 

politikerna för. Ett sätt att föra detta är genom vallöften inför en valrörelse.  

1.4  Disposition  

Denna uppsats tillämpar en form av linjär disposition, men med något friare ramar. 

Uppsatsens disposition är grundad för att först bygga en teoretisk bas, för att sedan följas upp 

med metod, resultat/analys, diskussion och konklusioner och slutligen en sammanfattning av 

uppsatsen.  

Kapitel 2 baseras på Geert J.J. Biestas teorier om god utbildning och frågor om 

politiska syften med skolan. I kapitlet redogörs först för generella drag i Biestas teorier för att 

följas upp av idealtyper gällande syften med skolan. Därefter följer en redogörelse för Biestas 

tankar om senmodernitet och frågor om demokratin och skolan.  

Under kapitel 3 redogör uppsatsen för Zygmunt Baumans teorier gällande 

senmodernitet. Först presenteras Baumans tankar om senmodernitet som begrepp för att ge en 

definition av uppsatsen användande av begreppet. Därefter följer en redogörelse för 

begreppet retrotopi och avslutas med tankar om demokratin i senmoderniteten.  

Kapitel 4 är främst ett teoretiskt bakgrundskapitel där Tomas Englunds teser om 

skolan som en ideologisk statsapparat presenteras för att visa på skolan som maktinstitution. 

Kapitlet presenterar först hans generella teorier för att därefter följa upp med frågor om 

ideologibegreppet samt uppsatsens definitioner av ideologier.  

Under Metodologiska reflektioner, kapitel 5, presenteras grunden för den 

metodologiska tanken i uppsatsen. Först presenteras socialkonstruktivismen, vilket åtföljs av 

en metodologisk metareflektion. Därefter ges ramarna för dokumentanalys.  

Kapitel 6 är en kombination av metod- och teoridel. Kapitlet börjar med en inledning 

till begreppet diskurs, därefter en definition av förhållningssättet till begreppet för att åtföljas 

av en förklaring av den kritiska diskursanalysen, vilket avslutas med att förklara uppsatsens 

tillvägagångssätt. 

Under Kapitel 7 presenteras resultat och analys i tematiserade kapitel. I fyra delar 

binds analys och diskussion samman för att ge en bild av de diskursiva uttrycken i texterna.  
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Kapitel 8 innehåller först en diskussion om uppsatsens resultat och analys som samlat 

diskuteras i sammankoppling med de teorier som uppsatsen tillämpat. Diskussionen åtföljs av 

en diskussion om uppsatsens metod och urval och sammanfattas slutligen av konklusioner.  

Slutligen sammanfattas uppsatsen under kapitel 9 där uppsatsen kortfattat 

sammanfattas utifrån dess frågeställningar och syften.  

Uppsatsens källor återfinns i kapitel 10 där först källmaterialet listas och därefter 

tryckt litteratur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 



2. Vad är god utbildning?  

 

Gert J.J. Biesta, professor i pedagogik, anser att den senmoderna utbildningsdiskussionen 

präglas av att frågan om vad som är god utbildning har försvunnit från den 

utbildningspolitiska debatten. Biesta menar att denna fråga är den viktigaste frågan att ta 

ställning till när man utformar skola och är den som bär upp hela syftet och inriktningen för 

utbildningen i samhället. I detta ryms en central fråga; vad är utbildningen till för. Istället, 

hävdar han, så har denna fråga ersatts av andra diskurser. Framförallt har den senmoderna 

diskursen kommit att präglas av frågor om utbildning som baseras på termer som kvalitet och 

ansvar. På så sätt har politiken lämnat den normativa frågan om vad som är god utbildning. 

Biesta menar inte enbart att detta påverkar utbildningens syfte och inriktning, utan även den 

demokratiska aspekten av utbildning. Finns ingen normativ utgångspunkt, där syftet med 

utbildning på riktigt diskuteras, minskar elevers, föräldrars och lärares möjlighet att 

demokratiskt diskutera utbildningsfrågorna med politiken . På så sätt torde den senmoderna 4

skolans egentliga makt ligga bortom dessa forum, någon annanstans.  

Som bas för detta påstående finns det några grunder, menar Biesta. En av dessa är 

frågan om mätning i den senmoderna skolan. Med hjälp av mätning kan man se utbildningens 

så kallade utfall. Framförallt syns detta i den stora rapporteringen kring mätningar som PISA, 

TIMSS och PIRLS. Denna mätkultur som präglar skolan påverkar den pedagogiska 

praktiken, utbildningspolitiken på nationell och lokal nivå samt hur lärarna arbetar i den 

praktiska vardagen i klassrummet. Biesta lyfter att detta har positiva sidor. Det hjälper 

utbildningspolitikerna att förhålla sig till hur det är, snarare än hur man antar att det är. 

Samtidigt har det inneburit en syn på att allt går att mätas, och att utbildning enbart bör 

baseras på att det som går att mätas och det man får fram av mätningen. På så sett leder detta 

till negativa konsekvenser för skolan . En del i detta är att utbildning är mer komplext än så. I 5

situationer som uppstår kan man inte enbart fatta beslut på vad mätningar säger, utan på vad 

som faktiskt gör uppkomna pedagogiska situationer bättre. Samtidigt riskerar 

mätningsdiskursen att negligera det faktum att utbildning i sig innebär att vi har 

4 Biesta, Gert J.J., God utbildning i mätningens tidevarv, Kina:Liber, 2018, sid. 11-14.  
5 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv,  sid 19-21.  
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värdeomdömen om vad som är gott och inte. Så fort vi använder oss av utbildning så måste vi 

ta ställning till vad som är “utbildningsmässigt önskvärt”. I praktiken innebär det att 

utbildningspolitiker måste komplettera faktan som mätningarna medför med värdeomdömen 

och åsikter. Data måste utvärderas så snart vi ska använda oss av den. Samtidigt ligger det en 

värdering i mätning i sig. Biesta menar att variabler som mäts i skolan är utvalda av någon 

anledning, de är värderade på något sätt av den som beslutat att de ska mätas. Mäter vi 

verkligen det som är viktigt att mäta, eller det som är möjligt att mäta? Oavsett blir det med 

Biestas perspektiv en värdering som ligger bakom, som kan förknippas med den ovanstående 

diskussionen om utbildningens värde .  6

En annan värdering som Biesta menar kommit att prägla utbildningspolitiken är 

frågan om “effektivitet”. Det är ett retoriskt begrepp som få motsätter sig, samtidigt som det i 

sig innebär en värdering. Nackdelen med begreppet är således att det är instrumentellt. 

Effektivitet säger något om hur saker ska utföras, inte vad resultatet av utförandet bör eller 

ska bli. Biesta menar att utbildningspolitiken i detta fall tappat sitt värde. Som exempel anför 

han att en ineffektiv undervisning som exempelvis sådana undervisningssituationer som låter 

eleverna själva “utforska sitt eget sätt att tänka handla och vara, faktiskt kan vara mer 

önskvärda än sådana som envetet strävar mot fördefinierade mål.”  7

Med anledning av detta menar Biesta att frågan om värde och syfte med utbildningen 

måste handla om vad god utbildning är, inte hur den ska utföras. Detta är en del i det 

demokratiska samtalet om skolan. Troligen har snarare det senmoderna samhället kommit att 

präglas av en känsla av sunt förnuft, något alla tycker är skolans syfte och mål. Här bör man, 

med en diskursiv utgångspunkt, flagga för att en sådan förnuftskänsla på olika sätt rimligtvis 

riskerar att gynna en viss diskurs, och på så sätt riskerar denna att tydligt reproduceras. När 

ojämlikhet reproduceras genom utbildningen måste man fråga sig vad en obefintlig 

diskussion om skolans syfte gynnar, menar Biesta . När den svenska skolan kretsar kring 8

höga betyg i ett fåtal ämnen såsom språk, matematik och naturkunskap så finns det de som 

gynnas av att det förblir så. På så sätt hämmar diskurserna också en diskussion om skolans 

syfte i vidare mening. Därav finns det ett bredare, mer demokratiskt syfte med att undersöka 

detta ämne.  

6 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, sid. 21-22. 
7 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, sid. 22-23.  
8 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, sid. 23-24.  
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2.1 Utbildningens funktioner 
 

Ovan har uppsatsen redogjort för Biestas grundläggande syn på utbildningsdebatten i det 

senmoderna samhället. Med bakgrund av den normativa utgångspunkten att ett demokratiskt 

samhälle behöver en diskussion om utbildningens syfte och inriktning har Biesta formulerat 

tre funktioner gällande utbildningen i samhället. Det bör påpekas, innan dessa presenteras, att 

dessa funktioner ska ses som en form av idealtyper. I de allra flesta fall finns dessa i 

kombination i fråga om utbildningens funktioner i samhället. De tre utbildningsfunktionerna 

som Biesta redogör för är kvalificering, socialisation samt subjektifiering. Viktigt att ta med 

sig, innan uppsatsen redogör för de olika syftena, är att Biesta menar att inget av dessa agerar 

på egen hand utan att utbildningen i regel har flera syften samtidigt. De ska anses vara en 

sammansatt fråga. 

2.1.1 Kvalificering 

 
 Enligt Biestas definition har utbildningen som viktig uppgift att kvalificera barn, ungdomar 

och vuxna. Med det menas att de utrustas med förståelse, kompetens och kunskap att göra 

något. Oftast handlar det specifika kunskaper om ett yrke eller en viss färdighet, men ibland 

även om vissa allmänna kunskaper såsom kultur och sociala färdigheter. Detta är en viktig 

del i varför vi har en offentligt finansierad utbildning. Genom den kvalificerande 

utbildningen ges medborgare färdigheter att ge sig ut i yrkeslivet, tjäna pengar och bidra till 

tillväxten. Men den bidrar även till livsnödvändiga kunskaper för att agera som medborgare i 

samhället i övrigt, såsom politiska och medborgerliga kunskaper .  9

2.1.2 Socialisation  

 
Biesta menar att en uppgift för skolan är socialisationen. Det innebär i enkla termer att 

skolans uppgift blir att göra eleverna till en del av den sociala ordningen (som även 

inkluderar kulturell och politisk ordning). Detta uppmuntras ofta i utbildningen genom att 

9 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, sid. 28.  
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vissa rådande normer och värderingar aktivt överförs till eleverna, vilket ofta regleras i 

exempelvis styrdokument. Oavsett om det är uttalat eller inte så kommer utbildning alltid 

vara socialiserande, menar Biesta. Utbildning reproducerar normer, oavsett om det är ett mål i 

sig eller ej .  10

2.1.3 Subjektifiering 

 

Den sista tydliga uppgiften utbildning kan anses ha är subjektifieringen, vilken även kan 

omnämnas som individualisering. Det handlar i grund och botten om att eleven blir en individ 

oberoende av samhällsordningen. Den blir självständig och kritiskt tänkande. Biesta menar 

att all utbildning som ska vara värdefull måste göra det möjligt för elever att bli självständiga

.  11

Här bör klarläggas att det är en högst normativ utgångspunkt i diskussionen om 

utbildningens syfte. Denna uppsats ämnar inte att klargöra huruvida någon av dessa 

funktioner är viktigare än den andra. Uppsatsen menar att det inte finns någon anledning att 

göra det, dock är det logiskt att ställa sig frågan om en värdering i detta är omöjlig.  

 

3.1.4 Avvägningar gällande de tre funktionerna 
 
I denna uppsats kommer avvägningar att göras gällande kvalificering, socialisation och 

subjektifiering. För att diskutera ett politiskt syfte med den senmoderna utbildningen genom 

en analys av den politiska debattens uttryck kan dessa tre idealtyper av funktioner vara 

givande att använda sig av. Uppsatsen kommer på så sätt ta utgångspunkt i att dessa är just 

idealtyper av syften, som inte alltid är tydliga i praktiken, och som ofta går in i varandra. 

Biesta menar, likt förklarat ovan, att dessa bör ses just på det sättet, vilket även underlättar en 

analys av debatten. Dessa tre idealtyper kan dock anses vara relativt tydliga och tar fasta på 

tre olika perspektiv i debatten.  

Uppsatsen finner det lämpligt att bredda kvalificeringsbegreppet till två 

underkategorier, baserat på Biestas definition. Kvalificering för arbetsliv, som innebär att 

utbildningens syfte är att eleven ska ut i arbetslivet och att skolans uppgift blir att lära ut 

10 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, sid. 28.  
11 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, sid. 29. 
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hantverket för yrket. Således finns även en kvalificering för samhällsliv, som snarare handlar 

om att lära ut demokratiska processer och förbereda för ett aktivt demokratiskt medborgarliv. 

Åtskillnaden av de två kvalificeringsbegreppen är egentligen i linje med Biestas definitioner, 

men då kvalificering som generellt begrepp spänner över två så skilda områden anses ändå 

begreppet behöva förtydligas.  

Biestas teorier kan sättas i perspektiv i och med Bourdieus och Passerons tankar. De 

menade att frågan om målet med utbildningen ofta likställs med hur utbildningen bidrar till 

den ekonomiska tillväxten. Detta bidrar på så sätt till att alla försök att prata om andra 

aspekter gällande mål med utbildning snarare kommer att ta sig ekonomiska uttryck också. På 

så sätt, menar de, så reduceras utbildningen till en fråga om hur produktiv den är. Den 

kommer reagera främst på arbetsmarknadens behov. Detta handlar på så sätt om rationalitet. 

Ett rationellt system underkastar sig “kalkylerbarhetens och förutsägbarhetens krav” . På så 12

sätt skulle ett senmodernt syfte med skola kunna bli att tillgodose marknadens behov. 

Uppsatsen gör tolkningen att denna definition delvis ryms inom kvalificeringsbegreppet, men 

att det också innebär ett externt syfte som inte är enbart för individen. Biestas begrepp verkar 

snarare utgå från ett syfte som handlar individen, vilket blir ett till synes snävt grepp, varvid 

uppsatsen anser det nödvändigt att bredda definitionerna till att kunna användas på ett 

samhällsövergripande plan. 

2.2 Senmodernitet och förändrade relationer 

Resultatet av den pågående samhällsomvandlingen från sent 1900-tal benämns i denna 

uppsats som senmodernitet. Biesta förklarar omvandlingen framförallt i termer av ideologi. 

Under slutet av förra seklet fick en nyliberal ideologi fäste, som i praktiken kännetecknades 

av att politiker som Margaret Thatcher och Ronald Reagan genomdrev minskad välfärdsstat 

och sänkta skatter. Detta påskyndades av vad Biesta beskriver som ekonomiska förändringar 

såsom 70-talets oljekris och ekonomiska avmattningar som följde därefter. Dessa resulterade 

i nedmontering av den offentliga välfärden och en global, nyliberal marknadslogik som 

verkar hegemoniskt i hela samhällslivet .  13

12 Pierre Bourdieu och Jean-Claude Passeron, Reproduktionen, Riga:Arkiv förlag, 2008,  Sid. 232. Min 
kursivering.  
13 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, sid. 59. 
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Enligt Biesta har det senmoderna samhället inneburit en förändrad relation 

mellan staten och invånarna. Den har på så sätt blivit mindre politisk, där samhället tidigare 

agerade för allas gemensamma bästa, till att bli mer ekonomisk, i praktiken blir staten en 

leverantör av tjänster till folket som blir en kundgrupp. Detta kan verka harmlöst, men Biesta 

menar snarare att detta “...fundamentalt förändrat de två parternas roller och identiteter och 

de villkor som styr relationen” . Relationen har avpolitiserats, och det syns tydligast i det 14

språk som används om skolan. Valfrihet har kommit att bli ett ledord, som gör samhället till 

en marknad där medborgarna är kunder som ska välja och få sina behov tillfredsställda. Det 

ställer, enligt Biesta, demokratin åt sidan, som snarare handlar om en debatt där allas röster 

ska bli hörda på lika villkor. Relationen mellan staten och medborgaren blir på så sätt en 

ekonomisk relation, snarare än en demokratisk. Därför blir också utbildningsdebatten präglad 

av detta, standarden ska höjas och effektiviteten öka. Men vad den ska innehålla, vad god 

utbildning är, saknas i debatten .  15

2.2.1 Ansvarighet och demokratin 

 
Som omnämnts tidigare i denna uppsats anser Biesta att frågan om demokrati är viktig för 

utbildningens utveckling, både gällande skolans syften och inriktning, men även ansvar. 

Biesta menar att valfriheten är ett exempel på en reform som kan verka demokratiserande för 

skolan i och med att föräldrarna då kan utkräva ansvar av skolorna, vilket ger en demokratisk 

möjlighet. Problemet, menar han samtidigt, är dock att det senmoderna samhället inte 

resulterat i detta då möjligheten inte tagits. Istället har snarare konservativa tankar kommit att 

prägla frågan. Det är här syften med utbildning och ansvar möts. Ska skolan i fråga om 

ansvar kunna vara demokratisk, måste det, enligt Biesta, finnas en debatt om skolans 

inriktning och syften. Det måste präglas av en bred demokratisk debatt i hela samhället som 

bjuder in elever och föräldrar att diskutera, och slutligen kräva ansvar. Annars blir 

ansvarsutkrävandet omöjligen demokratiserande, då gemensam diskussion och ansvar 

förutsätter varandra .  16

14 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, sid 60. Min kursivering.  
15 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, sid. 59-60.  
16 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, sid. 61. 
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Ideologiskt sett blir detta en diskussion. Biesta menar att den liberala ideologin och 

den nyliberala ideologin skiljer sig åt gällande synen på individens relation till staten. När 

den liberala ideologin ser statens inblandning i individens liv som något icke önskvärt, och 

som kraftigt ska begränsas, har den nyliberala ideologin kommit att driva på för att staten ska 

skapa marknader, valfrihet, och institutioner kring detta. Istället för att samhället har som 

uppgift att göra individer fria, har staten kommit att bli en aktör som ska påskynda att 

individerna blir kunder på en marknad, alternativt driftiga entreprenörer. Det påverkar också 

synen på ansvar, och hur det ter sig i praktiken.   I den liberala synen blir skolan något som 

staten ska tillhandahålla genom skattesedeln för att göra elever så fria och självständiga som 

möjligt. I den skolan blir ansvar något indirekt, staten ger skolan pengar och ansvar utkrävs 

istället av elever och föräldrar lokalt på skolan genom demokratiska samtal. Detta har i den 

nyliberala tanken istället ett direkt ansvar som präglas av ekonomiska relationer. Ansvaret 

utkrävs inte längre på skolorna, utan istället antas föräldrar välja genom att vara kunder på en 

marknad. Demokratin handlar inte om skolans utformning och syfte, utan om exakt vilken 

skola eleverna ska gå i. Ansvarsutkrävandet har gått ifrån vilket syfte skolan ska ha, till 

vilken ägare. Problemet med detta är att det leder till att enbart elever med föräldrar med högt 

kulturellt och socialt kapital får en egentlig påverkansmöjlighet. När röstningen om skolan 

sker med fötterna, reproduceras klasskillnader .  17

Sammanfattningsvis kan sägas att demokratin i skolan har åsidosatts på grund av 

marknadens logik. När en förälder diskuterar skolfrågorna ställer den frågan vad ens barn får 

ut av en skola, snarare än vad som är gemensamt bäst för samhället gällande utbildning. När 

valfriheten och marknaden slagit igenom blir elever och föräldrar kunder, snarare än 

medmänniskor med ansvar för andra i skolan. På så sätt blir det, enligt Biesta, svårt att vända 

trenden. Det finns inga incitament för föräldrar att kräva en demokratisk diskussion om 

skolan, eftersom valfriheten ger en känsla av makt. Lärarna kan inte kräva det heller, 

eftersom det är en grupp som står till svars för alla beslut om kvalitet som fattas. Politikers 

gensvar i diskussionen är att “höja kvaliteten”. När ansvarskänslan för det gemensamma går 

förlorad, och alla är enskilda individer på en enskild marknad där ansvaret utkrävs genom att 

byta skola, så får inte demokratiprocessen ta plats i skoldebatten, utan undanträngs då ingen 

känner ett behov av den .  18

17 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, sid. 61-62. 
18 Biesta, God utbildning i mätningens tidevarv, sid. 74-77. 
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3.  Med fingret på det senmoderna samhället. 

3.1 Zygmunt Baumans senmoderna samhälle 

 

Den polske sociologen Zygmunt Bauman har utformat en rad teoretiska synsätt på det 

senmoderna samhälle som vi kan sägas leva i. Först kan konstateras, eftersom denna uppsats 

har ett politiskt maktperspektiv, att det senmoderna samhället, enligt Bauman, präglas av att 

avståndet mellan politik och makt ökat. Det innebär att politiken under längre tid allt mer 

kommit att ta avstånd från utgångspunkten att samhället ska ta ansvar för utvecklingen. I det 

moderna samhället präglades politiken tydligt av tanken att mänsklig lycka och framgång 

skedde genom byggandet av ett gemensamt samhälle, ofta i form av exempelvis en 

gemensam välfärdsstat. När projektet istället föll, på grund av den nyliberala ideologins seger 

i kölvattnet av 70-talets ekonomiska kriser, så vände tanken. I det senmoderna samhället är 

det snarare upp till varje individ att själv ta ansvar för sitt eget liv och dess utveckling. Målet, 

i senmoderniteten, är inte i praktiken ett bättre samhälle. Målet blir istället att varje 

medborgare själv ska göra allt för att förbättra sin egen position. Istället för att kollektivt ta 

ansvar, så blir det senmoderna samhället ett samhälle där varje individ får jaga sin framgång, 

och själv ta del av bytet för den. Makten finns inte längre i ett gemensamt samhällsprojekt .  19

Om politiken överger anspråken på att utveckla samhället, och det medför att 

individer själva ska jaga framgång, så innebär det således att makten förflyttas från det 

politiska anspråket till någon annan del av samhället. Bauman talar om detta i termer av “... 

allas krig mot alla och därmed ett krig fört av ingen särskild mot ingen särskild” . 20

Sammanfattningsvis menar Bauman att det senmoderna samhället skapar en värld med 

försvagade mellanmänskliga band där avregleringar av den offentliga staten leder till den 

ovannämnda skilsmässan mellan politik och makt. Det är i sig inget lätt samhälle att verka i. 

Bauman förklarar detta i termer som: 

 

19 Zygmunt Bauman, Retrotopia, Falun:Daidalos, 2018, sid. 22-23.  
20 Bauman, Retrotopia, sid. 69. Min kursivering.  
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“På grund av marknadens samlade styrkor, lärarna i våra skolor,  
arbetsledarna på våra jobb och medias återgivning (som vi både  
instrueras av och konsumerar) av den värld vi är predestinerade  
att bo i, blir vi från tidig barndom förberedda och utrustade för  
att tillbringa våra liv som soldater i det här kriget - även om det  
inte längre finns uniformer för olika länder och soldaterna har  
bytt namn till ‘konkurrerande individer’ ”  21

 
Ovanstående citat får inte bara bäring för denna uppsats för att få ett grepp om det 

senmoderna samhällets utmärkande drag, såsom individualisering och politikens skilsmässa 

från makten, utan också för att förstå att skolan och utbildning blir en nyckelspelare i 

framväxten av ett senmodernt samhälle där individualiseringen tagit plats på bekostnad 

kollektivisering. Tar vi således ovanstående citat i beaktning kan det tillämpas på flera sätt i 

fråga om utbildningens diskurser i ett senmodernt samhälle.  

Bauman talar i termer av att utbildningarna snedvrider “... värderingarna hos 

studenter som dras in i konkurrenshysterin” . På så sätt späder utbildningssektorn på 22

osäkerheten i det senmoderna samhället. Skolan fostrar en ny generation som alltid behöver 

vara på sin vakt. Detta medför en maktlöshet hos individerna, vilket leder till oro och 

otrygghet i samhället .  23

I det senmoderna samhället har det gemensamma offrats för det individuella. I det 

ligger den prioritering som den liberala ideologin, enligt Bauman, sätter främst; den 

individuella friheten. Problemet är dock att det viktigaste målet för den praktiska politiken  i 

den liberala ideologin blir att uppnå detta genom att ge “materiella förutsättningarna för 

frihet” . Detta uttalade mål är svårt att förena med ett individualiserat samhälle där det 24

gemensamma inte gör anspråk på att skapa materiella förutsättningar. Stannar vi upp vid detta 

så kan man här påvisa ett möjligt ideologiskt syfte med undervisning och skola. Utbildning 

skulle i praktiken, i en total liberal utopi, handla om att ge dessa materiella förutsättningar i 

form av kunskaper (så kallat humankapital) som på så sätt kan användas för att göra 

människor fria.  

21 Bauman, Retrotopia, sid. 69. 
22 Bauman, Retrotopia, sid. 69. Min kursivering.  
23 Bauman, Retrotopia, sid. 69-71. 
24 Bauman, Retrotopia, sid. 156. 
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Med anledning av liberalismens frihetssyn bör nämnas att Bauman även omnämner 

Rawls syn på frihet. Denna syn brukar kategoriseras  som socialliberalismen, och innebär, 

enligt Bauman, att frihet bara blir värdefullt om en person kan använda sig av den. Därför 

skulle en socialliberal konstruktion av en välfärdsstat vara utformad så att den ger dessa 

möjligheter till de med sämst möjligheter. Med andra ord; i skolans värld skulle man se det 

kompensatoriska uppdraget som viktigt. Skolan skulle verka för att stärka de med sämst 

förutsättningar, till exempel elever från icke-studievana hem, genom olika insatser eller vägar 

att utforma utbildning och undervisning . Detta kan anses kombinera socialdemokratiska 25

välfärdsideal med de liberala.  

Avslutningsvis kan sägas att Bauman anser att vi i det senmoderna samhället har 

övergivit alla visioner och föreställningar om en bättre framtid. Skilsmässan mellan makt och 

politik har berett väg för frihet, men det är en tom, innehållslös frihet som knappt ger skäl att 

kliva upp på morgonen. Till och med framtiden har förvandlats till en vara . 26

3.2 Retrotopia 

Ovan har uppsatsen redogjort för Baumans utgångspunkter gällande det senmoderna 

samhällets utmärkande drag. Han menar att vi nu fruktar framtiden snarare än att vi längtar 

till den. Det senmoderna samhället har allt mer kommit att formas till ett samhälle som 

blickar bakåt, inte framåt. Det moderna samhällets hopp om en bättre framtid har förbytts mot 

en skräck för framtiden, som gör att det senmoderna samhället längtar tillbaka. Detta 

beskriver Bauman i termer av Retrotopia. Detta innebär att när vi talar om framtidens 

framsteg så känner vi inte glädje, utan är rädda för vad som komma skall. I våra senmoderna 

sinnen är nämligen framtiden inte längre kantad av positiva tankebilder, utan snarare bilder 

av risker för en kommande katastrof. Tydligast blir detta, enligt Bauman, i tanken om en 

bättre framtid för milleniegenerationen. Dagens unga generation är i praktiken den första 

generationen som inte längre tror att den kommer få det bättre än sina föräldrar. Den 

förväntar sig till och med en försämring av livsvillkoren. På så sätt förloras hoppet om 

framtiden. Men i en sådan situation finns också något lugnande, som ligger i Baumans 

begrepp Retrotopia. Om hoppet om framtiden bleknar så finns något bättre att blicka tillbaka 

25 Bauman, Retrotopia, sid. 164-165.  
26 Bauman, Retrotopia, sid. 185. 
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till, i det kollektiva minnet finns ett bättre samhälle. Det som föräldragenerationen hade som 

ung. När framtiden blir osäker blickar vi tillbaka. När samhället är instabilt och osäkert finns 

det ett arv bakom oss alla .  27

“Ansatta av förluster och förändringar behåller vi vår  orienteringsförmåga enbart 

genom att hålla fast vid det som återstår av stabiliteten” . Stabiliteten finner vi i det moderna 28

samhället, en tid vi beundrar snarare baserat på tro än på fakta, enligt Bauman. Kulturarvet, 

bilden av en gemensam framgång, segrar över framtidens framsteg . 29

Anledningen till detta ligger i en viktig del som präglar det senmoderna samhället. 

Relationen mellan makt och politik. När politiken och makten har genomgått skilsmässa, när 

politiken har lämnat alla anspråk på samhällsutveckling för det gemensamma, så blir 

samhället istället hänvisat till vad Bauman benämner som “det kollektiva minnets domän” . 30

När varken samhällsmedborgare eller politiken gör anspråk på att ha makt över framtiden blir 

den osäker, och för både politik och samhälle blir det lätt att vända sig tillbaka till det som är 

bekant, det vi känner igen. I minnet hos oss alla finns en trygg, varm värld som visserligen 

ibland var instabil, men som ändå var möjlig att hantera. Dåtiden kan vi göra anspråk på, när 

framtiden verkar otrygg. Det förflutna erbjuder oss trygga zoner .  31

Som omnämnts ovan anser Bauman att den frihet som präglar det senmoderna 

samhället är tom. När politik och makt har skilts åt, när politiken inte längre gör anspråk på 

samhällsförändring så återfinns idealen i det gamla. När politiken inte längre har en vision 

om ett bättre liv och samhälle för framtiden har framtiden förvandlats till en vara, en vara 

som snabbt säljs in under gamla varumärken; i detta fall som en retrotopi - det var bättre förr, 

då var det ordning och reda . 32

Även om Baumans teorier främst tillämpats på frågor om försvar, flyktingpolitik och 

ekonomisk ojämlikhet kommer denna uppsats tillämpa teorin om Retrotopia med anledning 

av att denna teori baserar sig på ett antagande om att det senmoderna samhället har genomgått 

en förändring där politiken allt mindre tar politiskt ansvar för framtiden utan har övergått i en 

tanke om att maximal praktisk frihet ger bäst förutsättningar. Detta har på så sätt, enligt den 

27Bauman, Retrotopia, sid. 84-90 
28 Bauman, Retrotopia, sid. 89. Min kursivering. 
29 Bauman, Retrotopia, sid. 89-90. 
30 Bauman, Retrotopia, sid. 91. 
31 Bauman, Retrotopia, sid. 91-92, 97.  
32 Bauman, Retrotopia, sid. 185-186. 
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teori som presenterats, resulterat i en vilja hos medborgare att backa bandet till en tryggare 

tid, där det stabila funnits. Här kan möjligen antaganden göras om utbildningspolitiska 

diskurser, vilket leder till att denna teori kan vara påvisar även inom utbildningssektorn. 

Enligt denna uppfattning bör Baumans teori inte ses som absolut bunden till vissa 

politikområden, utan som ett begrepp bundet till tiden snarare än politiska områden. Därav 

kommer denna uppsats tillämpa Retrotopia som begrepp för den allmänna opinionen för att 

återgå till något som var.  

3.3 Demokratin i senmoderniteten 

Det finns anledning att stanna upp vid demokratifrågan i perspektiv från Zygmunt Bauman. 

Bauman menar att det demokratiska samhället bygger på en agora, ett torg, där 

samhällsfrågor diskuteras och utvecklas. I den grekiska direktdemokratin var agoran den 

mötesplats där politiska frågor diskuterades och röstades, det var en fysisk plats för 

demokratiskt inflytande och påverkan. Tanken med den liberala demokratin, som vårt 

demokratiska samhälle kan sägas vila på, är visserligen att de praktiska beslutsprocesserna 

flyttas från öppna torg, till representativa parlament dit vi väljer representanter. I den 

demokrati vi lever i prioriteras därför yttrande- och åsiktsfrihet högt för att värdera hur 

demokratiskt samhället är. Dock finns det utmaningar i detta. Oavsett om man har rättigheter, 

menar Bauman, så skiljer sig möjligheterna att utföra dessa åt. Därför har liberaler i flera 

länder kämpat för att genomdriva en välfärdsstat för att utjämna skillnader genom en 

offentligt bekostad skola, sjukvård och annat som ger människor större möjligheter att delta i 

samhällslivet. Liberaler har argumenterat att den social välfärdsstaten är nödvändig för att de 

demokratiska friheterna ska kunna utövas . 33

En fråga att ställa är huruvida detta är i det senmoderna samhället. Enligt Bauman blir 

detta en utmaning i en stat som inte längre gör anspråk på sociala reformer. När den 

senmoderna staten inte längre kan och vill vara en social stat som tar gemensamt ansvar för 

välfärden påverkar detta demokratin. Välfärdsstaten förändras till en marknad, där 

medborgarna blir kunder med valfrihet. Det senmoderna samhället präglas av en vilja att 

privatisera och avreglera. Eftersom den politiska staten lämnar sina anspråk på att vilja vara 

33 Zygmunt Bauman, Collateral Damage. Social ojämlikhet i en global tidsålder, Borgå: Daidalos, 2012, sid. 
17-21.  
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en social stat och ta gemensamt ansvar så försvinner viljan hos medborgarna att delta i 

“agoran”, det vill säga den offentliga debatten om politisk utveckling av staten. Har staten 

inga anspråk finns det således inget att diskutera i offentliga sammanhang. Den nyliberala 

valfriheten urholkar den liberala demokratins anspråk på en gemensam samhällsdebatt. Vi får 

en politik fri från makt, och en makt fri från politik, för att tala med Bauman. Detta skapar 

samtidigt en otrygghet som ökar politikers vilja att ta till snabba, populistiska förslag för att 

locka väljare. En politik som skilts från makten blir maktlös, men politiker vill verka få det 

som något annat. Den liberala demokratin blir i praktiken lönlös. Agoran, den gemensamma 

debatten, ersätts av en marknad . 34

Vi bör i detta anse Baumans tes om den senmoderna demokratin som ett komplement 

till Biesta. Baumans tes, att politikens skilsmässa från maktanspråk, bidrar till en minskad 

liberal demokrati samtidigt som det leder till populistiska förslag bör kunna få utväxling på 

skoldebatten i Sverige också. Att marknaden ersätter agoran torde ha utväxling på så sätt att 

politikers anspråk på vilja med utbildningspolitiken borde påverkas, vilket Biesta hävdar. 

Viljan försvinner, och hänvisas till marknaden. Demokratin begränsas, och hänvisas till 

marknaden. Sociala anspråk har ersatts av valfrihet, så bör Baumans tes också ses.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 Bauman, Collateral Damage, sid 23-27, 31.  
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4. Perspektiv på skola och ideologi 

 
Det finns anledning att återkomma till skolans institutionella ramar för att förstå perspektivet 

på skolan som samhällsinstitution för att förklara de praktiska och politiska dimensionerna av 

skolan som institution samt redogöra för ideologibegreppet.  

4.1 Den politiska dimensionen - den ideologiska statsapparaten  

För att finna kärnan i den politiska dimensionen kan Tomas Englunds perspektiv på 

skolkunskapen vara av vikt. Englund konstaterar att skolan i sig är en ideologisk statsapparat, 

som överför ideologi, och som är sanktionerad av staten. För att förstå denna definition, och 

få ramar kring begreppet behöver två delar av uttrycket redas ut; ideologi och statsapparat.  

Statsapparaten kan bestå av tre olika funktioner; repressiv statsapparat, administrativ 

statsapparat samt ideologisk statsapparat. Den repressiva statsapparaten är den som 

upprätthåller statens makt. Den består till största del av polis, militär och annat, som 

exempelvis utövar det våldsmonopol som staten har. Den administrativa statsapparaten är 

det administrativa styret av staten, det vill säga exempelvis rättsväsendet och annan 

administration som staten kräver. Här torde, även om Englund inte definierar det, även 

offentlig förvaltning såsom kommunens tjänstemannaförvaltning ingå. Slutligen har vi den 

ideologiska statsapparaten. Det är den statsapparat som fungerar, och reproducerar ideologi i 

samhället och behöver inte nödvändigtvis vara en del av staten, utan kan vara en annan del av 

det offentliga livet, så länge staten har direkt inflytande över den .  35

Den svenska skolan anses, av Englund, vara en ideologisk statsapparat. Anledningen 

till att den svenska skolan faller under en definition som en statsapparat är att staten kan anses 

ha direkt inflytande över skolan genom läroplaner, skollag och andra styrdokument. Men, det 

är också viktigt att hålla i åtanke att det är en unik statsapparat då den omfattar i princip alla 

barn i ett land, från förskolan upp till gymnasiet, som i en känslig ålder utsätts för en 

“härskande ideologi”. Eleverna motsvarar ett “dittvingat auditorium” som stor del av veckan 

befinner sig i en skola som reproducerar arbetskraften ideologiskt .  36

35 Tomas Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Riga: Daidalos, 2005.  
36 Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, sid. 141-142.  
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4.1.1 Ideologin och statsapparaten  

 
Ideologi är ett begrepp som i detta fall behöver definieras. Ofta diskuteras ideologi som idéer 

om ett samhälle. Denna uppsats kommer dock använda sig av Englunds definition av ideologi 

som är bredare och mer samhällsövergripande. Englund menar att ideologi både handlar om 

idéer om samhället, och praktiska aspekter. Ideologi handlar på så sätt inte bara om syn på 

världen, utan slår även igenom i vardagsliv, såsom seder och bruk. På så sätt verkar ideologin 

hegemoniskt. Ideologin pågår hela tiden i sociala processer, Englund kallar detta för att 

ideologin interpellerar. Denna interpellering innebär att ideologier påverkar individer i ett 

samhälle genom att påverka synen på identitet, existens, verklighetsuppfattning och 

individens relation till detta. Ideologin påverkar, genom interpelleringen, synen på vad som är 

gott och ont, rätt och fel, bra eller dåligt. Individen får således en känsla av vad samhället är, 

och borde vara. På så sätt blir individers uppfattning aldrig objektiv, verkligheten blir aldrig 

helt sann, utan påverkas hela tiden genom ideologin. Dessa ideologier bärs upp av “sociala 

krafter”, som ger en känsla av ett sunt förnuft .  37

Här ska vi också skilja på det Englund benämner som en manifest ideologi och en 

latent ideologi. En manifest ideologi kan förstås som en uttryckligen ideologi som är tydlig i 

text, tal och andra uttryck. En latent ideologi ligger bortom det manifesta, bortom det 

uttryckta, och kan bara hittas vid en djupare analys av handlingar och uttryck . Ett sätt att 38

komma åt den latenta ideologin torde vara att använda en analys av diskurs och diskursiva 

uttryck i text och tal. 

När nu ideologibegreppets uttryck tydliggjorts behöver även former av ideologi 

klargöras. Englund skiljer på tre former av ideologier; politisk ideologi, dominerande 

ideologi samt hegemonisk ideologi. Den politiska ideologin kan lättast förstå som manifesta 

politiska “idésystem” som “bärs upp av olika sociala krafter” . Dessa ideologier har 39

normativa utgångspunkter i hur de anser att samhället bör och ska organiseras. Man uppfattar 

samhället olika om man är liberal, konservativ eller socialist. På så sätt har också varje 

politisk ideologi sin bild av hur en skola bäst ska konstrueras .  40

37  Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, sid. 144-145. 
38  Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, sid. 145-146. 
39  Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, sid. 146. Min kursivering.  
40  Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, sid. 147-148. 
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 Dominerande ideologi är en ideologi som förmedlas ut från ideologiska 

statsapparater. Denna ideologi omfattas av spänningar, men måste anses vara en konsensus 

mellan de olika stridande sociala krafterna i samhället. Det är en kompromiss. Staten agerar 

hela tiden en kompromissinstans, enligt Englunds statssyn. Därför blir också de uttryckta 

formuleringarna i skolans läroplaner och liknande hela tiden kompromisser i en politisk kamp 

mellan klasser och andra intressen .  41

Den hegemoniska ideologin är en ideologi som uppnått hegemoni, den uppfattas 

snarast som en allmän sanning, ett sunt förnuft, av de allra flesta i samhälle. Att en ideologi 

uppnått hegemoni innebär att den uppnått ett djup och en omfattning i samhället som gör att 

vi tar det för självklart. Det gör att ideologierna påverkar hur vi tänker. När en ideologi rotats 

så djupt har ekonomi och politik sammanvävs med moralen och intellektet. Det kan enbart 

ske genom att en ideologisk statsapparat under lång tid präglar samhället med den. Dock ska 

den inte ses som total, menar Englund, det finns alltid opposition mot en hegemoni i ett 

samhälle .  42

I samhället möts alla dessa ideologier, och är antingen latenta eller manifesta. De 

politiska ideologierna ser vi i vissa sammanhang, medan de dominerande framstår ibland och 

de hegemoniska hela tiden finns i kampen i bakgrunden. När vi således gör en maktanalys av 

ett ämne intresserar vi oss för något av detta. I denna uppsats kommer främst tas fasta på den 

ideologiska statsapparaten som samhällsinstitution. Skolan har en oerhörd 

påverkansmöjlighet och Englunds teorier ska i detta fall förstås som en bakgrund till varför 

skolans maktförehavanden är viktiga att analysera.  

Englunds teorier om ideologier och statsapparaten användes av Englund själv som 

teorier för att analysera läroplaner och skolreformer under 1900-talet i Sverige. Denna 

uppsats kommer snarare bredda användandet av ramverket för att ge perspektiv även på den 

utbildningspolitiska debatten, som bör kunna anses vara grunden för hur den ideologiska 

statsapparaten på olika sätt kommer till uttryck i samhället i övrigt.  

 

41 Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, sid. 146, 151-152.  
42  Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, sid. 146, 156-157. 
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4.2 Ideologier - en kort definition 

 
Det finns anledningar att sätta ideologierna i perspektiv, för att beskriva hur uppsatsen 

kommer definiera ideologier och förhålla sig till dessa. I grunden kommer uppsatsen förhålla 

sig till tre ideologier; liberalism, socialism och konservatism för att göra uppsatsens analys 

tydligare. Avgränsningen baseras bland annat på Tomas Englunds perspektiv att dessa tre 

ideologierna varit bärande i framväxten av Sveriges politiska demokrati under 1900-talet . 43

Liberalismen utgår, enligt en definition av George Ritzer, från två perspektiv. Det ena 

är att liberalismen utgår från tanken om friheten för individen. Det andra perspektivet är 

frågan om sociala framsteg. Här skiljer sig olika liberala riktningar åt. Dels finns det en 

riktning som består av att regeringen bör genomföra sociala reformer som ökar individens 

frihet. Dels finns även den inriktning som förespråkar en laissez-faire-hållning (franska för 

“låt gå”), som menar att staten bör ha låg inblandning och låta samhället sköta sig själv .  44

Uppsatsen kommer definiera den första inriktningen, den som tror på sociala 

reformer, som en del i en klassisk liberal tradition, med grunden John Stuart Mills syn på 

välfärdsstaten. I denna tradition anses staten kunna vara ett redskap för att genomdriva 

sociala reformer som ökar individens frihet genom vissa sociala reformer som man anser att 

staten genomför bäst. En del i detta är att en offentligt finansierad utbildning som ska öka 

frihet och förnuft, som anses vara bärande för ett demokratiskt samhälle . Därför kallar 45

uppsatsen även den klassiska liberalismen för en förnuftsliberalism. Den andra inriktningen, 

som har en hållning som vill ha låg statlig inblandning, med förespråkare av bland annat en 

nattväktarstat, kommer benämnas som en nyliberal tradition. Tanken i denna är att den helt 

fria marknaden, inte staten, är den som skapar frihet för och tillväxt för individ och samhälle. 

Marknadens frihet är det främsta målet för detta . Denna liberalism kommer främst att 46

definieras som en nyliberalism. 

Den liberala ideologin bröt igenom som en motreaktion mot det feodala 

samhället, menar Englund. Individualism är ett ledord inom den liberala tanken som 

43 Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, sid. 174-175.  
44 George Ritzer, Sociologisk teori, Egypten:Liber, 2013, sid. 161-162.  
45 Mill, Om friheten, sid. 115-116, 119 samt Held, Demokratimodeller, sid. 150-153.  
46 George Ritzer, Sociologisk teori, sid. 488-489, se även Held, Demokratimodeller, sid. 313.  
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kombinerar marknadens frihet och individens. Det finns dock spänningar mellan dessa två 

som växt fram tydligare , varvid uppsatsen menar att dessa kommer till uttryck i den 47

åtskillnad som görs ovan mellan den klassiska liberalismen och nyliberalismen. Englund 

menar att Mills klassiska liberalism kommit att få sociala inslag, som en fördelningspolitik 

med välfärdslösningar, som en motreaktion på tanken om en totalt fri marknad. I denna 

ideologiska inriktning ansåg man att en helt fri marknad inte kunde skapa jämlika 

förutsättningar för invånarna, som på sitt sätt skulle komma att begränsa fattigas möjligheter 

till ett politiskt deltagande. På så sätt var välfärdstaten en grundförutsättning för att friheterna 

skulle fungera, menar den klassiska liberalen, samtidigt som en nyliberal menar att enbart en 

helt fri marknad kan skapa förutsättningarna för helt fria medborgare. Den nyliberala tanken 

som vi känner den idag är således en gammal liberal tanke med sin bas i Adam Smiths tanke 

om en helt fri marknadsekonomi som ibland även brukar benämnas som en 

manchesterliberalism .  48

Gällande frågan om skolan så är liberalismen, enligt Englund, den ideologi som har 

störst tillit till utbildningens förmåga att förändra samhället. I detta finns det olika spår för 

vad utbildningen ska åstadkomma. Vissa liberaler menar att skolan ska vara till för att ge 

medborgarna en slags bildning för att på så sätt utveckla förnuftet, medan andra ser vikten av 

att utbilda för ett arbetsliv. Således har utbildningen antingen en funktion för politik och 

ekonomi. Oavsett blir utbildning ett viktigt verktyg för samhällsutvecklingen .  49

Karl Marx kan sägas ha grundlagt den politiska socialismen. Enligt Ritzer grundades 

socialismen i en syn på att de materiella villkoren är det som styr samhället, att kapitalismen 

som struktur gynnar de som äger och inte arbetarna. I slutändan förtrycker kapitalismen 

individen och därigenom måste individen frigöras. En del i denna frigörelse ligger i en 

klassmedvetenhet som människor bland annat kan få genom utbildningen. Frihet och 

jämlikhet är ideal, men en annan frihet än den liberala. Friheten för kapital skapar en ofrihet 

för folket menar socialismen. Därför ligger friheten i att avskaffa kapitalismen för att skapa 

ett jämlikt samhälle genom att arbetarna ska överta ägandet av produktionsmedlen. Enbart 

om arbetarna själva kan bestämma över sitt arbete är de verkligt fria. Därför ligger friheten i 

47 Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, sid. 175-176.  
48 Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, sid.177-179.  
49 Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, sid.180-181.  
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frigörelse och klassmedvetenhet . Socialismen kombinerade en del av de liberala 50

värderingarna med sociala värderingar, menar Englund. Genom en kritik mot privat ägande 

och en större tro till samhället och statens insatser så ställde de högre krav på jämlikhet för att 

uppnå en frihet för individerna .  I den socialistiska ideologin ses skolan som ett 51

förändringsinstrument. På så sätt ska utbildning användas för att förändra ett rådande 

samhälle till ett socialistiskt. Skola blir således till för en frigörelse, klassmedvetenhet och 

klasskamp för en förändring av rådande samhällsstrukturer .  52

Slutligen bör även konservatismen som ideologi definieras. Konservatismen är i 

grunden en reaktion på de liberala värderingarna och bygger på en tanke om att det finns ett 

värde i traditioner och värderingar i det sociala livet. Det handlar i grunden om att i hög grad 

reproducera den rådande ordningen i ett samhälle och de värden och normer som finns i detta, 

och försvagningen av gemensamma normer och uppfattningar som individualismen innebär 

ses i grunden som något negativt. Reformer kan ske, men måste genomföras långsamt .  På 53

så sätt kommer konservatismen främst ses som en ideologi som lägger kraft vid reproduktion 

av rådande värden och normer, som anses vara viktiga för samhället. 

Enligt Englunds definition är konservatismen ett försvar av en gammal 

samhällsordning i grunden. I denna ideologi ses inte individer som viktiga för samhället, utan 

en samhällelig gemenskap prioriteras som sätter värden och normer i främsta rummet. 

Samtidigt så har konservatismen ekonomiskt sett kommit att förespråka en liberal ekonomisk 

hållning, som dock ligger närmare nyliberalismen än den klassiska liberalismen. Gällande 

skolan som institution i den konservativa ideologin så har den främst setts som ett redskap för 

att reproducera det rådande samhällssystemet. Det vill säga att skolan ska ses som en plats för 

reproduktion av normer, värderingar och strukturer snarare än frigörande .  54

 

 
 

50 George Ritzer, Sociologisk teori, sid. 26-28, 60-62. Se även Held, Demokratimodeller, sid. 176-177.. 
51 Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, sid.177-179. 
52 Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, sid.182-183.  
53 George Ritzer, Sociologisk teori, sid. 15-16, 74-75. 
54 Englund, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, sid.178-179, 182-183.  
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5. Metodologiska reflektioner 
 
Innan en diskussion och definition av diskurs som teori och metod följer nedan ett avsnitt 

gällande metodval och hur metoden i sig ska ses i ljuset av denna uppsats. Avsnittet sätter 

ramar för uppsatsen metodologiska tillvägagångssätt, som i nästa avsnitt följs av en mer 

omfattande definition av diskurs som teoretiskt ramverk, och metodologiskt tillvägagångssätt.  

5.1 Socialkonstruktivismen  

 

Denna uppsats kommer ta ett socialkonstruktivistiskt synsätt som utgångspunkt. Marianne 

Winther Jörgensen och Louise Phillips redogör för att de socialkonstruvisitiska metoderna 

utgår från vad man kallar fyra nyckelpremisser. Den första premissen är förhållandet till 

kunskap. En socialkonstruktivistisk metod har som utgångspunkt att vår kunskap om 

omvärlden inte kan betraktas som en objektiv sanning, utan är ett resultat av hur vi 

kategoriserar världen utifrån vår förförståelse av den. Man har en kritisk inställning till 

objektiv kunskap . Den andra premissen är att vår kunskap om världen alltid är baserad på 55

historiska och kulturella präglingar. Hur vi uppfattar världen är samtidigt historiskt och 

kulturellt specifikt och kan förändras över tid. Den tredje premissen är att kunskap skapas i 

sociala processer. Det är också dessa processer som upprätthåller kunskap. I dessa sociala 

processer byggs också gemensamma sanningar. Slutligen, den sista premissen, är sambandet 

mellan kunskap och social handling. När en gemensam kunskap växer fram begränsar den 

också de sociala handlingarna i ett samhälle. Vissa handlingar blir acceptabla på bekostnad av 

andra .  56

En konstruktivistisk förståelseram, som Ulf Brinkkjær och Marianne Høyen redogör 

för, handlar om att undersöka ord och uttryck som beskriver saker och skeenden för att 

analysera vad som ligger bakom sättet att uttrycka sig på. Med en konstruktivistisk 

förståelseram är det sociala sammanhang som skapar människan, snarare än natur. Vår bild 

55 Marianne  Winther Jörgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 
Spanien:Studentlitteratur, 2000, sid. 11.  
56 Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod. sid. 11-12. 
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av verkligheten formas av detta, och för att förstå varför människor uttrycker sig på vissa sätt 

måste sociala sammanhang undersökas. På så sätt blir verkligheten konstruerad i en kulturell 

och social kontext. Det finns ingen objektiv sanning, utan många små socialt konstruerade 

sanningar och verkligheter .  57

Sammanfattningsvis kan sägas att den socialkonstruktivistiska metoden har som 

utgångspunkt att socialt samliv konstruerar samhället, och på olika sätt begränsar och 

uppmuntrar olika ageranden i det. Kritik som lyfts gentemot utgångspunkten är att den blir 

flytande och otydlig, vilket Jörgensen mfl. nämner. Denna uppsats kommer dock inte anse att 

denna kritik som befogad med utgångspunkt i de metodologiska överväganden som kommer 

att redogöras för i kommande avsnitt i denna uppsats. Snarare tar uppsatsen utgångspunkten 

att det är i det sociala livet som verkligheten skapas och att på så sätt enbart är genom att 

belysa maktstrukturer som människor aktivt kan frigöra sig från dessa.  

5.1.1 Metodologisk metareflektion  

Eftersom denna uppsats kommer förhålla sig till en epistemologisk utgångspunkt med sitt 

stöd i socialkonstruktivismen uppstår en metavetenskaplig fråga i förhållande till 

undersökningen. Kunskapssynen, att kunskap och sanningar är subjektiva genom att de är 

socialt konstruerade, ger en del problematik i fråga om undersökningens möjligheter att 

“ställa sig utanför”. Forskaren kan aldrig helt slå sig fri från förutfattade meningar och en 

förförståelse. På så sätt måste vi vid det här laget, innan resultat och analys presenteras, 

klargöra huruvida undersökningen kommer att förhålla sig till detta. Det finns inga enkla svar 

på denna vetenskapsfilosofiska fråga, varvid man kan vända sig till exempelvis Jörgensen 

och Philips för ett sätt att hantera frågan. De menar att frågan troligen är filosofiskt olöslig, 

och att undersökningen istället bör ses i ljuset av att den intar en position i förhållande till det 

som undersöks och behöver ha en öppenhet för att det finns andra möjliga positioner. I det 

fallet blir det viktigt att man i sina metodologiska tillvägagångssätt är öppen och transparent58

. Med hänvisning till detta kan antas att denna uppsats på så sätt inte gör anspråk på en 

universell allmängiltig sanning gällande svensk utbildningspolitisk diskurs i det senmoderna 

samhället, utan är en undersökning för att belysa rådande diskurser. I den normativa 

57 Ulf Brinkkjær och Marianne Høyen, Vetenskapsteori för lärarstudenter, Danmark:Studentlitteratur, 2015, sid. 
89-95.  
58 Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 29.  
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utgångspunkten förhåller sig uppsatsen till att de socialt konstruerade sanningarna och 

diskurserna i en idealtypisk verklighet helt skulle kunna belysas för att man på så sätt skulle 

kunna se igenom samtliga rådande diskurser. Huruvida det är praktiskt möjligt torde vara 

föremål för diskussion.  

5.2 Dokumentanalys 
 
Denna uppsats har som syfte att svara på frågeställningar som finner sin bas i texter av 

svenska riksdagspartier. I denna uppsats kommer dokument likställas med skriftliga 

dokument. Enligt Christoffersen och Johannessen är ett dokument något som skrivits eller 

uttryckts vid en speciell tidpunkt och som uttryckt något med syfte att mottas av någon. I 

detta ligger mycket mer. Ett dokument säger något om den person som ligger bakom, om 

verklighetsuppfattningen och åsikter. Dokument ska ses som olika bitar i ett pussel som 

forskaren lägger för att skapa en helhet . I denna uppsats är den helhet som kommer läggas 59

en bild av den svenska utbildningspolitikens maktförhållanden med syfte att bakom det 

skrivna ordet finna vad som sägs, och vad som inte sägs, och vad det säger om det 

senmoderna samhällets diskurs och således maktförhållanden gällande skolan.  

I detta fall behöver ett metodologiskt ramverk tydliggöras. I efterföljande avsnitt 

kommer diskurs som metod att klargöras i uppsatsens kontext, men före det måste vissa 

ramar inför den klarläggas. Christoffersen och Johannessen menar att en textanalys bör följa 

vissa delar . Denna uppsats menar att alla dessa inte är relevanta i denna uppsats med tanke 60

på dess syften. Exempelvis hävdar de att en textanalys inte kan undvika att vidröra källkritik 

som förhållningssätt. Visserligen måste det klargöras om ett dokument är autentiskt och att 

det är författat i rätt tid. Vissa kriterier gällande källkritik är dock inte alls användbara med 

tanke på denna uppsats syfte. Exempelvis spelar tendens överhuvudtaget ingen roll, utan är 

snarare möjligen en utgångspunkt för att kunna genomföra en diskursanalys av ett dokument. 

Därför kommer denna uppsats istället använda källkritiken som en löst hållen källbedömning 

i urvalsskedet men kommer inte redogöras i uppsatsen i vidare bemärkelse. Kriterierna 

utesluter sig själva gällande syftet och frågeställningar. Uppsatsen är avgränsad i tid, och till 

59 Line Christoffersen och Asbjørn Johannessen, Forskningsmetoder för lärarstudenter, 
Malmö:Studentlitteratur, 2018, sid.97-98. 
60 Christoffersen och Johannessen, Forskningsmetoder för lärarstudenter, sid. 100-101. 
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vilka politiker den omfattar, vilket således gör att källkritikens kriterier snarare blir 

överflödiga i redogörelsen för materialet i denna uppsats.  

Dock finns det en annan del i textanalysen som kommer användas. Christoffersen och 

Johannessen klargör ett analysschema för textanalys som kommer användas under uppsatsens 

analys. De menar att forskaren bör titta på dokumentets kontext (Var, när, hur), innehåll (Vad 

är fokus, relation till andra texter), retoriska grepp (Ordval och ton) samt stil och ton 

(bildsättning och liknande) . Eftersom schemat är anpassat för en ren analys av 61

tidningsartiklar kommer uppsatsen modifiera schemat genom att lägga tyngdpunkten på 

retoriska grepp samt stil och ton, då det anses mest relevant i förhållande till uppsatsens syfte 

och frågeställning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 Christoffersen och Johannessen, Forskningsmetoder för lärarstudenter, sid. 98-99.  
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6. Diskurs  

Nedan kommer redogöras för diskursbegreppets innebörd, uppsatsens perspektiv och tolkning 

på begreppet och metodologiska perspektiv på diskurs som metod i perspektiv i denna 

uppsats. Detta avsnitt är en kombination av teori och metod för att klargöra diskurs som såväl 

teoretisk utgångspunkt som metodologiskt tillvägagångssätt.  

6.1 Inledning till diskursbegreppet 

 Diskurs är, per definition, en teori som grundläggs i tanken att kunskap inte avspeglar 

verkligheten. Diskurserna sätter “snäva gränser för vad som överhuvudtaget kan sägas.” . 62

Bilden av verkligheten, sanningen, är något som konstrueras i diskurserna, och diskurserna 

påverkar bilden av vad som är sant och falskt, vad som är gott och ont. På så sätt blir en 

diskursanalytikers ansvar att se bortom detta, och klarlägga strukturer som styr kunskapen. 

Genom att genomlysa vad som sägs och hur det sägs kan vi blottlägga mönster som ligger 

bakom .  63

I detta fall kan det vara viktigt att ta i beaktande att det inte finns ett egenvärde i att 

bara blottlägga mönster i ett diskursivt teoriperspektiv. Anledningen till att diskurserna ska 

undersökas är för att diskurser handlar om makt. Makten ska inte ses som förtryckande utan 

är produktiv, enligt det diskursiva synsättet. Med det menas att den konstruerar diskurser, 

kunskap och liknande. Det är genom detta som vår kunskap om den sociala världen bildas. 

Det är den diskursiva makten som styr vårt språk, det vill säga vad som accepteras att säga 

och vad som inte sägs. Båda delarna blir lika viktiga i en diskursteori, av skälet att makten 

både är produktiv och begränsande .  64

Det finns anledning att stanna upp vid begreppet sanning i detta fall. Tas en diskursiv 

utgångspunkt tenderar sanningsbegreppet innebära att en objektiv sanning aldrig är möjlig att 

uppnå. Sanningen skapas i diskurserna och de som lever i diskursen har väldigt svårt, om det 

inte är helt omöjligt, att ta sig utanför diskurserna och se verkligheten som den faktiskt är. 

62 Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod. sid. 19.  
63 Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod. sid. 19-20. 
64 Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod. sid. 20-21. 
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Därför blir inte heller det viktiga i en diskursiv utgångspunkt att klargöra vad som är sant och 

falskt, utan att genomlysa diskurserna för att klarlägga maktperspektiv .  65

Enligt Jörgensen och Philips är forskarens roll i en diskursanalys inte att finna en 

verklighet bakom diskursen, eller vad den egentligen menar. I en diskursanalys är det 

diskursen i sig som är det viktiga. Det man undersöker blir vad som sägs, och vilka mönster 

som kan utrönas utifrån detta. Däri ligger diskursen. Det är en svår metod att genomföra på 

det sätt att forskaren ofta ligger nära sitt undersökningsämne, och ofta har begrepp och annat 

kring ämnet och på så sätt kan präglas av diskursen. Metoden förutsätter därigenom att 

forskaren försöker sätta sin egen förförståelse inom vad man kan likna vid en parentes, så ens 

egna värderingar inte överskuggar undersökningen. Forskaren ska försöka ställa sig som 

utomstående till sitt eget undersökningsobjekt för att undersöka det som antas som 

självklarheter. Undersökning av diskurser vilar till hög grad på att undersöka det som antas 

vara allmängiltigt inom en diskurs för att finna diskursens kärna . Detta är dock något som 6667

är tämligen svårt, närmast omöjligt. Som redogjorts i den metodologiska metareflektionen 

menar uppsatsen att ett sådant förhållningssätt inte är möjligt, även om det är önskvärt att 

försöka i så hög grad som möjligt, varvid en hög grad av transparens är viktigt vid 

genomförandet av undersökningen.  

6.2 Förhållningssätt till diskurs 

Ovan har klargjorts för generella drag gällande diskursbegreppets innebörd och en generell 

definition har presenterats. Diskurs är dock ett mycket brett begrepp i den kritiska 

samhällsvetenskapen, varvid uppsatsens förhållningssätt till begreppets innebörd behöver 

definieras.  

För att klargöra detta vänder sig uppsatsen till Alvesson och Deetz. Det generella 

förhållningssättet i denna uppsats är kritiskt. Det innebär i praktiken ett generellt anspråk på 

frigörelse, där uppsatsen ska belysa maktstrukturer . Särskilt fokus blir på avgränsade 68

65 Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 21. Se även Christoffersen och 
Johannessen, Forskningsmetoder för lärarstudenter, sid. 102.  
66 Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 28-29.  
67 En vidare metodologisk metareflektion gällande denna fråga har avhandlats under 5.1.1. Metodologisk 
metareflektion.  
68 Mats Alvesson och Stanley Deetz, Kritisk samhällsvetenskaplig metod, Lund:Studentlitteratur, 2011, sid. 22.  
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områden, i denna uppsats fall på syften med skolan. Kärnan i ett kritiskt 

samhällsvetenskapligt förhållningssätt ligger i att forskningen 

 

“... intresserar sig alltså för hur kulturella traditioner och mäktiga 

 aktörers handlande bidrar till att förstena den sociala verkligheten  

till förmån för vissa särintressen … Den bryter alltså upp den  

sociala verkligheten och gör den tillgänglig för nya politiska  

överväganden och beslut.”  69

 

På så sätt blir den kritiska forskningen något som inriktar sig på att ifrågasätta, att frigöra, då 

makten är förtryckande. Hur det ska gå till är en metodfråga. Eftersom denna uppsats 

kommer använda diskursanalysen som redskap för att bryta upp den sociala verkligheten 

måste perspektiv på diskursanalysen klargöras.  

Alvesson och Deetz redogör för fyra olika perspektiv på diskurs; normativ, tolkande, 

kritisk och dialogisk. Den normativa diskursanalysen utgår från att de sociala relationerna är 

ekonomiska, och söker regelbundenheter, samtidigt som den utgår från att målet med 

forskningen är förbättring. Den tolkande diskursanalysen är till sin natur tolkande, och menar 

att det finns gemensamma värden som går att finna i diskurserna. Den dialogiska 

diskursanalysen ska plocka fram röster som gått förlorade, dominansen är i detta fall 

obestämd, men baseras på frågor om motstånd. Inte i någon av dessa tre diskurssynsätt finner 

vi utgångspunkten denna uppsats kommer ta. Däremot finner vi denna i den kritiska 

diskursanalysen .  70

Den kritiska diskursanalysens utgångspunkt är ideologi. Grundidén är att de sociala 

relationerna är politiska, snarare än ekonomiska (normativ), sociala (tolkande) eller består av 

massan (dialogisk). Det viktiga forskningsproblemet är dominansen snarare än oordningen 

(normativ), meningslöshet (tolkande) eller en marginalisering (dialogisk). Den kritiska 

diskursanalysen utgår från en ideologikritik, snarare än att dekonstruera eller föra en 

positivistisk forskning. Denna uppsats kommer således ta den diskursiva utgångspunkten att 

ideologi i de politiska relationerna bildar en dominans, och uppsatsens går därför in med en 

misstänksamhet för att skapa möjligheter till frigörelse från denna dominerande ideologi . 71

69 Alvesson och Deetz, Kritisk samhällsvetenskaplig metod, sid. 13.  
70 Alvesson och Deetz, Kritisk samhällsvetenskaplig metod, sid. 29, 37-42.  
71 Alvesson och Deetz, Kritisk samhällsvetenskaplig metod, sid. 41-42.  
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Hur den kritiska diskursanalysen kommer gå till, och bredare definition av begreppet, 

kommer avhandlas i kommande avsnitt i uppsatsen.  

 

6.3 En kritisk diskursanalys - och hur den kommer användas 

 

Den kritiska diskursanalysen finner vi   Norman Faircloughs diskursteori som definieras av 

Winther Jörgensen och Phillips. Faircloughs teori bygger på tanken att diskurserna är med 

och skapar den sociala världen. Den kritiska diskursanalysen har ett antal drag, som är viktiga 

att ha med sig i analysen. Det första är frågan om diskursiv praktik. Den diskursiva praktiken 

handlar om att texter produceras av någon och konsumeras av någon som mottar texten. Det 

är en viktig del i att konstituera den social världen. Den diskursiva praktiken är viktig för att 

förstå konstruktionen av den sociala praktiken. Det är i den diskursiva praktiken som 

reproduktion men även social förändring sker. Anledningen till att man analyserar en 

diskursiv praktik är att undersöka den språkliga dimensionen hos olika social fenomen i ett 

samhälle .  72

En annan del i den kritiska utgångspunkten handlar om hur olika social fenomen 

påverkar varandra. En kritisk diskursanalytiker utgår inte enbart från att diskurser påverkar 

det sociala; det sociala agerar i en dialektisk relation med diskurserna och påverkar dessa. 

Diskurserna kan därför till viss del ses som speglingar av det sociala.  

6.3.1 Kritisk diskursanalys - utgångspunkter 

 

Enligt Winther Jörgensen och Philips har den kritiska diskursanalysen fem gemensamma 

drag som är viktiga att ta i beaktande. Den första är att de sociala och kulturella processerna 

har en karaktär som är lingvistisk-diskursiv. Med det menas att det är i de diskursiva 

praktikerna, det vill säga konsumtion och produktion av texter och dokument, som världen 

konstrueras. Det är i konsumtion och produktion av texter som den sociala och kulturella 

72 Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 13 samt sid. 66-67, 71-72 i 
Diskursanalys som teori och metod. Se även Alvesson och Deetz, Kritisk samhällsvetenskaplig metod, sid. 136. 
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reproduktionen äger rum. Därför är det viktigt att analysera diskursen för att kunna se 

reproduktion och förändring i senmoderniteten .  73

Den andra punkten är att diskurs både är konstituerande och konstituerad. Med det 

menas att diskursen både verkar reproduktivt genom att vara konstituerande, men är också 

konstituerad, det vill säga är socialt konstruerad. Därigenom formar inte bara diskurserna det 

sociala, det sociala formar också diskurserna. Detta är också ett förhållningssätt som skiljer 

den kritiska diskursanalysen från andra förhållningssätt till diskurser. Genom den kritiska 

diskursanalysen säger således diskursen inte bara något om hur den påverkar, utan också om 

hur den påverkas av något yttre. Winther Jörgensens och Philips klarlägger att en kritik mot 

ett förhållningssätt där diskursen enbart är konstituerande utgår från att man då hävdar att en 

social verklighet bara finns i människors huvuden. Genom ett kritiskt förhållningssätt blir de 

sociala institutionerna verkliga på så sätt att de kan påverka diskurserna dialektiskt .  74

Den tredje delen är att språkbruket ska analyseras i sitt sociala sammanhang. Det 

kommer genomföras i denna uppsats diskussionsavsnittt .  75

Den fjärde punkten är att diskursen fungerar ideologiskt. På så sätt bidrar diskursen 

till att reproducera maktstrukturer som missgynnar vissa grupper på bekostnad av andra. 

Detta utgår ofta från ett klassperspektiv. Det är detta som gör den kritisk. Diskursanalysens 

syfte blir att genom en kritisk analys av diskurserna synliggöra maktstrukturer och bidra till 

frigörelse .  76

Detta leder uppsatsen till den femte och sista punkten. Den kritiska forskningen är inte 

värdeneutral, den är inte en del av en positivistisk forskning som tror på en objektiv sanning. 

Snarare är den politiskt fokuserad på att genomlysa samhället för frigörelse, och har på så sätt 

förändring som ett mål .  77

Med detta ska även konstateras att det finns tre traditioner som sammankopplas i den 

kritiska diskursanalysen. Dels innebär den en detaljerad textanalys, det som är grunden för 

hela denna undersökning. Dels innebär den en makrosociologisk analys, det som i denna 

uppsats till stor del presenterats i föregående avsnitt som är att anse vara teoriavsnitt i 

73  Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 67-68, 72-73. 
74  Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 67-68. 
75  Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 68-69. 
76  Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 69-70. 
77  Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 70. 
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uppsatsen. Den sista delen är en mikrosociologisk analys, att det ligger något särskilt i 

samtalet i samhället och särskilt i frågan om vad som uppfattas vara sunt förnuft .  78

 

6.4.2.1 Kritiska nyckelbegrepp 

 

Innan metodologiska tillvägagångssätt presenteras kommer här nyckelbegrepp gällande den 

kritiska diskursanalysen. Först och främst ska konstateras att den kritiska diskursanalysen ser 

på diskurs på tre sammanvägda sätt. Diskursen bidrar enligt perspektivet till konstruktion av 

sociala identiteter, sociala relationer samt kunskaps- och betydelsesystem. Detta sker i två 

dimensioner, dels i den kommunikativa händelsen, det vill säga språkbruk i vissa olika 

uttrycksformer, såsom en särskild text. Dels finns även dimensionen diskursordning. Det ska 

förstås som de diskurstyper som används inom en viss social institution, exempelvis vilka 

begrepp och språkliga uttryck som naturligt återfinns i skolan . En diskursanalys söker på så 79

sätt bland annat finna uttryck som inte vanligtvis förekommer i den verksamhet den 

undersöker.  Diskurserna konstituerar och konstitueras inom diskursordningarna, och det är i 

den diskursiva praktiken som detta sker. Den diskursiva praktiken är att anse som konsumtion 

och produktion av texter, och det är där som diskurser används på bestämda sätt .  80

På så sätt är varje kommunikation en del av något större, och har tre dimensioner. 

Dels är den en text, dels är den en diskursiv praktik där texter konsumeras och produceras, 

och dels är den en del av en social praktik. Det är tydliggjort, enligt Winther Jørgensen och 

Philips, att den diskursiva praktiken och texten måste analyseras separat. Att undersöka den 

diskursiva praktiken innebär att undersökningen inte bara fokuserar på innehållet i texten utan 

också placerar texten i en kontext gällande vem som skriver och till vem. Textanalysen ska 

enbart fokusera på de formella dragen i texterna för att undersöka ordval, uttryckssätt, 

grammatiska val och så vidare. Det är i den diskursiva praktiken som texten möter en social 

praktik. Därför måste den sociala praktiken tydliggöras för att sätta en ram på det samhälle 

som producerar och konsumerar texterna .  81

78  Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid.  70-72. 
79 Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid.75-78.  
80 Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 75-76 samt 78. 
81 Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 75, 85-86, 90.  
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När man analyserar den diskursiva praktiken kan man särskilt undersöka 

diskursordningen. När en journalist använder ett visst språk för att beskriva ett fenomen, 

exempelvis ett konsumtionsspråk gällande vårdfrågor, använder sig journalisten av en 

konsumtionsdiskurs när den ska beskriva frågor som egentligen gäller vårdens 

diskursordning. På så sätt förändras och konstitueras vissa system till förmån för andra, och 

påverkar vad som kan och inte kan sägas gällande området inom en viss diskursordning .  82

6.3.1.1  Transitivitet och modalitet - textanalysens redskap 

 
För att finna diskurserna i texter måste en textanalys genomföras. Ett sätt att göra detta, 

förutom att undersöka ordval och retoriska grepp, är att undersöka transitiviteten i texterna. 

Detta innebär att man undersöker hur agenter och skeenden förhåller sig till varandra i en 

text, till exempel om någon gjorde något mot någon, så tillskriver man någon ett ansvar . Ett 83

exempel är “10 lärare avskedades förra veckan”, eller “Helsingborgs stad avskedade i förra 

veckan 10 lärare”. I det senare exemplet tillskrivs en agent ett ansvar för ett skeende, och 

skeendet blir på så sätt inte lika passivt. Därigenom innebär en analys av transitiviteten i 

texterna att man analyserar hur saker förbinds i texterna. 

Ett annat redskap att använda sig av i textanalysen är modalitet. Modalitet 

innebär att man undersöker på vilket sätt något uttrycks, exempelvis om säkra påståenden om 

vad som är, eller osäkra påståenden om vad som kan vara. Detta mäts mest i grad vad som 

kallas för affinitet. Det innebär att den som uttrycker det förbinder sig till vad den uttrycker. 

Säger en person att “jag tycker” är det hög grad av affinitet, liksom när någon uttrycker “det 

är”. Men när någon snarare skriver “ungefär” eller “kanske”, får texten lägre grad av affinitet. 

Affinitet är något som påverkar bilden av något, då en hög grad skapar en auktoritet för den 

som mottar (konsumerar) texten . 84

Både transitivitet och modalitet kommer användas som redskap i textanalysen, men 

kommer inte presenteras djupare i analysdelen eftersom de tolkas som redskap för att finna 

diskurser, snarare än avgörande begrepp för resultatet i sig.  

 

82 Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 73, 75, 78-79,83. 
83 Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 87-89. 
84 Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 87-89.  

39 



6.3.2 Hur-frågan får svar - Uppsatsens metodologiska tillvägagångssätt 

I denna uppsats kommer den kritiska diskursmetoden att användas men med vissa 

modifieringar. Det finns flera skäl till detta, dels att bemöta den kritik som lyfts mot metoden 

men också för att möta metodens syften och frågeställningar. Denna uppsats kommer 

framförallt inte fokusera på förändringsfrågor, utan fokuserar framförallt på att analysera 

eventuella diskursers hegemoni i det senmoderna samhället.  

Uppsatsen kommer inte undersöka den diskursiva praktiken primärt. Snarare kommer 

det ske sekundärt i analysen.  

Den sociala praktiken är i uppsatsen redan konstaterad i den teoretiska delen som 

föregår metodavsnittet och kommer användas som grund, tillsammans med analysen, i 

diskussionsdelen i uppsatsen.  

 

Figur II: Kritisk diskursanalys  85

  

85 Modellen är baserad på Winther Jörgensen och Phillips, Diskursanalys som teori och metod, sid. 74. 
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Figur III: Metodologiskt tillvägagångssätt 

  

 

Det första steget uppsatsen kommer göra i analysen är en textanalys. I textanalysen kommer 

först och främst en kodning göras. Denna kodning kommer genomföras gällande två aspekter. 

Dels kommer graden av modalitet och transitivitet genomföras. Dels kommer en tematisering 

av uttryck i texterna att genomföras och en gruppering av dessa göras.  

Därefter kommer en analys av dessa aspekter genomföras. För att fullända analysen 

kommer detta sättas i ett diskursiv-praktiskt sammanhang för att efterföljande sättas in i ett 

socialpraktiskt sammanhang (det som redogjorts i teoridelen i denna uppsats). Efter detta 

kommer slutsatser dras som skall besvara uppsatsens frågeställningar.  
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7. Det ligger i orden - Resultat och analys 

7.1 Make svensk skola greatest again - perspektiv på skolans syften. 
 
Tydligt i valprogrammen är att det finns ett antal diskursiva uttryck som på olika sätt 

uttrycker bilder av skolans syften. Nedan kommer ett perspektiv på bilden av syften med 

svensk skola att analyseras; det internationella nationella perspektivet - Sverige i världen.  

 Under valen efter 1998 framträder en ny diskurs allt tydligare; internationell 

jämförelse. Denna går att finna i nästintill alla partiers politiska program, men kommer till 

lite olika uttryck för varför och hur.  

Redan inför valet 1998 gör Socialdemokraterna klart att “ Sverige ska vara en ledande 

kunskapsnation” . Åtta år senare ska Sverige “... vara världens bästa land att växa upp i” . 86 87

Påståendet anser partiet vara så viktigt att de återupprepar det en gång till i samma text, med 

exakt samma ordalydelse. Vidare klargör Socialdemokraterna att “Sverige ska konkurrera 

med kunskap” . Detta återkommer sedan till valet 2010. Då väljer vi att konkurrera med 88

kunskap. Ordvalet indikerar att det är ett val mellan två alternativ, där det andra är låga löner

. Här ser vi en konkurrensdiskurs. I ordval som världens bästa, ledande och konkurrera blir 89

det tydligt att syftet med skolan blir att stärka Sveriges roll.  

Även Folkpartiet (nuvarande Liberalerna) lyfter den internationella konkurrensen 

inför valet 1998. Då säger partiet att “Sverige har fortfarande världens högsta skatter, men 

inte världens bästa […] skola” . Partiet tar med detta i nästkommande val i termer av att 90

“Svenskt utbildningsväsende ska hålla högsta internationella klass”  och att “En hög 91

utbildningsnivå är nödvändig för Sveriges välfärd och konkurrenskraft” . Sveriges skola har 92

86 Socialdemokraterna, Med omtanke om framtiden. Socialdemokraternas politik inför 2000-talet, Sveriges 
Socialdemokratiska Arbetareparti, 1998, sid. 2.  
87 Socialdemokraterna, Valmanifest 2006, Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, 2006, sid. 2 samt 
likalydande på sid. 8. 
88Socialdemokraterna, Valmanifest 2006, sid. 4. (2006) 
89 Socialdemokraterna, Fler jobb och nya möjligheter. Vägval 2010, Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, 
2010, sid. 2. 
90 Folkpartiet, Folkpartiets valmanifest 1998. Mänskligare Sverige, Folkpartiet liberalerna, 1998, sid. 1.  
91 Folkpartiet, Ett parti som vågar utmana. Folkpartiet liberalernas valmanifest inför valet 2002, Folkpartiet 
liberalerna, 2002, sid. 2.  
92 Folkpartiet, Ett parti som vågar utmana, sid. 4. (2002) 
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på så sätt ett syfte att stärka Sveriges konkurrens i världen. Ett mål är också att svensk skola 

ska hålla högsta klass. Det kan enbart klarläggas under förutsättning att man jämför och att 

det finns en konkurrens mellan länderna.  

I Folkpartiets valprogram från 2010 är skolan avgörande “ inte bara för svenska 

ungdomars framtidschanser,  utan också för Sveriges framtid som välfärdsnation. Sverige ska 

vara en kunskapsnation i internationell toppklass” . 93

Samma motsättning som kan sägas finnas i ovanstående citat kan även ses i 

valprogrammet för 2014. “Sverige ska vara en ledande kunskapsnation, för varje individs 

skull och för landets konkurrenskraft” . Både i citatet från 2010 och i det från 2014 finns det 94

en tydlig motsättning i skolans syfte. Dels är skolan till för Svenska ungdomars 

framtidschanser/Varje individs skull, dels är den till för Sveriges framtid som 

välfärdsnation/landets konkurrenskraft. Här finns en tydlig diskursiv motsättning mellan två 

värden. Ett individuellt värde, som baseras på att skolan ska ge individer möjligheter, men 

också ett kollektivt värde som ligger i Sveriges konkurrens.  

1998 ville Centerpartiet “skapa en skola i världsklass” . Detta återkommer först 2010 95

då partiet i sitt valprogram  säger att “2020 ska Sverige ha världens bäst utbildade 

befolkning” . Partiets argument för detta är att “En global värld ställer höga krav på 96

välutbildade medborgare” . Tanken om internationell konkurrens återkommer sedan i 97

valprogrammet för valet 2018 där “Sverige ska stå starkt i den globala konkurrensen” . 98

Centerpartiets diskursiva uttryck går på så sätt i linje med marknadsdiskursordningen där 

konkurrens är avgörande. Sverige ska vara bäst utbildad i världen. Globaliseringen ställer 

höga krav på utbildning, för att klara oss i den globala världen måste vi på så sätt utbilda 

medborgarna; Sverige måste ju stå starkt i den globala konkurrensen. På så sätt präglas syftet 

i detta av en konkurrensdiskurs som hör hemma i marknadens diskursordning. Denna uppsats 

anser det logiskt att en konkurrensdiskurs ingår i en marknadsekonomisk diskursordning. 

Även om begreppet används på andra sätt är konkurrens ett bärande uttryck i den 

93 Folkpartiet, Folkpartiet liberalernas valmanifest 2010. Utmaningar efter valsegern, Folkpartiet liberalerna, 
2010, sid. 2.  
94 Folkpartiet, Rösta för skolan. Folkpartiet liberalernas valmanifest 2014, Folkpartiet liberalerna, 2014,  sid. 5.  
95 Centerpartiet, Nya mitten - tillsammans lyfter vi Sverige. Valprogram för Centerpartiet i 1998 års val, 
Centerpartiet, 1998, sid. 8.  
96 Centerpartiet, Framtiden tillhör dem som vågar. Fler jobb i nya och växande företag, förnyad välfärd och god 
miljö, Centerpartiet, 2010, sid. 14.  
97 Centerpartiet, Framtiden tillhör dem som vågar, sid. 14. (2010)  
98 Centerpartiet, Nytt ledarskap för Sverige framåt. Centerpartiets valmanifest 2018,  Centerpartiet, 2018, sid. 9.  
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marknadsekonomiska begreppsanvändningen. Att olika aktörer konkurrerar om ett resultat 

anser uppsatsen på så sätt ha bäring på en diskursordning som i grunden är 

marknadsekonomisk.  

Konkurrensdiskursen återkommer även i fråga om PISA-mätningarna. 

Socialdemokraterna har i sitt program för valet 2010 som mål att “Sverige ska ligga bland 

topp 10 i OECD:s Pisa-undersökning” . Detta ska ske senast 2015, och partiet lyfter särskilt 99

fram ämnen som matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Syftet med att förbättra 

resultaten i skolan, som partiet förklarar att de vill i den mening som föregår den citerade, är 

således att anse vara att Sverige ska klättra i mätningen i jämförelse med andra OECD-länder. 

Innebörden blir att Sverige inte bara bör, utan ska ligga i toppen. Dock bör poängteras att 

partiet även lyfter att “varje elev” ska ges “verkliga förutsättningar att nå sin fulla potential i 

skolan” . Där kombineras således två diskurser i samma mening; en konkurrensdiskurs som 100

prioriterar den nationella gemenskapen och en individualistisk utvecklingsdiskurs.  

I Socialdemokraternas valprogram för valet 2014 lägger de fram att de vill ha “En skola i 

Europeisk toppklass” . Målet för partiet är nu att inom tio år ha “en jämlik skola som tillhör 101

de fem bästa i EU” . Det finns inget i sammanhanget som förklarar varför skolan ska 102

tillhöra denna grupp av länder, utan snarare hänger det helt fritt. Syftet med att få en jämlik 

skola kombineras här med konkurrensdiskursen. På så sätt har den stärkt sitt fäste. Inte heller 

i samma text kombineras påståendet med en tydlig förklaring, men möjligen kan svar ses i 

vissa diskursiva uttryck. Socialdemokraterna klargör att svenska skolelevers 

“kunskapsresultat faller mest i hela OECD-området” . Man säger även att “Kvaliteten” 103

“måste förbättras” . Det finns två skäl till del, menar partiet, dels för barnens skull och dels 104

för “våra gemensamma framtidsutsikters skull” . Här kan vi på så sätt se en möjlig 105

förklaring till vad som ligger bakom det. Framtidsutsikterna kan på så sätt ses som 

konkurrensen med andra länder. Ska Sverige hålla sig väl mot andra länder måste vi klara 

konkurrensen; vi måste bli bättre än våra konkurrenter. Detta kombineras med en diskurs där 

99 Socialdemokraterna, Fler jobb och nya möjligheter, sid. 4. (2010) 
100 Socialdemokraterna, Fler jobb och nya möjligheter, sid. 4. (2010) 
101 Socialdemokraterna, Kära framtid. Valmanifest för ett bättre Sverige. För alla., 
Stockholm:Socialdemokratiska arbetarpartiet, 2014, sid. 8. 
102Socialdemokraterna, Kära framtid, sid. 8. (2014) 
103Socialdemokraterna, Kära framtid, sid. 25. Se även sid. 8.  (2014) 
104 Socialdemokraterna, Kära framtid, sid. 25. (2014) 
105 Socialdemokraterna, Kära framtid, sid. 25. (2014) 
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varje enskilt barn får ett utrymme och där skolan fyller ett syfte för individen. Just begreppet 

enskilt barn tyder på en individualistisk diskurs som lyser igenom i texten.  

Det bör också nämnas att Socialdemokraterna 2018 konstaterade att “..ska vi nå de 

högsta nivåerna i Europa och världen måste likvärdigheten i skolan stärkas” . Målet med att 106

stärka likvärdigheten i svensk skola, lägg särskilt märke till ordvalet stärkas, är alltså främst 

att nå världstoppen gällande skolfrågorna. Syftet med en aktiv skolpolitik blir i ett sådant 

påstående en ännu tydligare del i den internationella konkurrensdiskursen. Likvärdigheten. 

som i grunden kan anses vara ett välfärdsdiskursivt uttryck som kan antas höra hemma i en 

socialdemokratisk diskursordning, kopplas  här samman med konkurrens. Välfärdens syfte, 

blir i citatets mening, att stärka Sveriges roll i världen.  

2014 konstaterar Folkpartiet att målet är att svensk skola ska vara “Inom tio år ska 

Sverige vara ett av världens bästa länder i de internationella kunskapsmätningarna som 

genomförs”  och refererar senare till det svenska resultatet i “den stora Pisa-mätningen” . I 107 108

valet fyra år senare säger samma parti, nu under namnet Liberalerna, att vi ska “komma 

tillbaka till världstoppen igen” . Ett av de mål de lyfter fram, det allra första under 109

utbildningskapitlet i valprogrammet är “Topp tio i världen inom tio år. Skolan kräver fortsatta 

kunskapsreformer. Inom tio år ska vi åter ha en kunskapsskola i världsklass” . Folkpartiet, 110

sedermera Liberalerna, vill alltså återigen se Sverige i världstoppen. I begrepp som 

Världsklass, världstoppen och Bland världens bästa länder visas tydliga diskursiva uttryck 

för konkurrensdiskursen. Sverige ska upp i toppen.  

Sverigedemokraternas valprogram kan även de anses ha inslag av liknande diskursiva 

uttryck. 2014 sa partiet att “Sverige skall åter bli en av världens ledande kunskapsnationer”111

. Detta följde partiet upp i sitt valprogram från 2018 med att “Internationella undersökningar 

106 Socialdemokraterna, Valmanifest 2018. Det största trygghetsprogrammet i modern tid. Ett starkare Samhälle. 
Ett tryggare Sverige, Stockholm:Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, 2018, sid. 18.  
107 Folkpartiet, Rösta för skolan, sid. 5. (2014) 
108 Folkpartiet, Rösta för skolan, sid. 5. (2014) 
109 Liberalerna, Försvara friheten. 2018 års vägval för Sverige och Europa. Liberalernas valmanifest, 
Liberalerna, 2018, sid. 5.  
110 Liberalerna, Försvara friheten, sid. 6. Här kan det även vara viktigt att lägga märke till ytterligare begrepp 
som dyker upp “igen” och “åter”. Dessa indikerar att Sverige ska återgå till något, som kommer avhandlas i 
senare avsnitt i denna uppsats. (2018) 
111 Sverigedemokraterna, Vi väljer välfärd! Sverigedemokratiskt valmanifest - valet 2014, Sverigedemokraterna, 
2014, sid. 12.  
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visar att Sverige halkar efter vad gäller resultat i kärnämnena” . Även här finns det således 112

tydliga inslag av konkurrensdiskursen. Mätningarna visar att Sverige glider ifrån, och således 

ska Sverige återigen bli ledande.  

Kristdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är alla dock 

försiktiga med frågan om internationella syften med svensk skola. Kristdemokraterna nämner 

inte mätningarna förrän 2014 i sitt valprogram. Dock är tonen i valprogrammet en annan än i 

flera andra partiers. Kristdemokraterna lyfter de internationella mätningarna som belägg för 

att skolan står inför stora utmaningar. Dock använder partiet meningen “En skola i toppklass 

är en förutsättning för att Sverige ska stå sig väl i framtiden” . Möjligen visar begreppet 113

toppklass på tendenser till konkurrensdiskursen, men inte alls lika tydligt som flera andra 

partiers. Dock finns det ett tydligt nationellt syfte. Sverige ska kunna stå sig väl i framtiden, 

hävdar partiet. På så sätt synliggörs en gemenskapsdiskurs som påminner om de diskursiva 

uttryck som finns i sammanhangen med Sveriges konkurrenskraft. Syftet med skolan, i de 

uttryck som finns, blir för Sveriges skull. På så sätt blir den kristdemokratiska skolpolitiken 

präglad av den socialdemokratiska, modernistiska välfärdsdiskursordningen, där ett syfte med 

skolan blir ett gemensamt samhällsprojekt, menar uppsatsen. Även om uttrycken inte lika 

tydligt är kopplade till konkurrensdiskursen, finns tendenserna i uttrycket stå sig väl. Det 

indikerar att det finns någon konkurrens som Sverige ska stå sig i.  

Moderaterna är också försiktiga med det internationella perspektivet. 1998 konstaterar 

partiet att “Vi vill att barn och ungdomar skall få en bättre utbildning än något annat land i 

Europa” . Vidare använder partiet rubriken “Europas bästa skola”  som åtföljs av att 114 115

“Varje barn i Sverige skall kunna få kunskaper som står sig i världen” . De svenska eleverna 116

ska således få bättre utbildning än någon annan i Europa. Det blir således en konkurrens 

mellan de europeiska länderna som Sverige ska vinna. Den svenska skolans förmedlade 

kunskaper ska även kunna klara sig väl i världen. För att kunna stå sig i världen, som tidigare 

112 Sverigedemokraterna, Valmanifest. Sverigedemokraternas valmanifest 2018, Sverigedemokraterna, 2018, sid. 
13. 
113 Kristdemokraterna, Frihet och gemenskap. Kristdemokraternas valmanifest 2014, Kristdemokraterna, 2014, 
sid. 7. 
114 Moderaterna, Gör det möjligt för Sverige, Moderata samlingspartiet, 1998, sid. 1.  
115 Moderaterna, Gör det möjligt för Sverige,  sid. 2. (1998) 
116 Moderaterna, Gör det möjligt för Sverige, sid. 2. (1998) 
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konstaterat gällande Kristdemokraternas uttryck, blir en del av en konkurrens. För att kunna 

klara detta måste det konkurrera mot något annat.  

Viktigt att notera är att dessa diskursiva uttryck inte förekommer i särskilt hög grad i 

varken Vänsterpartiets eller Miljöpartiets valprogram för undersökningsperioden. Vad detta 

beror på är svårt att konstatera, men flera relaterade diskursiva uttryck, som kommer 

avhandlas i nästa avsnitt, återfinns dock i partiernas valprogram varvid det inte anses vara av 

avgörande betydelse.  
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7.2 Målen är målet - om resultatfrågan i svensk skola  
 
“En skola med tydliga kunskapsmål […] är av avgörande  
betydelse - inte bara för svenska ungdomars framtidschanser,  
utan också för Sveriges framtid som välfärdsnation”  117

 
Ovanstående citat står att finna i Folkpartiets valprogram från 2010. Citatet är inte ensamt. 

Det innehåller några av de allra mest frekvent använda orden i de svenska partiernas 

valprogram under de första åren av 2000-talet. Bilden som sätts i citatet är att tydliga 

kunskapsmål är av högsta vikt. Den individualistiska diskursen kombineras här med en 

kollektivdiskurs med rötterna i den modernistiska välfärdsdiskursordningen. Målen är 

viktiga, inte bara för barnen, utan för oss alla om vi vill ha kvar vår välfärd. Mål är till för att 

mätas och måste på så sätt antas ingå i en utvärderingsdiskurs. I en rad uttryck kommer denna 

till uttryck i olika politiska program, dock utan att definieras.  

Det är tydligt att en vändning sker vid 2000-talets första år. Få partier nämner mål och 

kvalitet i valet 1998, men undantag finns. Folkpartiet nämner det i fråga om “Tydliga mål. 

Nationella prov och betyg” . Partiet återkommer till detta med att högre krav ska ställas på 118

eleverna för att nå högre resultat i valet 2002. “När eleverna inte når målen är lösningen, i den 

rådande skolpolitiken alltid att sänka ribban” . På så sätt indikerar detta att Folkpartiet står 119

för motsatsen. Målen ska vara tydliga och ribban ska höjas.  

Målfrågan återkommer på flertalet ställen i Socialdemokraternas valprogram också. 

2006 skriver partiet att “Kunskapsmålen ska vara tydliga och uppföljningen förstärkas” . 120

Kvalitetsbegreppet återkommer sedan på olika sätt i valen 2010 och 2014 i termer av 

“Skolans resultat ska bli bättre”, “nå en högre kvalitet på undervisningen”  och “kvaliteten i 121

skolan måste förbättras” . 122

Centerpartiet lyfter frågan om mål i sitt valprogram från 2010. Skolan ska arbeta med 

“kontinuerlig uppföljning och utvärdering” för att “främja mycket goda resultat” . 123

117 Folkpartiet, Folkpartiet liberalernas valmanifest 2010, sid. 2. (2010) 
118 Folkpartiet, Folkpartiets valmanifest 1998, sid. 2. (1998) 
119 Folkpartiet, Ett parti som vågar utmana, sid. 2. (2002) 
120 Socialdemokraterna, Valmanifest 2006, sid. 8. (2006) 
121 Socialdemokraterna, Fler jobb och nya möjligheter, sid. 4. (2010) 
122 Socialdemokraterna, Kära framtid, sid. 25. se även sid. 27. (2014) 
123 Centerpartiet, Framtiden tillhör dem som vågar, sid. 7. (2010) 
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Moderaterna kallar detta för att skolan ska “präglas av höga förväntningar och tydliga krav” 

och att “Varje elev ska ges förutsättningar att nå kunskapsmålen” .  124

 Moderaterna använder kvalitetsbegreppet redan 1998. Partiet skriver att “Kvaliteten 

sviktar i skolan” , “Den grundläggande utbildningen skall hålla en hög kvalitet”  samt att 125 126

“Arbetet med att höja kvaliteten blir därför en av de allra viktigaste uppgifterna kommande 

år” . Detta ska följas upp genom att “inrätta ett nationellt kvalitetsinstitut som kontrollerar 127

hur skolorna sköter sina uppgifter” . Viktigt är att notera några av ordvalen. Kvaliteten 128

sviktar, och måste hållas hög. Vad som är god kvalitet säger inte partiet i sitt valprogram. 

Dock ska ett institut som granskar kvaliteten inrättas. Vi ser här diskursiva uttryck som 

handlar om kvalitet och uppföljning. Dessa ingår i en utvärderingsdiskurs som ingår i en 

marknadsekonomisk diskursordning. Uppföljning och kvalitet är viktigt för en vara man 

köper. Den ska granskas och garanteras. Partiet talar i samma anda även 2002, då ska 

tillsynen förbättras och skolor som inte klarar kvalitetsmålen läggas ned.  

Ett liknande institut som Moderaterna argumenterar för återfinns även i Miljöpartiets 

politik. 2002 ville de att “Skolverket ska ha resurser att genomföra kvalitetskontroll i alla 

skolor” . Även Socialdemokraterna tangerar denna fråga i att det krävs att “alla skolor 129

kvalitetsgranskas” . Kristdemokraterna använder sig även av denna tanke inför valet 2002; 130

“För att öka elevers och föräldrars möjlighet att bedöma skolans kvalitet bör ett nytt institut 

tillskapas som på ett självständigt sätt kontinuerligt följer och utvärderar varje skola” . Alla 131

tre fall visar tydligt att tanken på att en extern part ska utvärdera svenska skolan och komma 

med förbättringsförslag nått en bred uppslutning.  

I Centerpartiets valprogram från 2002 pratar partiet om “den goda skolan” som har ett 

lokalt självstyre som “förenas med höga krav på resultat och tydliga åtgärder mot skolor som 

124Moderaterna, Nu tar vi tag i Sverige. Valmanifest 2018, Strokirk Landströms:Moderata samlingspartiet, 
utgivet augusti 2018,  sid. 22. 
125 Moderaterna, Gör det möjligt för Sverige, sid. 1. (1998) 
126 Moderaterna, Gör det möjligt för Sverige, sid. 2. (1998) 
127 Moderaterna, Gör det möjligt för Sverige, sid. 2. (1998) 
128Moderaterna, Gör det möjligt för Sverige, sid. 2. (1998) 
129 Miljöpartiet, Grönt valmanifest - för en långsiktigt hållbar utveckling, Miljöpartiet de gröna, 2002, sid. 1.  
130 Socialdemokraterna, Tillsammans för trygghet och utveckling. Socialdemokraternas valmanifest 2002-06, 
Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, 2002, sid. 1.  
131 Kristdemokraterna, Valmanifest 2002. Tid för förändring. Tid för handling, Kristdemokraterna, antaget av 
rikstinget juni 2002, sid. 9. 
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inte når målen” . Detta vill partiet kombinera med att “ge medborgarna makten över 132

resurserna och släppa in välfärdsentreprenörer som arbetar med kvalitetskriterier och öppna 

jämförelser” . Detta menar partiet är att använda skattepengarna bättre. Här ser vi spår av 133

den marknadsekonomiska logiken. Det ska ställas höga krav och bli straff för de som inte 

sköter sig, och för att ge incitament för att sköta sig ska friskolor släppas in på en marknad 

med öppna jämförelser av kvaliteten. Därigenom menar Centerpartiet att det ökar kvaliteten. 

På så sätt flyttas också makten från det offentliga till privatpersonerna, det vill säga 

marknaden. Den nyliberala diskursordningens uttryck är tydliga i detta exempel.  

“Kvaliteten måste säkras”  säger Vänsterpartiet i sitt valprogram från 2002. 134

Kvalitetsdiskursen finns fortfarande kvar i partiets valprogram från 2014, bland annat med 

“Vi vill satsa på en ökad kvalitet för en välfärd att lita på” . På så sätt slår även 135

kvalitetsdiskursen igenom i Vänsterpartiets diskursiva uttryck.  

Kvalitetsbegreppet använder även Sverigedemokraterna i sitt valprogram från 2014, i 

sammanhanget att “alla barn i landet” har “rätt till likvärdig och högkvalitativ utbildning” .  136

Kvalitet som begrepp återfinns även i Miljöpartiets valprogram från 2010. Partiet 

skriver i detta bland annat att “Kvaliteten i svensk förskola och grundskola måste därför öka”

. Begreppet kvalitet finns även i rubriken som introducerar samma sida. I valprogrammet 137

från 2018 återkommer begrepp som “kunskapsresultat” . Även i Kristdemokraternas 138

valprogram från 2010 läggs särskild vikt vid målfrågan. “Skolan ska handla om kunskap och 

att nå de uppsatta målen” . 139

Ett begrepp som dyker upp i tre partiers valprogram tenderar tydligt att se utbildning 

som en vara. Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet vill alla tre införa “garantier”. 

I Kristdemokraternas valprogram från 2006 skriver partiet att man vill att “En 

färdighetsgaranti införs som säkrar att alla barn kan läsa, skriva och räkna när de lämnar 

132 Centerpartiet, På lika villkor! Centerpartiets valplattform 2002. Kompass för samhällsförnyare. 
Centerpartiets valplattform 2002, Centerpartiet, 2002, sid. 4. Båda citaten.  
133 Centerpartiet, På lika villkor!, sid. 4. (2002) 
134 Vänsterpartiet, Valplattform 2002, Vänsterpartiet, 2002, sid. 1. Se även sid. 4.  
135 Vänsterpartiet, Vänsterpartiets valplattform för riksdagsvalet 2014, Vänsterpartiet, 2014, sid. 2 samt  sid. 3. 
se även Vänsterpartiet, Valplattform 2018. Vänsterpartiets Valplattform, Vänsterpartiet, 2018, sid. 13.  
136 Sverigedemokraterna, Vi väljer välfärd!, sid. 12. Båda citaten. (2014) 
137 Miljöpartiet, Framtiden är här - valmanifest för en grön omställning som ger nya jobb, en nödvändig 
miljöpolitik och global solidaritet, Miljöpartiet de gröna, 2010, sid. 8.  
138 Miljöpartiet, NU. Klimatet kan inte vänta. Valmanifest 2018, Miljöpartiet de gröna, sid. 18.  
139  Kristdemokraterna, 13 steg och 89 vallöften för ett mänskligare Sverige, Kristdemokraterna, 2010, sid. 4. 
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grundskolan” . Miljöpartiet använder begreppet första gången 2014 där de säger att “Vi vill 140

införa en läsa-skriva-räkna-garanti som säkerställer att insatser sätts in så fort en lärare 

upptäcker ett behov” . Centerpartiet ville 2006 att det skulle införas en sådan garanti där 141

man har en “kontrollstation” för att barnen ska kunna lära sig . Uppsatsen vill särskilt notera 142

garantibegreppet. En garanti innebär att man förväntar sig något. Skolan ska alltså garantera 

något till eleven och lärarna, som då kan förvänta sig något tillbaka. Garantibegreppet tillhör 

helt klart det marknadsekonomiska diskursfältet. En garanti används i andra fall som ett 

begrepp för att någon ska garantera kvaliteten på något för att sedan ersätta om detta inte 

uppfylls, eller om en vara går sönder. Således kommer ett begrepp från marknadens 

diskursordning rakt in i skolan. Utbildningen ses med logiken som en vara som ska hålla 

kvalitet, skolan ska garantera detta, och uppfylls det inte har kunden rätt att klaga. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 Kristdemokraterna, GARANTI-BEVIS till Dig som väljare inför valet 2006. Vår vision för Sverige, 
Kristdemokraterna, 2006, sid. 4. 
141 Miljöpartiet, Valmanifest (2014), sid. 11.  
142 Centerpartiet, För fler jobb, förnyad välfärd och god miljö. Centerpartiets valmanifest 2006, Centerpartiet, 
2006. 
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7.3 Blir du lönsam, lilla skola? -  perspektiv på skolans syften. 

 
“I vår vision är människan målet - hennes utveckling och frihet, 
Hennes törst att lära och bilda sig.”  143

 
Detta avsnitt tar utgångspunkt i ovanstående citat, hämtat ut Socialdemokraternas valprogram 

från 1998. Människan i sig är målet. Den enskildes utveckling och frihet och bildning 

värderar Socialdemokraterna högt. I detta frihets- och bildningsideal ligger en klassisk liberal 

diskursordning. Människan är vetgirig och ska utvecklas. Hon är fri, hon ska bildas. Det vill 

människan, hon känner en törst inför det. Men det finns motsägelser. I meningen innan 

citatet, som man delvis syftar tillbaka på, klargör partiet att det är Sverige som “skall vara en 

ledande kunskapsnation” . När Socialdemokraterna skriver att “ingen investering [är] 144

viktigare än att satsa på utbildning och kunskap”  så ska den göras främst för samhällets 145

skull, för att Sverige ska vara ledande. Samtidigt konstaterar Socialdemokraterna att ingen 

ska “lämna skolan med otillräckliga kunskaper” . Vad som avgör vad som är tillräckligt är 146

svårt att fastställa, men att meningen syftar tillbaka på en diskurs som präglas av att Sveriges 

framgångar är viktiga är tydligt. Kunskaperna ska vara till för att Sverige ska vara en ledande 

kunskapsnation. Investeringen sker för samhället, inte för individen i en konkurrensbaserad 

diskurs. Men den kombineras också med en annan diskursordning; den marknadsekonomiska 

eller finansens.  

Begreppet investera återkommer för Socialdemokraterna både i valet 2014 och 2018. 

2014 i termer av att partiet vill “Investera i mindre klasser och tidiga insatser”  med 147

“betydande investeringar i de första skolåren”  samt “Investera i skickliga lärare” . I det 148 149

efterföljande valet kommer investeringen fram i fråga om lärarna återigen där samhället ska 

“investera i läraryrket” . 150

143 Socialdemokraterna, Med omtanke om framtiden, sid. 1. (1998) 
144 Socialdemokraterna, Med omtanke om framtiden, sid. 2. (1998) 
145 Socialdemokraterna, Med omtanke om framtiden, sid. 2. (1998) 
146 Socialdemokraterna, Med omtanke om framtiden, sid. 2. (1998) 
147 Socialdemokraterna, Kära framtid, sid. 26. Notera även ordval på sid. 29. (2014) 
148 Socialdemokraterna, Kära framtid, sid. 26. (2014) 
149 Socialdemokraterna, Kära framtid, sid. 27. (2014) 
150 Socialdemokraterna, Valmanifest 2018, sid. 18. (2018) 
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Investeringsdiskursen syns även i Miljöpartiets valprogram från 2010. I 

valprogrammet skriver partiet bland annat “investera i utbildning” . 2014 skriver 151

Miljöpartiet att “Vi prioriterar utbildning […] det är en god investering för framtiden” . 152

Skolan ses på så sätt som en investering för samhället. Begreppet investera återkommer sedan 

även vid några tillfällen inför valet 2018. Viktigt här är att notera just användningen av 

begreppet investering. En investering kommer från en marknadsekonomisk diskurs och 

förutsätter på något sätt en avkastning. Möjligen kan det ses som en avkastning för samhället 

i dessa sammanhang. Det innebär på så sätt att en investeringsdiskurs, hemmahörande i en 

marknadsekonomisk diskursordning, kombineras med en modernistisk välfärdsdiskurs. 

Visserligen är det en investering, men avkastningen ska vara för samhällets skull.  

I Vänsterpartiets valprogram från 2006 kan  även tendenser till en 

marknadsekonomisk diskursordning skymtas. Partiet använder begreppet investering, även 

om det sker något motdiskursivt. Investeringen som Vänsterpartiet nämner sker i 

“människors bildning och samhällets utveckling” . Här uppträder en något förvånande 153

diskurs. Dels väljer Vänsterpartiet uttrycket investering. I flera andra fall, vilket denna 

uppsats klassificerar som delar av välfärdens diskursordning, används ordet “satsa”. Satsa 

innebär visserligen en risk, och kan även de också klassas som ekonomiska, men begreppet 

investering förväntas ge någon form av avkastning. Här är det dock svårt att utröna om partiet 

menar att människors bildning i sig är en avkastning. Oavsett är detta något som sticker ut. 

Uppsatsen klassificerar nämligen bildningsdiskursen som en del i en liberal diskursordning. I 

en sådan är bildningen, ett växande förnuft, ett mål för att nå fria medborgare. Partiet väljer 

även bort begreppet klass, utan syftar snarare på investering i människor. I denna del av 

valprogrammet dyker också den samhälleliga utvecklingen som mål upp. Vänsterpartiet 

positionerar sig på så sätt vid sidan av flera andra och skolsystemet blir en investering i 

samhällets utveckling. På så sätt kombineras partiets text av två diskursordningar i ett; en 

klassisk liberal och en välfärdsdiskurs, som snarare tillhör en socialdemokratisk 

diskursordning.  

151 Miljöpartiet, Framtiden är här, sid. 8. (2010) 
152 Miljöpartiet, Valmanifest (2014), sid. 10. Begreppet återfinns även på sid. 8.  
153 Vänsterpartiet, Vänsterpartiets valplattform 2006. Arbete. Demokrati. Rättvisa, Vänsterpartiet, 2006, sid. 13.  
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Frågan om skolan för samhällets skull återkommer. I Socialdemokraternas 

valprogram från 2006 skriver de “Barnens väl idag avgör Sveriges framtid” . I valet därpå 154

skriver samma parti att “ju fler som får chansen att nå högre, desto bättre går det för Sverige”

. Notera några ordval i citaten. Individer ska få chansen att nå högre, vilket tillhör en 155

individualistisk diskurs, kombineras med att det ska gå bra för Sverige. En kollektiv diskurs 

kombineras här med en individualistisk diskurs, en del av en välfärdsdiskursordning möter en 

liberal diskursordning.  

En tydlig konkurrensdiskurs gällande Sveriges välstånd kan ses i flertalet partiers 

program. I Folkpartiets valprogram från 2002 säger partiet att “En hög utbildningsnivå är 

nödvändig för Sveriges välfärd och konkurrenskraft” . I denna mening ligger ett syfte med 156

svensk skola som innebär att den är nödvändig för landets möjligheter. Detta kompletterar 

partiet dock med att det även är så att “en bra skola kan ge många människor ett bättre liv än 

de annars skulle fått” . På så sätt kombineras en kollektiv diskurs med en individualistisk. 157

Syftet med utbildningen blir tvådelad; Sveriges välfärd och konkurrens och individens 

utveckling. Dock kan sägas att det inrymmer tre olika diskursordningar; välfärdens, 

marknadens och en liberal diskurs om individens självförverkligande. De två sista kan anses 

ingå i en liknande, marknadsliberal diskurskategori, och den första kan anses ingå i en 

modernistisk välfärdsdiskursordning. 

2010 blir dock flera tendenser tydligare i Folkpartiets politik. I kommentarer som “Ett 

Sverige där fler människor kan mer är helt avgörande för om vårt land ska växa”  och “...vår 158

förmåga att bygga upp och bevara kunskap är avgörande för Sveriges välstånd” . Först bör 159

det första citatet analyseras. Fler människor ska kunna mer, för att vårt land ska kunna växa. 

Det är till och med helt avgörande. Syftet med skolan, att fler kan mer, är således inte i 

främsta rummet deras förnuft. Det är inte deras frihet. Det är inte heller en frigörelse, 

klassmedvetenhet eller liknande. Det är att Sveriger, vårt land, ska kunna växa. Vidare är 

alltså vår förmåga att bygga upp och bevara kunskap avgörande för Sveriges välstånd. 

Välståndet, tillväxten är alltså viktigt. Det blir i sig ett syfte. Uppsatsen anser det klarlagt att 

154 Socialdemokraterna, Valmanifest 2006, sid. 2. (2006) 
155 Socialdemokraterna, Fler jobb och nya möjligheter, sid. 4. (2010) 
156 Folkpartiet, Ett parti som vågar utmana, sid. 4. (2002) 
157 Folkpartiet, Ett parti som vågar utmana, sid. 4. (2002) 
158 Folkpartiet, Folkpartiet liberalernas valmanifest 2010, sid. 4. (2010) 
159 Folkpartiet, Folkpartiet liberalernas valmanifest 2010, sid. 4. (2010) 
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denna välståndsfråga torde tillhöra en välståndsdiskurs som är rimlig att inkludera i en 

marknadsdiskursordning.  

Liknande diskursiva uttryck står att finna även i Moderaternas politik. Redan 1998 

konstaterar partiet att utbildningen är “ett villkor för Sveriges framtida välstånd” . Vidare 160

återkommer detta 2002 i meningen “Kunskap, utbildning och forskning är nyckelfaktorer för 

den enskildes utveckling och Sveriges konkurrenskraft” . Här ser vi således igen att den 161

enskilde och staten Sverige kombineras. Dels en individdiskurs och dels en konkurrens för 

staten. Båda kan dock anses ingå i en nyliberal diskursordning som sätter individen och 

marknaden i främsta rummet.  

2014 säger Socialdemokraterna att skolan ska “ge varje barn samma livsmöjligheter, 

inte vidga eller cementera samhällsklyftorna” . Ordvalen, att varje barn ska ges samma 162

livsmöjligheter är avgörande för meningens syftningar. Därigenom ska barn ges möjligheter, 

men om de ska tas eller inte ligger på individen. Samtidigt ska skolan inte vidga eller 

cementera samhällsklyftorna. Den ska således i alla fall inte bidra till att de blir större, men 

det läggs ingen aktiv roll att den ska agera för att minska samhällsklyftor. Lägg också märke 

till ordvalet samhällsklyftor. I detta fall möts en socialdemokratisk klassdiskurs med något 

annat, där partiet i sig inte pratar om en klassmedvetenhet, utan om klyftor som ett 

samhällsperspektiv. Denna uppsats gör analysen att detta beror på att andra diskurser 

påverkar. Eftersom detta kombineras med begrepp som investera och uttryck som att grunden 

för framgång läggs under de första åren, så är det tydligt att diskursiva uttryck som pekar på 

att det finns diskursiva uttryck hemmahörande i en marknadsdiskursordning alternativt 

nyliberal diskursordning.  

I Centerpartiets valprogram från 1998  ska utbildningen ge “Tryggare människor”. 

Man klassificerar detta som den “nya tidens stora rättvisefråga”  där en bra utbildning ger 163

“trygghet under livet” . För Centerpartiet verkar det i detta fall framstå som en 164

välfärdspolitisk diskursordning. Utbildning ska bli en trygghet för människor och är en 

rättvisefråga. En rättvisediskurs påminner snarare om en socialdemokratisk, välfärdsdiskurs 

än en rent liberal som snarare torde talat om en frihetsfråga. Centerpartiet pratar också om 

160 Moderaterna, Gör det möjligt för Sverige, Moderata samlingspartiet, 1998, sid. 3. 
161 Moderaterna, Frihet för Sverige, Moderata samlingspartiet, 2002, sid. 4. 
162 Socialdemokraterna, Kära framtid, sid. 25. (2014) 
163 Centerpartiet, Nya mitten, sid. 1. Båda citaten. (1998) 
164 Centerpartiet, Nya mitten, sid. 1. (1998) 
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trygghet istället för frihet eller individualistiska begrepp såsom självförverkliganden. Denna 

diskurs har ändrats något 2002. Då talar partiet snarare i termer av att med “utbildade och 

kunniga människor kan vi ta tillvara på morgondagens möjligheter” . Begreppet vi i 165

sammanhanget indikerar en gemenskapsdiskurs, samtidigt är möjligheter något vi ska ta 

tillvara på. Detta ska göras med utbildning och kunskap. Notera också att de utbildade och 

kunniga människorna är en aktiv part i tillvaratagandet av möjligheter. Ansvaret ligger på så 

sätt hos människorna. Vad som ligger i dessa möjligheter är svårt att säga. Dock indikerar det 

också en gemenskapsdiskurs snarare än en individualistisk diskurs gällande detta. Vidare 

kopplar partiet på begrepp som att grundskolan “är den viktigaste vägen till utveckling och 

framgång” . För vem denna utveckling och framgång ska vara är något diffust.  166

2010, i valprogrammet “Framtiden tillhör den som vågar” säger Centerpartiet “Vi vill 

fortsätta att stärka kopplingen mellan skola och arbetsmarknad och satsa mer på ung 

företagsamhet” . Man fortsätter stycket med att “Alla elever ska kunna få pröva på 167

företagande i gymnasiet. Unga innovatörer måste få särskild uppmärksamhet eftersom de ofta 

utvecklar affärsidéer inom nya näringar” . Skolans syfte blir i detta att skapa innovatörer. 168

Skolans syften blir att stärka företagsamhet. Vidare klargör man att “Alla elever måste få 

möjlighet att utvecklas maximalt och alla talanger ska tas tillvara” . På så sätt klargörs två 169

bilder av skolans syften. Den ska ge möjligheter till elevers lärande och utveckling. De 

“talanger” man omnämner är “praktiska, teoretiska, skapande och entreprenöriella” . Dessa 170

talanger ska alltså svensk skola ta tillvara på. De anses således extra viktiga. Lägg särskilt 

märke till entreprenöriella, samt begreppet talanger. 2018 säger Centerpartiet att “Sverige ska 

stå starkt i den globala konkurrensen” . Syftet med skolan är således att staten ska kunna 171

konkurrera med andra. Staten ska “Se till att utbildning leder till jobb” . Det är ett 172

konstaterande. Mot detta finns få alternativ. Det finns inga enskilda aktörer. Utbildningens 

mål blir ett arbete.  

165 Centerpartiet, På lika villkor!, sid. 2. (2002) 
166 Centerpartiet, På lika villkor!, sid. 4. (2002) 
167 Centerpartiet, Framtiden tillhör dem som vågar, sid. 5. (2010) 
168 Centerpartiet, Framtiden tillhör dem som vågar, sid. 5. (2010) 
169 Centerpartiet, Framtiden tillhör dem som vågar, sid. 7. (2010) 
170 Centerpartiet, Framtiden tillhör dem som vågar, sid. 7. (2010) 
171 Centerpartiet, Nytt ledarskap för Sverige framåt, sid. 9. (2018) 
172 Centerpartiet, Nytt ledarskap för Sverige framåt, sid. 10. (2018) 
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Det måste dock konstateras att vissa motdiskurser finns inom några partiers 

valprogram. Denna motdiskurs skulle främst kunna hävdas vara en värdediskurs med inslag 

av kultur- och värdeöverföring som delvis kan sägas tillhöra en konservativ diskursordning.  

I Miljöpartiets valprogram från 1998 nämns inte mycket om skola. Dock anses skolan 

vara “vår viktigaste kulturinstitution” . Skolan är på så sätt vår viktigaste kulturinsitution, 173

vilket innebär ett syfte att sprida någon form av kultur som ska vara en motkraft, det vill säga 

en aktiv agent för enskilda barns uppväxt. Vad denna motkraft innebär är inte lätt att tyda, 

men bilden av kulturinstitution torde kunna tolkas som en kulturbärare som ska överföra 

någon form av kulturella värden till nästkommande generation.  

I Kristdemokraternas valprogram från 1998 säger partiet att det “finns generellt de 

bästa förutsättningarna för att överföra de etiska värden som demokratin bygger på”  i 174

skolan. I valet 2002 breddar partiet denna uppgift till att “ge alla elever kunskap och 

livsvägledning” och lyfter särskilt upp social kompetens. Detta pekar på en diskurs som 175

förutsätter att det finns värden och att dessa ska överföras. Ett syfte, enligt 

Kristdemokraterna, blir således värdeöverföring. Detta anses uppsatsen även i denna del 

klarlagt att det tillhör en konservativ diskursordning som kan ses som annorlunda mot den 

liberala. Detta återkommer partiet till 2006 med att “skolan ger barnen kunskap och normer”

 och “värderingar för livet” . 2014 kallar Kristdemokraterna detta för att man vill 176 177

återkomma till en “bildningstradition”  där det finns “fasta värdeskalor” . På så sätt blir ett 178 179

syfte med den svenska skolan att fostra i en värdegrund, tradition och normer. 

Värdeöverföring blir viktigt. De kombinerar detta med “ett aktivt liv som 

samhällsmedborgare”  som kan anses ligga i en kombination av den modernistiska 180

välfärdsdiskursen och den liberala bildningsdiskursen. Frågan om värdegrund och normer 

kan till viss del finnas i välfärdsdiskursen. Dock kan den inte anses rymmas i en liberal 

diskurs på samma sätt då den kan anses stå för att skolans syften blir att reproducera normer 

snarare än att utveckla en individs förnuft och frihet råder. Därigenom kan dock de 

173 Miljöpartiet, Valmanifest 98, Miljöpartiet de gröna, 1998, sid. 1.  
174 Kristdemokraterna, Valmanifest - för ett tryggare Sverige, Kristdemokraterna, antaget av partistyrelsen 21 
augusti 1998, sid. 1. 
175 Kristdemokraterna, Valmanifest 2002, sid. 1. (2002) 
176 Kristdemokraterna, GARANTI-BEVIS till Dig som väljare inför valet 2006, sid. 4. (2006) 
177 Kristdemokraterna, GARANTI-BEVIS till Dig som väljare inför valet 2006, sid. 4. (2006) 
178 Kristdemokraterna, Frihet och gemenskap,  sid.7. (2014) 
179Kristdemokraterna, Frihet och gemenskap, sid. 7. (2014) 
180 Kristdemokraterna, Frihet och gemenskap, sid. 8. (2014) 
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kristdemokratiska diskursiva uttrycken ses som en motdiskurs mot de diskurser som är 

dominerande och utmanar på så sätt dessa.  

Även Sverigedemokraterna kan anses ha diskursiva uttryck som kan sägas tillhöra 

denna motdiskurs. I deras valprogram från 2010 säger partiet att de betona “tidigare 

generationers samlade kunskap och erfarenhet, den kristna etikens och den västerländska 

humanismens centrala betydelse för vårt samhälle” . Partiet lyfter därefter särskilt fram det 181

svenska kulturarvet och en svensk värdegrund. Liknande konservativa diskursiva uttryck 

återkommer 2014, där man vill öka kunskap och förståelse “för det svenska kulturarvet”  182

och lyfter även fram vikten av historia och kultur. Detta är tydliga exempel på hur den 

konservativa diskursordningen kommer till uttryck i Sverigedemokraternas valprogram 

också. På så sätt fyller den konservativa diskursordningen med en värde- och 

kulturöverföringsdiskurs ett syfte som motdiskurs. Syftet som klargörs i denna diskurs blir 

således att skolan ska vara aktiv som överförare av värden till eleverna. 

Det finns också anledning att stanna upp vid Vänsterpartiets syften med svensk skola. 

I sitt valprogram från 1998 klarlägger partiet att “utbildning är en rättighet” . Partiet “anser 183

att alla har rätt till en utbildning som utvecklar förmågan att arbeta under demokratiska 

former” . Vidare klarlägger partiet att “utbildningssystemet ska aktivt motverka köns och 184

klasskillnader i samhället” . Utbildning blir på så sätt ett instrument i demokratiarbetet, och 185

jämställdhetsarbetet. Frågan om klasskillnader tillhör typologiskt sett en marxistisk 

diskursordning där man erkänner klasskillnader och anser att det bör göras något åt dessa. På 

så sätt blir utbildningens syften att aktivt motverka klasskillnader, varvid skolan anses vara en 

aktiv aktör. Frågan om att arbeta under demokratiska former är intressant. Ordvalet 

“demokratiska former” kan antas vara uttryck för den liberala demokratins former. På så sätt 

finns det uttryck som är en del av den klassiska liberala diskursordningen.  

Inför valet 2018 kan den liberala diskursordningens uttryck ses på flera sätt i 

Vänsterpartiets valprogram. I citatet “Frihet för barn att växa upp i trygghet och få den 

kunskap och det stöd som behövs för att utveckla just deras förmågor” . Här kan ett antal 186

181 Sverigedemokraterna, 99 förslag för ett bättre Sverige. Sverigedemokraternas kontrakt med väljarna 
2010-2014, Stockholm:Sverigedemokraterna, 2010, sid. 4. 
182 Sverigedemokraterna, Vi väljer välfärd!, sid. 12. (2014) 
183 Vänsterpartiet, Vänsterpartiets valplattform 1998. Dags för rättvisa!, Luleå:Vänsterpartiet, 1998, sid. 5. 
184 Vänsterpartiet, Vänsterpartiets valplattform 1998, sid. 5. (1998) 
185 Vänsterpartiet, Vänsterpartiets valplattform 1998, sid. 5. (1998) 
186 Vänsterpartiet, Valplattform 2018. Vänsterpartiets valplattform, Karlstad:Vänsterpartiet, 2018, sid. 4.  
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ordval märkas. Ord som frihet, kunskap, det stöd, och just deras förmågor indikerar att vi 

pratar om elever som individer, inte kollektiv. Individens frihet ska bli större. Detta följer 

sedan partiet upp med att “En skola för ett modernt och demokratiskt samhälle handlar inte 

bara om att utbilda för arbetslivet  - det handlar också om allas rätt till bildning” . Rätten till 187

bildning återkommer alltså här, och anses vara ett sätt att stärka demokratin. Därigenom sätts 

klassfrågan något åt sidan, även om partiet omnämner att skolan inte ska lägga grunden för 

“ett förstenat klassamhälle” lite längre ned i samma text. Där lyser en traditionell klassdiskurs 

igenom som kan sägas ingå i en marxistisk diskursordning. Dock följer partiet upp detta med 

ett annat citat som förklarar varför demokratiskt tänkande är viktigt:  

 

“Vi lever i en komplex och föränderlig värld. För att  kunna delta  
och påverka i ett demokratisk samhälle krävs idag mer kunskap  
om hur samhället fungerar. När skillnaderna i studieresultat ökar  
urholkas den demokratiska debatten - och i längden att ha en  
livaktig demokrati. Vänsterns ideal kring demokrati bygger på  
upplysta samhällsmedborgare … Skolan måste såväl kunna  
utveckla elevers kunskaper om demokratins former som nödvändig  
kunskap om världen” .  188

 

Vänsterpartiet konstaterar i citatet att världen är komplex, varför eller hur klargörs dock inte. 

Men, för att kunna delta och påverka det demokratiska samhället måste eleverna ha mer 

kunskap om hur samhället fungerar. Låt det konstateras att vad denna kunskap innehåller inte 

klargörs, men följs indirekt upp i slutet av citatet; demokratins former. På så sätt ligger alltså 

undervisningssyftet i formerna av demokrati. Detta bygger inte på, vilket en marxistisk 

diskursordning torde gjort, på begrepp som frigörelse, kamp, ekonomisk demokrati och 

liknande, utan på formerna för demokratin. Eftersom citatet inte innehåller någon kritisk 

punkt gentemot den liberala demokratin som kan antas råda, utan kritiken ligger snarare i att 

den förutsätter att den livaktiga demokratin kräver upplysta samhällsmedborgare är detta 

liberala diskursiva uttryck. Begreppen medborgare, upplysta, livaktig demokrati och liknande 

kan snarare anses vara delar av en liberaldemokratisk diskursordning. 

Värt att notera i sammanhanget kring bildning är att även Socialdemokraterna nämner 

begreppet tydligt i sitt valprogram från 2014. Dock är detta uttryck ett tydligt exempel för den 

187 Vänsterpartiet, Valplattform 2018, sid. 18. (2018) 
188 Vänsterpartiet, Valplattform 2018, sid. 18. (2018) 
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marknadsliberala diskursen då bildningen i exemplet blir till för ekonomi och arbetsmarknad, 

då bildning kopplas ihop med att “vart femte rekryteringsförsök misslyckas”  189

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189 Socialdemokraterna, Kära framtid, sid. 26. (2014) 
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7.4 Sjungom svensk skolas lyckliga dar’ - Nya tendenser om gamla tider 

 

Något som är tydligt i analysen av valprogrammen är att det i de senare valprogrammen allt 

tydligare börjar skymtas diskursiva uttryck för en något nostalgisk diskurs.  

Första gången tendenserna skymtas i denna undersökning är inför valet 2002. Både 

Centerpartiet och Moderaterna gör konstateranden som baseras på en bild av förändring från 

något som tidigare varit bättre. Moderaterna konstaterade att “Svenskarna är inte längre ett av 

världens bäst utbildade folk” . Samtidigt konstaterar Centerpartiet att utmaningen “handlar 190

om hur Sverige åter ska bli ett välfärdsland i världsklass” . Det finns två olika ingångar i 191

dessa två citat som leder till samma slutsats. Vi är inte längre, och vi ska åter bli. Dessa 

uttryck kommer sedan att återkomma i nästintill alla partiernas valprogram på olika sätt.  

Inför valet 2014 skrev Kristdemokraterna att “Vi behöver återupprätta den 

utbildningstradition som bygger på tillit och förtroende” . Återupprätta innebär att något ska 192

åter byggas upp, motsatsen till detta är således att det raserats under senare år. 

Sverigedemokraterna är än mer ordagranna i sitt uttalande i frågan. 2018 konstaterar partiet 

att “Det svenska utbildningssystemet har nedmonterats under decennier”  samt att 193

“Sverigedemokraternas utbildningspolitik bygger delvis på en återgång till det som tidigare 

fungerat väl” . I detta ligger utsagor som pekar på att det var bättre tidigare. Tyngdpunkt 194

ligger i begrepp som “återgång till det som tidigare fungerat väl”. På så sätt blir detta 

diskursiva uttryck som kan sägas höra hemma i en mer konservativt politisk diskursordning.  

Även både Folkpartiet/Liberalerna (Liberalerna från och med valet 2018) och 

Vänsterpartiet har diskursiva uttryck inom samma område. Folkpartiet/liberalerna 

återkommer till frågan om “återgång” och liknande flera gånger i valen 2010, 2014 och 2018. 

“Det tar tid att vända utvecklingen”  sa Folkpartiet 2010. Att vända utvecklingen visar att 195

190 Moderaterna, Frihet för Sverige, sid. 1. (2002) 
191 Centerpartiet, På lika villkor!, sid. 7. (2002) 
192 Kristdemokraterna, Frihet och gemenskap,  sid. 8. (2014) 
193 Sverigedemokraterna, Valmanifest (2018),  sid. 13.  
194 Sverigedemokraterna, Valmanifest (2018),  sid. 13. 
195 Folkpartiet, Folkpartiet liberalernas valmanifest 2010, sid. 4. Samma ordalydelse i Folkpartiet, Rösta för 
skolan, sid. 5.  

61 



den tidigare varit bättre. Vändningen indikerar någon slags återgång, och återkommer i exakt 

samma ordalydelse som ovan även i valprogrammet för 2014.  

Både Liberalerna och Vänsterpartiet blir i valet 2018 nostalgiska över vad de uträttat i 

svensk skolpolitik historiskt sett. Vänsterpartiet skriver att  

 
“Vänstern byggde upp en skola för alla på 1900-talet, i strid mot  
en höger som ville att kunskap skulle vara ett privilegium för några  
få. I inget annat land än här var skillnaderna i resultat mellan skolor  
så små som här. Idag går utvecklingen åt fel håll.”  196

 
Denna nostalgiska historieskrivning påminner om Liberalernas skrivning från 2018: “Det var därför 

som liberaler en gång var med och genomdrev  folkskola för alla barn, och det är därför vi 

brinner för att  återupprätta kunskapsskolan”  197

Dessa två citat, med två skilda historieskrivningar, sätter samma bild, men med olika 

historier. Det var dessa partier som kämpade för skolan, gjorde den bra, och sen har den 

förfallit. “Idag går utvecklingen åt fel håll” säger Vänsterpartiet, och Liberalerna pratar om att 

“återupprätta kunskapsskolan”. Båda delarna är en del i en nostalgisk diskurs som blickar 

tillbaka till det som är. Uttrycken som nämns i dessa citat och flera av de utdrag ovan har alla 

en gemensam linje; det var bättre förr och det kräver en återgång. Därför anser uppsatsen att 

det är att klassa som en konservativ diskursordning som kommer till uttryck i texterna på 

olika sätt. Dessa uttryck blir kraftigare i valen mellan 2010 och 2018, och kommer till uttryck 

i de flesta partiernas valprogram på olika sätt.  

Denna diskurs återfinns inte i särskilt hög grad i Centerpartiets, Socialdemokraternas, 

Miljöpartiets och Moderaternas valprogram. Vad grunden till detta är är inte klarlagt, utan 

bör ligga till grund för vidare undersökningar.  

 

 

 

 

 

196 Vänsterpartiet, Valplattform 2018, sid. 18. (2018) 
197  Liberalerna, Försvara friheten,  sid. 5. (2018) 
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8. Skola för vad och vem: hur ser den senmoderna 
skoldiskursen ut? - Diskussion och konklusioner 

 

8.1 Diskussion  
 

I undersökningen och analysen som uppsatsen genomfört av svenska riksdagspartiers 

valprogram och valmanifest har en rad frågor, svar och reflektioner framkommit. Till att 

börja med kan konstateras att det bland de svenska riksdagspartierna inte finns någon enhetlig 

diskurs. I undersökningen har snarare framkommit motsägelsefulla diskursiva uttryck som 

visar på kombinationer av diskursordningar som tillsammans möts i den svenska 

skolpolitiken hos riksdagspartierna inför valen. I denna diskussion kommer olika perspektiv 

på detta att sättas inom ramen för det teoretiska avsnittet som föregått analysen. Uppsatsen 

konstaterar att den rad av olika diskursiva uttryck som ges i analysen ger inte en fyrkantig 

bild av en diskursiv verklighet. Snarare möts en rad diskurser på olika sätt.  

Gällande det internationella perspektivet, att Sverige ska konkurrera i världen, kan 

några gemensamma drag pekas ut. Framförallt anses det vara viktigt för Sverige att 

överhuvudtaget konkurrera med andra länder. I det anses det vara viktigt att stärka Sveriges 

position och roll i förhållande till andra. I detta har analysen konstaterat en tydligt 

konkurrensdiskurs. Konkurrens hör hemma i den marknadsekonomiska diskursordningen där 

konkurrens förutsätts ge bättre resultat, bättre varor och bättre pris. Men i denna konkurrens 

finns det också fler värden som uppsatsens analys funnit. Detta kombineras ofta med ett 

individuellt värde. I detta ligger en individualiseringsdiskurs som används delvis som 

argument för konkurrensen. Individualisering som begrepp ska snarare antas höra hemma i en 

liberal diskursordning. Individens utveckling är snarare ett liberalt syfte med ett 

samhällsfrågor. Globalisering är en annan diskurs som tydligt framträder, men kan antas ligga 

relativt nära konkurrensdiskursen i de termerna, eftersom globaliseringen ligger nära 

konkurrensen i de diskursiva uttrycken och kan antas även den ligga i en diskursordning som 

är marknadsekonomisk. Samtidigt är det tydligt att det finns en välfärdsdiskurs i texterna. 

Internationaliseringen ligger inte bara som syfte i konkurrens mot andra, utan även för vår 
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egen välfärd. Denna kan sägas tillhöra en socialdemokratisk alternativt marxistisk 

diskursordning i sina uttryck.  

I de diskursiva uttrycken gällande internationell konkurrens kan på så sätt sägas att 

flera diskurser möts. I de olika texterna möts olika diskurser  där det moderna samhället 

möter det senmoderna. Det ligger nära att anta att de moderna dragen lever kvar i uttrycken 

gällande välfärden. Att svensk konkurrens ska gynna välfärden kan inte antas främst vara 

ekonomiskt, utan pekar på att det i den sociala praktiken som denna är en del av, faktiskt 

finns fog att anta att den socialdemokratiska välfärdsdiskursen lever kvar till viss del. Den 

svenska skolan antas ofta vara en del av den allmänna välfärden, och är på så sätt troligen en 

logisk part i en välfärdsdiskurs. Samtidigt kombineras detta med värden, syften och tankar 

kring skolan som värdeskapande; det som stärker Sveriges konkurrens. Detta ligger bortom 

den socialdemokratiska välfärdsdiskursen, utan ligger snarare i en marknadsekonomisk, som 

snarare kan anses vara liberal. Uppsatsen kan även se en trend där denna diskurs tar större 

plats i senare valprogram under perioden som uppsatsen avgränsats till.  

Teoretiskt sett är detta inte ett förvånande resultat, även om det visar vissa 

motsättningar mot de teorier om senmodernitet som Bauman presenterar. Uppsatsens analys 

visar att bilden av det moderna samhället som ett gemensamt samhälle till viss del lever kvar 

i diskurserna. Välfärdsdiskursen gör detta tydligt i fråga om internationell konkurrens. När 

Bauman menar att det senmoderna samhället innebär att individer får jaga framgång kan man 

fråga sig om det är denna framgångsfråga som lyser igenom i konkurrensdiskursen. Om inte 

annat kan det antas att den är ett uttryck för den individualisering som Bauman talar om. 

Dock finns det motsättningar i detta. Om ett syfte med skolan är att landet ska ha framgångar 

så kan det skymta en fråga om diskursiva uttryck som förutsätter ett kollektiv. Det förutsätter 

en gemenskap. Samtidigt är frågan vad detta kollektiv förutsätter. Uppsatsen menar att den 

kollektivistiska diskursen snarast kan anses vara tom i sammanhanget. Tävlingen gentemot 

andra länder handlar om tillväxt och stärkt “välfärdsstat”. Framgången blir på så sätt främst 

rent ekonomiskt.  

En ännu större trend som dock tar plats först omkring valet 2010 är frågan om de 

internationella mätningarna gällande exempelvis PISA. Tydligt är att PISA-frågan 

kombinerar två diskurser som möts i samma uttryck; konkurrens och mätning. Båda är delar 

av en marknadsliberal diskursordning men är olika former av uttryck för den, eftersom 
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uttrycken tillhör olika diskurser. På något sätt kan mätningsfrågan sägas sammanfatta hela 

den senmoderna diskursen. I denna möts både Biestas teorier med Baumans och är diskurser 

som kommer till uttryck hos samtliga partier. Mål, kvalitet och mätning ingår, och är uttryck, 

för något som faktiskt kan sägas verkar vara nästintill hegemoniskt. Diskursen framstår på 

flera olika sätt i alla partiernas valprogram. Detta är tydligt visat i uppsatsens analys. Kvalitet 

och uppföljning varvas med välfärd. Utvärdering och garantier är annat som  visar på hur det 

finns diskursiva uttryck som visar på en kvalitets- och mätningsdiskurs som tydligt har sin rot 

i en ekonomisk tanke om effektivitet. Biesta hävdar att den senmoderna skolan mäter det som 

går att mäta, inte det som borde mätas. Uppsatsen finner inte stöd för att kunna klarlägga 

säkert om det stämmer, men finner anledning att resonera om vad diskurserna uttrycker. I 

uppsatsens analys har det inte funnits några tydliga diskursiva uttryck om vad som ska mätas, 

bara att kvaliteten ska öka och att tydliga mål ska sättas. På så sätt kan det ändå konstateras 

att Biestas teori på så sätt kan anses ha stöd även i dessa diskursiva uttryck. I den 

skolpolitiska debatten finns det inte något som avgör vad som är kvalitet och goda mål, bara 

att det är viktigt. En sådan prioritering visar tydligt att mätningsdiskursens genomslag är 

totalt. det innehåller inga politiska ställningstaganden utan anses tillräckligt i sig. Därigenom 

upphöjs det till en allmän sanning, ett sunt förnuft. Vad som ligger i detta är inte helt 

uppenbart vid en första anblick, men det är möjligt att finna stöd i ett antagande gällande 

övriga diskursiva uttryck. Mätningen ska göras för kvalitetens skull. Vad som avgör en 

kvalitet blir indirekt en fråga om efterfrågan, eftersom det handlar om att stärka en 

konkurrens. På så sätt har frågan om vad som ska mätas överlämnats till marknaden. Den 

mskrnadsdidkursiva dominansen blir på så sätt på fler nivåer, vilket på så sätt ytterligare 

begränsar den politiska makten över skolan. När politikerna inte klargör vad som är “god 

kvalitet” och vad som bör mätas, så menar Biesta att det gör att demokratin brister eftersom 

inflytandet minskar. Problemet är troligen större än så. När politiker inte längre har ett 

förutbestämt syfte eller vilja, överlämnas den till någon annan. Uppenbarligen är det inte till 

eleverna och folket, utan någon annanstans. Detta har funnits i diskurserna och tenderar att 

vara marknaden.  

Utmaningen gällande de diskursiva uttrycken är att de sällan stämmer in rakt av på 

Biestas idealtyper gällande utbildningens syften gällande individen. På så sätt kan ändock 

Biestas tes anses delvis bekräftad i uppsatsens undersökning. När Biesta menar att syftet med 
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skolan inte handlar om vad god utbildning är, utan hur den ska utföras så kan detta ses på 

flera sätt i diskurserna. På så sätt kan vi anta att åtminstone delvis ser vi spår av en 

syfteslöshet med utbildningpolitiken. Dock med vissa undantag.  

Låt det först konstateras att visa att vissa av Biestas övergripande syften kan ses i 

diskurserna. En del av diskurserna kan ändå ses som en slags kvalificering. I flera fall 

återkommer frågan om jobb, men också med tanke på den internationella konkurrensen och 

frågan om en statlig investering kan det ändå skymtas i diskurserna en viss kvalificering för 

arbetsliv gällande att skapa tillväxt för landet och skolan på så sätt ska förbereda för att 

eleverna ska vara en bidragande del i detta. I konkurrensdiskursen kan det argumenteras för 

att det finns syften som påminner om en kvalificering för arbetslivet, men där det främst 

handlar om att vikten av kvalificeringen blir för att stärka Sveriges välfärd och konkurrens 

med omvärlden. På så sätt måste Biestas perspektiv breddas ytterligare, eller åtminstone 

vidgas till att involvera att kvalificeringen kan ha andra syften än att det bara handlar om 

kompetens i fråga om kvalificering. Uppsatsen gör tolkningen att sådant kan vara lämpligt, 

och på så sätt kan diskuteras huruvida ett syfte med svensk skola är kvalificering i flertalet 

diskursiva uttryck. Uppsatsen menar att så är fallet, med bakgrund av flera delarna som 

framstår i analysen. Slutsatsen är rimlig att dra utefter frågan om att kunskap är nödvändigt 

för att stärka vår konkurrenskraft i olika sammanhang. Att stärka den kan varken handla om 

individens självförverkligande eller en aktiv överföring av värden till eleverna.  

Dock ska sägas att den aktiva överföringen av värden till elever finns i några 

partiernas valprogram. På så sätt finns det socialiserande syften med svensk skola som främst 

ses i Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas skolpolitiska uttryck. De är tydliga med 

att skolan fyller en funktion med att sprida en värdegrund och normer. Låt oss därmed 

konstatera att det finns ett tydligt uttalat syfte i de diskursiva uttrycken. Man kan på så sätt 

fråga sig vad dessa fyller för funktion och om de i realiteten utövar maktförhållanden i svensk 

skolpolitik. Utan att diskutera partiernas inflytande bör konstateras att de diskursiva uttrycken 

inte återfinns i majoriteten av  valprogrammen. Den konservativa diskursordningens uttryck 

är närmast omöjliga att finna i en stor del av texterna. Det som uppsatsen kan fråga sig i det 

fallet är huruvida det spelar någon roll, och vad det kan säga om maktförhållanden i 

utbildningspolitiken i det senmoderna samhället. Jag kommer återkomma till det lite senare i 

diskussionen.  
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Det är möjligt att sätta Biestas teori i ett större perspektiv. Som visats ovan finns det 

fog att anta att den senmoderna svenska skolpolitiken inför valen präglas av främst två olika 

diskursordningar som möts; den socialdemokratiska välfärden och den liberala marknaden. 

Detta skapar en dynamik i diskurserna som är intressant, men som också bidrar till 

motsägelsefulla slutsatser i utbildningspolitiken; skolan ska vara till för tillväxt, konkurrens 

och marknad samtidigt som den ska vara till för något gemensamt, en välfärd vi gemensamt 

har. Låt oss sätta detta i en social praktik. Utgår vi från Baumans tes att det senmoderna 

samhället innebär att politiker släppt anspråken på att reformera samhället och där det är upp 

till var och en så kan det förklara en del av de diskurser som finns i texterna. Urholkas syftet i 

skolan till att främst bli kvalificerande för Sveriges skull så kan detta ses som en del i 

förlorandet av politiskt ansvar. Det övergripande syftet uttunnas till att på sin höjd handla om 

kvalificering för tillväxten av landets skull. I det ligger ett antal antaganden och slutsatser. 

Om politiken frångått ett syfte med övrig politik och överlämnar ansvar för sina liv till 

individen så ligger det även i samma linje att tappa syftet med skolan. På så sätt inträder även 

marknadens diskursordningar på skolans fält. Tidigare har detta fält varit starkt präglat av en 

modernistisk tanke om att skolan kunde, och skulle, påverkas och användas i ett 

samhällsbygge. När den generella senmoderna tanken om att ett sådant projekt är något icke 

önskvärt så kommer politiken inte heller kunna göra anspråk på skolan som 

samhällsbyggande institution. När Bauman menar att samhället blir individualiserat så är det 

rimligt att anta att detta också påverkar bilden av skolans syften. I vissa fall syns även 

självförverkligandet i de diskursiva intrycken. Men, framförallt tog svensk skoldebatt i 

valprogrammen en delvis annan väg men med samma karta. Skolan är visserligen inte öppet 

individualiserad om man tittar på diskurserna. Diskurserna fyller snarare vid en första anblick 

ett mer kollektivt syfte. Samtidigt är frågan vad kollektivet ska uppnå i det syftet. Tydligt i de 

diskursiva uttrycken är snarare att det handlar om konkurrens och tillväxt, än om ett 

gemensamt samhällsprojekt. Uppsatsen drar här slutsatsen att det blir en kombination av ett 

modernistiskt diskursivt uttryck som möter det marknadsliberala. Syftet med skolan blir på 

sitt sätt att bidra till svensk tillväxt. Det är visserligen ett rent ekonomiskt syfte, men ack ett 

syfte. Samtidigt ska konstateras att det finns motdiskurser mot detta. Som nämnts ovan finns 

det tydliga uttryck från en konservativ diskursordning gällande värden och normer i ett par 
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partiers valprogram, samtidigt som det kanske mest anmärkningsvärda resultaten kanske 

återfinns i vänsterpartiets diskursiva uttryck.  

Något oväntat är att Vänsterpartiets valprogram så starkt präglas av en klassisk liberal 

bildningstanke. I uppsatsen är det tydligt att partiet i stort inte präglas av en tydlig marxistisk 

diskurs, utan en mer frihetlig klassisk liberal. Vad detta beror på är inte helt säkert. Dock 

finns det anledning att sätta det i perspektiv.  Det är möjligt att se detta som en reaktion på en 

mer styrande marknadsliberal diskurs. Uppsatsen visar på flera sätt hur en 

marknadsdiskursordning präglar många av uttrycken i valprogrammen. Samtidigt är det 

viktigt att titta på den diskursiva praktiken där konsumtion av texten sker. Om det 

senmoderna samhället starkt präglas av individualism är det rimligt att anta att detta även 

påverkar Vänsterpartiets förhållningssätt, med tanke på textkonsumtionen. Samtidigt måste 

Vänsterpartiet förhålla sig till den sociala praktiken i det senmoderna samhället. På så sätt 

kan det antas att den marknadsliberala diskursen påverkar Vänsterpartiet genom att partiet 

måste förhålla sig till detta. Då torde det innebära att den marknadsliberala diskursen verkar 

så förhärskande att även diskurser som inte direkt kopplas till den indirekt kan kopplas till 

den. Det skulle i så fall innebära att det sker en politisk förskjutning högerut. I ett samhälle 

utan klassidentitet och med hög grad av individualism blir det svårt att kommunicera med 

begrepp som inte kan mottas i en diskursiv praktik. På så sätt innebär det att 

individualiseringsdiskursen kan ses i Vänsterpartiets bildningsdiskurs, genom att se den som 

en motreaktion. Samtidigt anser uppsatsen att det finns skäl att sätta skolan i ett historiskt 

perspektiv. När en allmän skola infördes gjordes det i en överenskommelse mellan den 

politiska vänstern och liberaler. För vänstern handlade frågan om rättigheter för 

arbetarklassen och slutligen en klassmedvetenhet som skulle kunna bidra till frigörelse. För 

liberaler handlade det om en förnuftsliberalism; skolan skulle utbilda för att skapa kunniga 

medborgare som kunde använda sitt förnuft i ett aktivt samhällsliv. Det finns anledning att 

anta att ett skäl att förnuftsliberala diskurser lyser igenom i Vänsterpartiets valprogram delvis 

kan bero på en intertextualitet där tanken traderats under längre tid. Eftersom det finns spår 

kring denna diskurs i flertalet andra partiers skolpolitik anser uppsatsen det som logiskt att 

anta att det mycket väl kan vara en kombination mellan en historisk grund och en 

motdiskursiv grund.  
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Frågan är hur detta kan sättas i en större diskursiv kontext. Om vi i detta konstaterar 

att marknadsdikursiva uttryck är dominerande i texterna, där välfärdsdiskursiva inslag 

förekommer, så finns det anledning att föra ett resonemang med anledning av detta. Om vi tar 

Baumans tanke om att det senmoderna samhället präglas av att politiken genomgått en 

skilsmässa från makten, samtidigt som vi kan konstatera att partierna ofta inte diskuterar vad 

god utbildning faktiskt inte är, utan snarare formerna för den och vad den ska bidra till 

samtidigt som de sällan har ett tydligt syfte med den så kan detta sätta frågorna i nytt ljus. 

Uppsatsen menar att det är tydligt klarlagt i analysen att den moderna skolans tanke delvis 

lever kvar. På så sätt kan det inte totalt hävdas att alla anspråk på en välfärdsstat är helt 

upplösta. Dock ska konstateras i vilka sammanhang denna välfärdsdiskurs kan skymtas. Ofta 

sker detta i samband med att konkurrens, och stärkt tillväxt omnämns. På så sätt kan det vara 

så att denna diskurs tappar maktanspråk genom att den marknadsliberala diskursen allt mer 

tar över i de språkliga uttrycken. På så sätt står en dominerande diskurs, som är den 

marknadsliberala, som en del i ett nyliberalt diskursivt skifte i ett senmodernt samhälle. Som 

en motreaktion på detta kan två andra diskurser ses; den klassiskt liberala bildningen och den 

konservativa värdeöverföringen. Låt oss först stanna vid den sista. I fallet med 

Kristdemokraterna ses denna diskurs följa partiet i princip i samtliga valprogram. Det kan 

inte ses några tendenser till att den förstärks i och med att konkurrens och marknad stärks i de 

andra. På så sätt kan konstateras att den troligen är att anse som en motdiskurs, men att 

motdiskursen troligen ska ses som en reaktion från det moderna samhället som hängt med i 

det senmoderna. Eftersom en socialdemokratisk diskurs troligen skulle gå ut på att frigöra sig 

från normer och den sociala ordningen för att på sikt komma från ett kapitalistiskt samhälle, 

så finns det anledning att tro att detta kan ha uppstått då. Det har denna uppsats inget tydligt 

svar på eftersom dess avgränsning gjorts vid 1998 års val. 

Dock är vänsterpartiets diskursiva uttryck lite klarare i denna fråga. Vänsterpartiets 

diskursiva uttryck förändras något under uppsatsens undersökningsperiod. Delvis tar partiet 

in marknadsdiskursiva uttryck som kvalitet och resultat, men främst förstärks en 

bildningstanke om utbildning för det demokratiska systemet. Visserligen bör klarläggas, som 

tidigare att det kan vara rester från ett modernt samhälle, men eftersom de förstärks i det 

senaste valet vill uppsatsen ändå se det som en del i en större helhet. Utgår vi från att de 

diskursiva uttrycken med sin bas i marknadens diskursordningar och individualism är starkt 
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dominerande så finns det anledning att anta att en reaktion på detta präglas av uttryck som 

påminner men ändå visar ett motstånd. På så sätt kan uttrycken som finns i vänsterpartiets 

program ses som motstånd mot nyliberalismen, men med liberalismens språk. I en social 

praktik och en diskursiv praktik blir sådana uttryck lättare att hantera än uttryck i en 

diskursordning längre från den dominerande. På så sätt kan Vänsterpartiets diskursiva uttryck 

om frihet för individen ses i två perspektiv; de är delvis en rest från en modernistisk tanke om 

skolan, men som förtydligas i det senmoderna samhället som en motdiskurs mot en liknande, 

dominerande diskurs om nyliberala tankar om marknad och konkurrens. På så sätt blir 

motdiskurserna ett belägg för att den dominerande diskursen är den nyliberala marknaden. 

Den går att skymta på olika sätt i samtliga partiers program, och de som reagerar är klart 

svagare men påminner, eller har liknande drag som den dominerande. När Tomas Englund 

menar att en ideologi har hegemoni menar han samtidigt att den inte är totalt utan att det 

alltid finns oppositioner till en sådan. Detta kan även i detta fall ses som motdiskurserna som 

fungerar som opposition mot en hegemonisk ideologi. På så sätt kan samtidigt, med Englund 

referensram, den nyliberala diskursordningens hegemoni genom de diskursiva uttrycken i så 

fall ses som latenta ideologiska inslag. Den uppfattas som en slags sunt förnuft eftersom den 

ingår så totalt i alla politiska program. Huruvida den sedan är en dominerande ideologi och 

uttrycks i praktiken  är svårt att säga med uppsatsens utgångspunkt, men frågan om dominans 

och ideologisk kamp med en slutlig kompromiss kan vara ett skäl, för att tala med Englund, 

till att det ibland finns motstridiga ideologiska diskurser i texterna.  

Sammanfattningsvis kan på så sätt sägas att de maktanspråk politiken gör på skolan är 

små. Denna brist på maktutövande göms i ord som resultat, mål och höjd kvalitet men visas 

tydligt i att skolan blir till för marknadens skull, eller i alla fall en ekonomisk tillväxt skull. 

På så sätt kan sägas att marknadsdiskursens dominans tagit över ett maktanspråk från 

politiken. Visserligen inte fullt ut, men i tillräckligt hög grad för att konstateranden om 

makten kan göras, att den inte är endimensionell utan ligger i strukturer osynliga för oss med 

blotta ögat. Det göms i fina ord som kvalitet och resultat men som egentligen visar vilket 

syfte som ligger i det. Det handlar om tillväxt i ekonomin och marknadskonkurrens. Menar 

politikerna det man säger om att kunskap är viktigt för tillväxt och konkurrens så innebär det 

att inga högre visioner styr vad som är viktigt att lära. De viktiga aspekterna att prioritera i 

skolan kommer på så sätt inte styras av politiska visioner, utan av något annat, nämligen en 
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marknadsmässig efterfrågan på global nivå. De kunskaper företagen vill köpa, eller behöver 

för att växa, kommer på så sätt onekligen att prioriteras inom en sådan diskurs. På så sätt 

förlorar den politiska ideologin helt syftet med skolan; skolan styrs av en internationell 

efterfrågan. Det som styr den är en marknad. En nyliberal tanke om hur ett samhälle ska se ut. 

Detta präglar stora delar av de diskursiva uttrycken. En nyliberal skulle stötta tanken, men 

den klassiska skulle förkasta den. Det är en utmaning i svensk politik. Uppsatsens resultat och 

diskussion visar på olika sätt att det mest är de två spåren av liberalismen som i det 

senmoderna samhället möts gällande de diskursiva uttrycken för vad man ska med skola till. 

Vem som vunnit vet vi redan. Hur länge motdiskurserna kommer hålla sina ställningar är 

oklart dock att säga.  

Det man kan fråga sig i detta fall är vilken framtid svensk skola har. I en avslutande 

diskussion kan sägas att det finns vissa diskursiva inslag på olika platser i texterna som kan 

peka i den riktningen, men som det är svårt att säga hur stor inverkan de kommer få.  

Bauman visar i sin test att det senmoderna samhället präglas av osäkerhet som beror 

på att politiker inte längre har ett gemensamt samhällsprojekt. Bauman menar på så sätt att 

skilsmässan mellan politik och makt slår ut på så sätt att marknadsliberalismens seger bidrar 

till en osäkerhet. Detta skapar i sin tur en nostalgi, en retrotopi.  

I uppsatsens analys kan flera tendenser åt detta håll ses. Flertalet partier pratar i 

ordalag som börjar på ordet åter, som återupprätta och återgång. Dessa ordval träder främst 

fram i slutet av undersökningstiden.  

Låt det konstateras att dessa konservativa diskursiva uttryck förekommer i betydligt 

färre fall än den marknadsliberala och därför inte ska dras alldeles för stora växlar på. Men 

applicerar vi Baumans teori så sätts denna konservatism i ett nytt ljus.  

Utgår vi från att den analys och den diskussion som förts ovan stämmer, så innebär 

det att en marknadsliberal, även kallad nyliberal, diskurs är dominerande, om än inte 

hegemonisk. På så sätt bör de konservativa inslagen ses i Baumans ljus, snarare än som 

någon revolutionerande vändning. På så sätt kan detta ses som en naturlig motreaktion mot 

dominansen. Om vi håller fast vid det förflutna i en tid när vi blir allt mer osäkra, känner vi 

oss mer trygga. På så sätt kan den politiska diskursen trygga medborgarna med att 

utvecklingen ska vända tillbaka. Man finner stöd i ett kollektivt minne av att skolan var bättre 

förr. Istället för att se detta som en vändpunkt där en ny diskurs kommer dominera eller när vi 
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är på väg in i en ny tid, anser uppsatsen att det finns skäl att anse att denna nostalgiska 

diskurs snarare bekräftar uppsatsens slutsatser gällande att den nyliberala marknaden 

dominerar och att politikerna i jakt på att finna ett nytt syfte för skolan finner det i ett 

nostalgiskt minne. Eftersom politikerna i övrigt överlämnat syftet i tankar om ekonomisk 

konkurrens och tillväxt så finns det skäl att anta att återgången inte handlar om något 

egentligt syfte utan ett svar på en motreaktion mot dominansen. Huruvida detta slutligen 

kommer landa i en återgång är svårt att säga. I så fall skulle det på sikt kunna innebära att 

maktanspråken återtas till politiken. Dock är det föga troligt med tanke på den analys och 

diskussion som förts ovan. 

Med anledning av detta kan uppsatsen dock konstatera att det finns fog för Baumans 

teser även inom skolpolitiken, även om uppsatsen bara funnit några belägg för detta. Detta är 

ett skäl till att undersöka Baumans tes djupare i vidare studier som utförs kommande år för att 

titta närmare på utvecklingen i det senmoderna samhället.  

8.1.1 Utvärdering av metod och urval 

Innan uppsatsen sammanfattas med konklusioner är det nödvändigt att diskutera huruvida 

undersökningen gått till och urvalet under undersökningens gång.  

Uppsatsen finner att metoden var lämplig och hanterbar under undersökningens gång. 

Materialet hade tydliga inslag av olika former som tydligt visade på diskursiva uttryck. På så 

sätt anses ändå metoden varit en rimlig avvägning för undersökningen.  

Dock ska konstateras att den kritiska diskursanalysen i sin grund är anpassad för  att 

användas på tidningsartiklar och liknande, och därför behövdes det tas i beaktande när 

undersökningen genomfördes. Detta togs det dock höjd för i metodavsnittet vilket gjorde 

undersökningen genomförbar. 

 Huruvida samma undersökning hade kunnat genomföras med samma resultat med en 

annan metod är inte helt klarlagt, men uppsatsen menar att metoden var väl anpassad för att 

komma till roten med inte bara vad som sägs, utan vad som ligger bakom det som sägs. På så 

sätt var diskursanalysen väl lämpad för undersökningens syften och frågeställningar.  

Under undersökningens gång upptäcktes problem med materialurvalet. Dels är 

valprogram av olika längd. Detta anses dock inte vara ett problem då omfånget vid samma 

valår för partierna var ungefär lika omfattande. Ett undantag finns dock. Kristdemokraterna 
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nämner inte utbildning i något annat sammanhang än gällande elevhälsovården i valet 2018, 

vilket gör att de inte kunde tas med från det året.  

Dels hade Moderaterna inget valprogram under valen 2006, 2010 och 2014, och 

Sverigedemokraterna hade sitt första valprogram 2010. Detta materialproblem antas inte ha 

påverkat resultatet nämnvärt utan anses vara försumbart i undersökningen då den inte ämnade 

att undersöka exakt allt, utan peka ut generella drag i valprogrammen. Detta urvalsproblem 

var inte känt när uppsatsen frågeställningar eller avgränsningar slutfördes varvid 

undersökningen ändå fulländades och anses ändå funnit relevanta resultat. I övrigt har urvalet 

inte ansetts vara av större problem utan anses ha visat ett rättvisande, jämnt fördelad bild av 

de svenska partiernas politik i valtider.  
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8.2 Konklusioner  

Sammanfattningsvis kan sägas att några slutsatser kan dras utifrån uppsatsen analys och 

diskussion. 

Denna uppsats tog ett makteoretiskt perspektiv som innebär att det senmoderna 

samhällets maktförhållanden förändrats, från en modernistisk socialdemokratisk stat där 

politiken arbetade med ett gemensamt samhällsprojekt i välfärdsstaten till en senmodern 

nyliberal stat där politiken tappat makten genom att överlämna den till individ och marknad. 

Flera av teoretikerna menar att detta påverkar den demokratiska diskussionen om 

utbildningspolitik, eftersom detta urholkar möjligheterna till en gemensam debatt om skolans 

syften och vad som är god utbildning.  

I uppsatsen har det visat sig att detta till stor del stämmer i den svenska diskursen. 

Syften med skola har blivit Sveriges konkurrens med omvärlden, ekonomins tillväxt och på 

så sätt har debatten reducerats till att handla om investeringar för bättre resultat. Uppsatsen 

har sällan kunnat finna några diskursiva uttryck som uttrycker ett djupare syfte med skolan. 

Det blir snarare instrumentellt och ekonomiskt i den nyliberala marknadsdiskursen och de 

enda tillfällena det dyker upp är gällande de fåtalet fall som berör värdeöverföring och 

bildningsidealet.  

På så sätt kan Biestas tes ändå sägas stämma. I de fall där värdeöverföring och 

bildningsfrågor kommer till uttryck så bör det sägas att detta är diskursiva inslag i en 

diskursiv helhet som inte alls värdesätter dessa. Att frågorna marginaliserats till ett fåtal 

partiers valprogram, och där får rätt lite plats, tyder på det menar uppsatsen.  

Det är då möjligt att ifrågasätta demokratin kring detta, liksom Biesta gör i sina 

teorier. Utgår vi från att det finns belägg för hans tes även i de diskursiva uttryck uppsatsen 

funnits så kan det finnas stöd för att anta att det innebär demokratiska brister. Här är det dock 

viktigt att fråga sig vilken demokratisyn det innebär. Samtidigt är det också rimligt att 

ifrågasätta huruvida det i den allmänna debatten bland medborgarna finns en debatt som inte 

tar plats och kan vara med och utveckla. Även om undersökningen inte tittat på detta finns 

det anledning att göra vissa preliminära antaganden.  

Fungerar diskurser dialektiskt, vilket den kritiska diskursanalysen menar, så finns det 

anledning att tro att den sociala praktiken, som väljarkåren befinner sig i, inte alls anser något 
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annat vara viktigt. Samtidigt är det viktigt att hålla i minnet att diskurserna bär på stor makt 

och på så sätt också påverkar debatten om frågor. Sammanfattningsvis bör på så sätt 

ifrågasättas huruvida debatt om skolans syften egentligen är fullt möjlig att få så länge 

diskurserna i den inte är totalt synliggjorda. Biestas teorier förefaller på så sätt snarare vara 

baserade på en klassisk liberal demokratitanke där alla ska kunna vara delaktiga i samtalet. 

Frågan är om en sådan utopi ens är möjlig.  

Utan att uppsatsens slutsatser i fråga om  demokrati och makt över skolan ska vara 

alldeles för pessimistiska finns det anledning att göra ett par konstateranden. Biestas teori är 

åtminstone till viss del påvisad i uppsatsen. Det innebär också att det torde finnas 

demokratiska brister i den svenska utbildningsdebatten gällande skolans syften, som har sin 

grund i att utbildningspolitiken i det senmoderna samhället starkt diskursivt präglas av en 

marknadsekonomisk diskurs med sin grund i en nyliberal ideologi. Dock bör också 

konstateras att Biesta dock delvis har fel, då en del av den modernistiska diskursen gällande 

utbildningens syften till viss del lever kvar. Skulle den förstärkas skulle på så sätt Biestas 

tanke om demokratiseringen öka. Eftersom dessa diskursiva inslag fortfarande finns i 

debatten finns det också, till skillnad från Biestas tes, möjlighet att stärka den debatten. Detta 

verkar dock inte få stöd i varken politiken eller bland väljarkåren eftersom så inte skett, utan 

snarare försvagats. På så sätt kan det antas att diskurserna inte helt tillåter det, varvid makten 

ligger i språket och därigenom i en marknadsekonomisk logik. Den frågan som är möjlig att 

ställa sig i sådana fall är om svensk skola någonsin varit, eller någonsin kan bli helt 

demokratisk i fråga om att fritt diskutera syften. Så torde inte vara fallet, om diskursteorierna 

stämmer. Men frågan kan alltid ställas. Dock inte i denna uppsats.  
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9. Enade de stå? - sammanfattning  
 
Denna uppsats har tagit ett brett grepp om svensk utbildningspolitik i valtid. Uppgiften är inte 

enkel, utan väldigt bred och kompliceras av att många olika diskursiva uttryck kämpar i 

textutrymmet. I uppsatsen har valprogrammen undersökts, begrepp kategoriserats och vägts 

och sedermera analyserats och diskuterats. 

Uppsatsen har visat att det finns viss diskursiv maktdominans i de svenska 

valprogrammen. Framförallt präglas den svenska utbildningspolitiken gällande utbildningens 

syfte ett ekonomiskt syfte med konkurrens och tillväxt som ledord. På så sätt har uppsatsen 

påvisat en tydligt nyliberal diskursiv hegemoni i svensk utbildningspolitik i de svenska 

riksdagspartiernas valprogram. Samtidigt har uppsatsen visat att detta inte sker utan 

opposition eftersom det påvisat finns två tydliga motdiskurser; en bildningsliberal diskurs 

med rötterna i en klassisk liberal diskursordning, företrädd av Vänsterpartiet, och en 

värdekonservativ diskurs med rötterna i en konservativ diskursordning, främst företrädd av 

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.  

Samtidigt har uppsatsen funnit visst stöd för Baumans retrotopiteori då det finns 

inslag i den senmoderna utbildningsdebatten som pekar åt att svensk utbildningspolitik 

präglas av en bild av att skolan var bättre förr och att det därför krävs en återgång till det som 

en gång var. Detta är dock ett område uppsatsen finner vara för framtida forskning för att se 

om denna diskurs får fäste eller är något som kommer undertryckas. Kanske kan även Biesta 

inkluderas i denna tanke, då hans huvudtes är en återgång till något som redan var.  

Uppsatsen har konstaterat, gällande maktförhållanden, att det i valprogrammen inte 

framkommer något tydligt syfte med skolan, genom att det hänvisas till marknadens 

efterfrågan, frågor om internationell konkurrens och mätning. På så sätt kan uppsatsen 

konstatera att maktförhållandena i skolan är svaga, där politiken i hög grad inte gör anspråk 

på en politisk viljeriktning som skiljer sig från marknadens. På så sätt kan marknadsdiskursen 

sägas vara dominerande, vilket innebär att politikens maktanspråk på skolan är svag, 

samtidigt som den starkt styrs av en marknadsekonomisk logik.  

Vidare forskning på området är möjligen frågan om att undersöka utfallet av de 

politiska valprogrammen, exempelvis genom regeringsförklaringar eller faktiskt genomförd 
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politik. Uppsatsen har bara tagit ett grepp om valprogrammen med utgångspunkt att dessa är 

avgörande för hur väljarna uppfattar partierna vid val, varvid de anses vara tunga dokument 

att titta på för att få en bild av diskurserna. Samtidigt kan de också ha avgörande betydelse för 

utformandet av den faktiska politiken. Därför anser uppsatsen det vara lämpligt att göra en 

undersökning på området.  

Avslutningsvis vill uppsatsen konstatera att den undersökt en del i en helhet. 

Uppsatsen har analyserat valprogrammen från valen mellan 1998-2018. Det har varit en 

avgörande tid för svensk skola, och som uppsatsen visat, så har utbildningpolitiken svängt 

något. Även om den modernistiska välfärdsdiskursen lever kvar, trängs den med 

individualisering och konkurrens som visar hur en nyliberal diskursordning tagit allt mer 

plats i det senmoderna samhället. På så sätt har politikens maktanspråk minskat. Biesta och 

Bauman skulle hävda att det försvagar demokratin. Uppsatsen har argumenterat för att deras 

perspektiv går att bredda. Om nyliberalismen segrat i svenska valprogram gällande 

skolfrågor, om det innebär att politikens maktanspråk över skolan försvagats och 

marknadskrafterna istället får styra med tillgång, konkurrens och efterfrågan, så är frågan om 

det är möjligt att fullt ut få en demokratisk skola. Uppsatsen menar att den inte tänker 

klarlägga detta, men att det är en problematisering som är viktig att ha med sig i vidare 

forskning. Men också när uppsatsen sätts i en vidare kontext.  

Frågan är om den demokratiska skolan ens är möjlig. När allt kommer kring innebär 

diskursperspektivet att makten sitter i språket. Är det någonsin möjligt att slå sig fri från ett 

språk? Är det någonsin möjligt att helt, i frihet, kunna ha en demokratisk skola? Kanske i den 

bästa av världar. Men frågan är om det är en sådan vi lever i.  

Låt oss avsluta med det citat som uppsatsen började med 

 

“Idéerna är döda säger somliga … Vi går mot  
framtiden med kunskapen som instrument och  
övertygelsen som drivkraft. Och uppgiften kan  
aldrig bli för stor. Ty politik, kamrater, det är att  
vilja något.”  198

 
 
Vad händer i ett samhälle där politik är att vilja något, men där politiken till synes inte längre 

vill något? Vad gör vi när idéerna är döda, när övertygelsen ligger i någon annans händer? 

198 Olof Palme, Tal vid SSU:s kongress, 12 maj 1964.  
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Vad gör vi när uppgiften tycks vara för stor? Uppsatsen har gett svar på frågeställningen den 

ställt, men öppnar samtidigt vidöppna dörrar för framtiden. Den ställer fler frågor som följer 

av dess resultat. Den uppgiften är inte denna uppsats uppgift. Men kanske är den någons.  

För om politik är att vilja något, vad händer om viljan är någon annans? 
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