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1. Inledning 

Ekonomi och politik framställs ibland som att de står så nära varandra att de är ett och samma 

fält. De ekonomiska omständigheterna bestämmer det politiska handlingsutrymmet och en 

ansvarsfull politik tenderar att betyda en för ekonomin gynnsam politik. Denna utveckling har 

givit den ekonomiska vetenskapen en speciell plats bland samhällsvetenskaperna, den har 

även givit de ekonomiska professionerna en särskild plats i det svenska samhället. Vissa 

kritiska uttolkare av denna process använder sig av begreppet ekonomism.1 Dessa menar att 

ekonomiska hänsynstaganden gjorts på bekostnad av andra sociala och kulturella värden. De 

som använder sig av begreppet ekonomism tenderar att koppla ihop det med den nyliberalism 

som växte fram under 1980-talet.2 Ekonomism används mer frekvent inom kritiken av vissa 

politiska strömningar än i analyser av den ekonomiska vetenskapen. Johan Lönnroth använde 

sig inte av begreppet men drev ändå tesen att svenska nationalekonomer alltid ställt sig på 

makthavarnas sida och att de trots sina anspråk på vetenskaplighet mest ägnat sig åt att 

rättfärdiga de rådande maktförhållandena.3 Lönnroths bok publicerades mitt under den 

ekonomiska kris som Sverige genomgick i början av 1990-talet. En kris som förutom hög 

arbetslöshet och en skenande statsskuld också resulterade i en rad ekonomiska reformer.4 När 

det talades mycket om ekonomi växte också utrymmet för ekonomisk expertis. Detta 

förändrade vilka anspråk som kunde göras med stöd av den ekonomiska vetenskapens 

auktoritet. Det hävdades att det berodde på att det inom den ekonomiska vetenskapen rådde 

koncensus kring den neoklassiska skolan och att olika ekonomiska experter därför gjorde 

likartade utsagor.5  

 Den ekonomiska krisen innebar bland annat att arbetslösheten, som under hela 

1980-talet varit anmärkningsvärt låg, ökade till nästan tio procent. Efter att kronkursen släppts 

lös i slutet av november 1992 sjönk också kronans värde kraftigt vilket dramatiskt ökade den 

svenska statsskulden. Regeringen tillsatte under samma period en kriskommission som skulle 

presentera konkreta förslag på hur den ekonomiska krisen skulle lösas. När kommissionens 

rapport tre månader senare offentliggjordes var den politiska uppslutningen kring den i det 

närmaste total. Både regeringen och oppositionen menade med emfas att rapporten stödde just 

deras politik. Den ekonomiska krisen dominerade den politiska debatten och det fanns ett stort 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Se t.ex. Lennart Lundquist, Medborgardemokratin och eliterna, (Lund, 2001). 
5!Kristina Boréus, Högervåg: Nyliberalismen och kampen om språket i svensk debatt 1969-1989, (Stockholm, 
1994).  
6!Johan Lönnroth, Schamanerna: Om ekonomi som förgylld vardag, (Stockholm, 1993). 
$!Ds 1999:9 Med backspegeln som kompass: Om stabiliseringspolitik som lärprocess. 
7!Lars Jonung ed., Ekonomerna i debatten: Gör de någon nytta?, (Stockholm, 1996). 
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behov av en som man ansåg ickepolitisk auktoritet vilket gjorde att Ekonomikommissionen 

fick fylla den funktionen.6 

  Klart står att det i slutet av 1900-talet skedde en för den ekonomiska 

vetenskapen gynnsam förändring av den svenska samhällsdebatten. Det finns en tendens att 

koppla samman förändringen med ett politiskt skifte. Denna uppsats kommer dock inte att 

behandla vare sig ekonomism eller ideologiska glidningar. Relationen mellan vetenskap och 

politik är långt mer komplicerad än så. Politik och vetenskap samproduceras och båda 

sfärerna är beroende av varandra.7 Att göra ideologikritiska undersökningar av förhållandet 

mellan vetenskaplig expertis och politik kan visa på intressanta aspekter av dessa sfärer men 

sådana undersökningar förbigår, genom att politisera vetenskapen, förvetenskapligandet av 

politiken. I ett modernt demokratiskt samhälle som Sverige är det svårt att driva politik som 

helt saknar koppling till en eller flera vetenskapliga rationaliteter.8 Genom att studera vilka 

vetenskaper som användes för att driva en politisk fråga menar jag att det går att undersöka 

vilken epistemologisk auktoritet enskilda vetenskaper hade. Det vill säga vad en vetenskap 

kunde göra trovärdiga anspråk på att förklara.  

  I början av 1990-talet genomfördes några stora skolreformer i Sverige. Skolan 

kommunaliserades, det blev tillåtet med friskolor, en ny läroplan och ett nytt betygssystem 

infördes. Det var en period då det måste talas om skolan och dess uppgifter i den politiska 

debatten. Givet att ovan nämnda beskrivning av den moderna politiska processen stämmer var 

den politiska debatten beroende av att det producerades vetenskaplig kunskap om skolan. 

Genom att undersöka hur det talades om skolan i den politiska debatten och framför allt 

genom att leta efter förändringar i sättet att tala om skolan kommer jag att undersöka huruvida 

det skedde en auktoritetsförskjutning kring skolan.  

  Skoldebatten var också intressant eftersom det där fanns en potentiell 

intressekonflikt mellan den ekonomiska vetenskapen, vars experter anförtroddes med att lösa 

den ekonomiska krisen, och den pedagogiska vetenskapen som traditionellt haft stort 

inflytande över skolfrågor. Om den ekonomiska vetenskapens auktoritet över skolfrågor 

ökade borde en trovärdighetstävling uppstått mellan de båda vetenskaperna. De politiska 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Jag har tidigare skrivit om denna process i en masteruppsats. Pär Wikman Den avgränsade krisen: En 
gränsdragningsanalys av Lindbeckkomissionens rapport Nya villkor för ekonomi och politik (SOU 1993:16), 
Masteruppsats, Uppsala universitet, 2012.  
&!Sheila Jasanoff ed., States of knowledge: the co-production of science and the social order, (London, 2004).  
9!Karin Thoresson, Att beräkna det goda samhället: Samhällsekonomiska analyser i gränslandet mellan expertis 
– politik inom transportområdet, Diss., Linköping universitet, 2011. 
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skoldebatterna i början av 1990-talet är av ovan nämnda skäl utmärkt för att studera hur den 

ekonomiska vetenskapen samproducerades med det omgivande samhället.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur den auktoritetsförskjutning över kunskapsproduktionen 

om skolan som skedde inom det skolpolitiska området i samband med den ekonomiska krisen 

i Sverige i början av 1990-talet såg ut. Det vill säga om det går att se att den ekonomiska 

vetenskapens rationaliteter ökade på den pedagogiska vetenskapens bekostnad. 

Undersökningen utgår ifrån tre arenor på vilka föreställningar om skolan och dess funktion 

producerades. Dessa är den pedagogiskvetenskapliga arenan, den ekonomiskvetenskapliga 

arenan och den politiska arenan. Det var på den politiska arenan, i riksdagen, som det 

avgjordes vilken tolkning av skolans uppgift som var mest trovärdig. Det betyder dock inte att 

riksdagen tog några medvetna beslut om vilken vetenskaplig auktoritet den skulle stödja. 

Genom att tala om skolan anknöt riksdagsledamöterna till en rationalitet som förespråkades 

av den ena eller andra vetenskapsinriktningen. De tre arenorna fyller olika men 

komplimenterande funktioner och kommer sammantaget att skapa en helhetsbild av vad som 

hände under perioden. På alla tre arenorna talades det om skolan och på två av arenorna 

producerades kunskap om skolan. Det var politikerna som avgjorde var den epistemologiska 

auktoriteten över skolan fanns men politikerna var beroende av att det producerades kunskap 

om skolan för att kunna styra den. Maktförhållandena mellan de tre arenorna var alltså varken 

ensidigt eller statiskt utan ett resultat av arenornas samverkan. På dessa arenor kommer jag att 

fokusera på hur skolans huvuduppgift artikulerades och hur förhållandet till lärarprofessionen 

såg ut.  

  Undersökningen operationaliseras utifrån följande frågeställningar. 1) Hur 

artikulerades skolans centrala uppgift? 2) Vilka aktörer inom skolan var de mest centrala? 3) 

Vilken ställning hade lärarprofessionen?  

1.2 Teori 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är Thomas F. Gieryns teori om gränsdragningsarbete 

(Boundary Work). Gieryn menar att det är poänglöst att försöka konstruera normativa 

definitioner på vad som är och inte är vetenskap. Istället menar Gieryn att den som vill 

studera vetenskap bör koncentrera sig på att identifiera och utforska gränserna mellan det som 

anses vara vetenskap och det som inte anses vara vetenskap. Enligt denna teori är det vid 

dessa gränsdragningar som aktörerna (eller spelarna om en vill använda sig av Gieryns 

terminologi) måste klargöra varför en viss kunskapsproduktion är vetenskaplig.  
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  Gieryn använder kartan som metafor för att illustrera hur gränsdragning 

fungerar. Denna tänkta karta kallar Gieryn för den kulturella kartan. De kulturella kartorna 

används, precis som geografiska kartor, för att göra det enklare för människor att orientera sig 

i världen.  

Maps do to nongeographical refereants what they do to the earth. Boundaries differentiate this 
thing from that; borders create spaces with occupants homogeneous and geeneralized in some 
respect (though they may vary in other ways). Arrangements of spaces define logical relations 
among sets of things: nested, overlapping, adjacent, separated. (…) Most important, just as maps 
of earthly patches get drawn to keep travelers from getting lost, so maps of other worlds – 
culture, for example – are drawn or talked to help us find our way around.9  

I denna uppsats kommer jag att undersöka hur gränserna drogs kring utbildning och vilka 

platser den pedagogiska och den ekonomiska vetenskapen fick på den kulturella kartan som 

reglerade trovärdig kunskapsproduktion. Det kommer alltså att vara minst lika viktigt att 

undersöka vilka anspråk som fick gehör i den politiska debatten som det är att undersöka hur 

de faktiska anspråken såg ut. När anspråk ställs emot varandra deltar de enligt Gieryn i en 

trovärdighetstävling. 

  Trovärdighetstävling är ett centralt begrepp för Gieryn. Trovärdighetstävlingen 

är den uppgörelse om till exempel ett kunskapsfält som utgör arenan för 

gränsdragningsarbetet.10 Trovärdighetstävlingen handlar, som namnet antyder, om att kunna 

göra trovärdiga anspråk på ett kunskapsfält. Gieryn ställer inte upp några normativa regler för 

vad som innefattas i trovärdighetstävlingen men Gieryn identifierar tre genrer av 

gränsdragningsarbete. Relationen mellan begreppet trovärdighetstävling och begreppet 

gränsdragningsarbete är att trovärdighetstävlingen innefattar medlen medan 

gränsdragningsarbete betecknar syftet. De tre genrer betecknar Gieryn uteslutning (expulsion) 

som uppstår när två (eller fler) vetenskapliga auktoriteter tävlar om samma kunskapsfält. 

Expansion (expansion) som berör trovärdighetstävlingen som uppstår då en vetenskaplig 

auktoritet expanderar på en annan auktoritets bekostnad. Skydd av autonomi (protection of 

autonomy) kretsar kring vetenskapliga auktoriteters kamp för att hävda sin autonomi 

gentemot till exempel politiker eller kommersiella intressen.11  

  Gieryn menar att epistemologisk auktoritet, det vill säga auktoritet över ett 

kunskapsfält, avgörs nedströms. 12  Det är inte aktörerna som deltar i gränsdragningsarbetet 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:!Thomas F. Gieryn, Cultural boundaries of science: Credibility on the line, (Chicago, 1999).  s. 7.!
";!Ibid. s. 5. !
""!Ibid. s. 15-17.!
"5!Ibid. s. 27.!
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som avgör vinnaren. I den aktuella episoden var det politikerna som avgjorde 

gränsdragningstävlingen. Det var viktigt för episoden vilken vetenskaplig rationalitet som i 

riksdagen tillmättes epistemologisk auktoritet över skolan. Genom att studera hur det talades 

om skolan i riksdagen och jämföra den med de anspråk som gjordes av den pedagogiska 

respektive den ekonomiska vetenskapen går det att se var auktoriteten över skolan fanns på 

den kulturella kartan. Under den undersökta perioden förändrades gränserna på den kulturella 

kartan och denna undersökning kommer att visa på vilket sätt. 

  Gieryns teori kommer att användas som utgångspunkt för undersökningen men 

hans analysverktyg kommer inte att användas i särskilt hög utsträckning. Gieryns 

undersökningar kretsar ofta kring två kunskapsproducerande aktörer som gör anspråk på 

epistemologisk auktoritet över samma område. Dessa aktörer konfronteras i Gieryns 

undersökningar ofta med varandra och i aktörernas drag och motdrag studerar Gieryn 

processerna som leder till att en kunskapsproducent erkänns som vetenskaplig. Min 

undersökning kommer att använda Gieryns grundantaganden, att vetenskap kan studeras 

genom att undersöka var gränserna för dess epistemologiska auktoritet går, och metaforen 

med den kulturella kartan. Jag kommer dock inte att använda mig av den konfliktorientering 

som Gieryns undersökningar har. Detta beror på att det i den undersökta episoden fanns få 

öppna konflikter mellan den ekonomiska och den pedagogiska vetenskapen. Likafullt 

förändrades den politiska skoldebatten under perioden på ett sätt som gynnade den 

ekonomiska vetenskapen. Gränserna flyttades, om än gradvis och över lång tid men de 

flyttades och det är detta min undersökning kommer att behandla.  

  Relationen mellan politik och vetenskaplig expertis som uppsatsen utforskar 

kommer att ta sin utgångspunkt i de teorier som Peter Miller och Nikolas Rose presenterar i 

Governing the present.13 Miller och Rose arbetar med begreppet styrningsrationalitet 

(governmentality) som myntades av Michel Foucault. Denna uppsats kommer dock inte att ta 

fasta på den aspekten av deras arbete, istället kommer jag att använda mig av deras teorier 

kring förhållandet mellan politik och expertis. En tes som Miller och Rose driver är att om ett 

objekt (exempelvis välfärd, sjukdom eller arbetslöshet) ska bli styrbart måste det först vara 

vetbart.14 Det vill säga för att till exempel arbetslöshet ska kunna bli en politisk fråga måste 

arbetslösheten definieras, politikerna måste veta vad arbetslöshet är, vilka som är arbetslösa, 

varför de är arbetslösa, vad det innebär att vara arbetslös och så vidare. Denna kunskap skapas 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"6!Peter Miller & Nikolas Rose, Governing the present: Administering economic, social and personal life, 
(Cambridge, 2008).!
"$!Ibid. s. 57. !
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i den moderna demokratin av vetenskapliga experter. Miller och Rose använder sig av 

begreppet ”intellektuell maskin” för att beskriva de kunskapssystem som skapas inom en 

vetenskap men som genom politiska program blir en del av samhället.15 Det vill säga, de 

beskrivningar och definitioner som utvecklas inom en vetenskap ligger till grund för det 

politiska agerande som är möjligt. Miller och Rose ser språket som inte enbart beskrivande, 

språket gör objekten det beskriver verkliga.16 Språket skapar objekten det beskriver vilket gör 

att när skolpolitiken debatterades i riksdagen var det på ett mycket påtagligt sätt den faktiska 

skolan som tog form. Därför går det i diskussioner kring vad som var skolans huvuduppgift 

att se vilket ”intellektuellt maskineri” som gjorde objektet skolan vetbart och styrbart.  

1.3 Material och avgränsningar 

En del av uppsatsens material utgörs av de skoldebatter som hölls i riksdagen mellan 1989-

1993. Representanter för en vetenskap kan, som redan nämnts, inte själva avgöra var 

gränserna kring den går. Huruvida anspråk är trovärdiga eller inte avgörs nedströms. Hur 

skolan debatterades i riksdagen hade ett reellt inflytande över vilken auktoritet som den 

pedagogiska och den ekonomiska vetenskapen hade över skolfrågor. Var den epistemologiska 

auktoriteten fanns avgjorde sedan var skolans samhällsfunktion definierades.  Avgränsningen 

i tid är 1989-1993. 1989 togs beslut om att skolan skulle kommunaliseras, vilket får ses om 

inledningen till den reformation av skolan som skedde i början av 1990-talet. Det var också 

först under 1991 och 1992 som den ekonomiska krisen började göra avtryck i den politiska 

debatten. Att undersökningen börjar 1989 gör således att det går att avgöra huruvida den 

ekonomiska krisen hade någon inverkan på skoldebatten. Jag har valt att avsluta 

undersökningen 1993 eftersom det var det året då Ekonomikommissionens rapport gavs ut. 

1994 presenterades en ny läroplan men den hade utretts och debatterats sedan 1992 och jag 

bedömde att det inte skulle ge tillräckligt mycket ny information om undersökningen 

utvidgades till att inkludera också 1994. Det är huruvida det skett en auktoritetsförskjutning 

från den pedagogiska vetenskapen till den ekonomiska som är uppsatsens huvudsakliga 

studieobjekt. Att då avsluta undersökningen 1993 bedömde jag som rimligt eftersom 

Ekonomikommissionens rapport fick en sådan särställning i den politiska debatten. 

Naturligtvis upphörde inte gränsdragningsstriderna kring skolan 1993 men jag menar att 

förhållandena i samband med att Ekonomikommissionens rapport stabiliserades något.  

  Uppsatsen undersöker även offentliga utredningar och vetenskapliga tidskrifter. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"7!Ibid s. 59.!
"8!Ibid s. 57.!
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Vad gäller statliga utredningar är det primärt Drivkrafter för produktivitet och välstånd (SOU 

1991:82) och Nya villkor för ekonomi och politik (SOU 1993:16) som kommer att undersökas. 

Bägge dessa utredningar behandlade Sveriges ekonomi och då framförallt Sveriges 

ekonomiska problem. SOU 1991:82 skrevs dock innan den ekonomiska krisen på allvar blivit 

en del av den politiska debatten. Utredningen framhöll att Sverige hade produktivitetsproblem 

men i utredningen framkom inte att Sverige närmade sig en djup ekonomisk kris. SOU 

1993:16 skrevs mitt i den ekonomiska krisen. Ekonomikommissionen tillsattes dagen efter att 

den svenska kronans värde släppts fritt, ett beslut som resulterat i att kronans värde sjunkit 

kraftigt. Den ekonomiska krisen dominerade fortfarande den politiska debatten när 

utredningen publicerades. Utredningarna skrevs under vitt skilda förutsättningar men som jag 

kommer att visa var det bara en av förklaringarna till att deras beskrivningar av skolan, som i 

sak var mycket lika, kunde formuleras på olika sätt. Också en bilaga till 1990 års 

långtidsutredning Utbildning för 2000-talet (Bilaga 22 till LU 90) kommer att undersökas. 

Långtidsutredningarna genomförs av Finansdepartementet och tas fram som underlag för den 

framtida ekonomiska politiken. Utbildning för 2000-talet ger således en inblick i vilken roll 

skolan förväntades ha för den ekonomiska politiken.  

  Jag har inte undersökt de remissvar som inkom till respektive utredningarna. 

Remisserna hade kunnat ge ytterligare information kring hur utredningarna togs emot, 

huruvida utredningarnas resultat var kontroversiellt eller på annat sätt uppseendeväckande. 

Jag har gjort bedömningen att remisserna inte var relevanta för undersökningen. Remissvaren 

skulle ge en klarare bild av hur det politiska klimatet i Sverige såg ut men de skulle inte ge 

någon ny information om hur den kulturella kartan i riksdagen såg ut.   

  Jag har inte heller undersökt läroplansutredningen som publicerades 1992, Skola 

för bildning (SOU 1992:94).17 Läroplanskommittén, som skrev utredningen, tillsattes 1991 

för att utarbeta riktlinjer för den offentliga skolan och barnomsorgen samt komma med 

förslag till riktlinjer för skolans kursplaner. Läroplanskommitténs sammansättning var mer 

komplex än de ovan nämnda utredningarna varför det är vanskligt att säga att dess auktoritet 

primärt var pedagogiskvetenskaplig. Snarare hör Läroplanskommittén hemma under det 

heterogena begreppet utbildningsvetenskap som innefattar den mesta kunskapsproduktion 

som har med utbildning att göra, oavsett om det rör den institutionella organisationen eller 

den praktiska undervisningen. Utredningens resonemang kring skolans decentralisering och 

föräldrainflytande kan sägas ha kopplingar till den politiska skoldebatten och därför vara av 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"&!Skola för bildning (SOU 1992:94). 
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intresse. Jag menar dock att just den argumentationslinjen framkommer tillräckligt tydligt i 

riksdagsdebatterna varför det inte är nödvändigt att repetera den specifika diskussionen. 

Läroplanskommitténs arbete var dessutom, till skillnad från Ekonomikommissionens, 

oproblematiskt ur ett gränsdragningsperspektiv. Att pedagoger utreder läroplanen är inte lika 

angeläget att undersöka som att ekonomer uttalar sig om hur elever tillgodogör sig kunskap. 

  De vetenskapliga tidskrifter som undersökts är Ekonomisk debatt och Forskning 

om utbildning, den förra gavs ut av Nationalekonomiska föreningen och den senare av 

Skolöverstyrelsen och senare Skolverket. De undersökta årgångarna är 1991-1994 av 

Ekonomisk debatt och 1988-1993 av Forskning om utbildning. Anledningen till att de 

undersökta årgångarna av tidskrifterna inte är desamma är att Ekonomisk debatt sällan skrev 

om utbildningsfrågor och därför gick det inte att hitta relevant material innan 1991. Forskning 

om utbildning publicerade artiklar innan 1988 som kunnat vara intressanta för uppsatsen men 

den undersökta perioden av riksdagsdebatter hade då varit tvungen att förlängas vilket skulle 

lett till att undersökningen förlorat fokus på vad som skedde i samband med den ekonomiska 

krisen. Ekonomisk debatt hade som uttalat syfte att delta i samhällsdebatten utifrån ett 

ekonomisk vetenskapligt, och då främst nationalekonomiskt, perspektiv. Många av 

tidskriftens artiklar var således av mer debatterande än vetenskaplig karaktär. Detta är i sig 

inget problem för undersökningen eftersom också de debatterande artiklarna hämtar sin 

trovärdighet ifrån den ekonomiska vetenskapen. När ett påstående underbyggs med hjälp av 

den ekonomiska vetenskapen är det lika mycket en del av den ekonomiska vetenskapen som 

den faktiska forskningen. Verksamheterna är inte identiska men båda påverkar den 

ekonomiska vetenskapens epistemologiska auktoritet. Forskning om utbildning lades ner 1993 

i samband med att Skolöverstyrelsen ersatts av Skolverket. Innan nedläggningen syftade 

tidskriften till att lyfta fram aktuell forskning om skolan. Tidskriften var inte renodlat 

vetenskaplig i den meningen att den publicerade vetenskapliga undersökningar, även om 

också det förekom. Framförallt kommenterade tidskriften aktuell forskning och satte in den i 

praktiska sammanhang. Liksom Ekonomisk debatt var Forskning om utbildning en 

medskapare av vetenskap främst genom att den, liksom alla som talade om den pedagogiska 

vetenskapen, var med och definierade gränserna för dess epistemologiska auktoritet. I båda 

tidskrifterna publicerade sig etablerade forskare men tidskrifternas primära syfte var att 

debattera samtiden utifrån en vetenskaplig grund och inte att bedriva forskning.  

  Jag har också undersökt de två första årgångarna av Praxis 1994 och 1995. 

Praxis ersatte Forskning om utbildning och gavs ut av Skolverket. Jag fann dock inget 

relevant material i tidskriften då dess fokus, till skillnad från Forskning om utbildning, låg på 
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det praktiska undervisningsarbetet och mindre på forsknings- och samhällsdebatt. 1996 

började tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige ges ut av delvis samma personer som 

tidigare gjort Forskning om utbildning för att fylla den plats i skoldebatten som de menade att 

Forskning om utbildning haft men som Praxis saknade.18 Pedagogisk forskning i Sverige 

började publiceras efter den tidsperiod som uppsatsen undersöker och kommer därför inte att 

diskuteras vidare. 

  För att ytterligare fördjupa diskussionen av lärarnas professionella roll hade det 

varit givande att undersöka de tidningar som gavs ut av de olika lärarfacken, Lärarnas 

riksförbund samt Lärarförbundet (som bildades 1991 genom en sammanslagning av Svenska 

facklärarförbundet och Sveriges lärarförbund). Det är rimligt att anta att det i 

fackföreningarnas tidningar går att finna en diskussion kring lärarnas ställning i skoldebatten 

och kring förhållandet mellan de yrkesverksamma lärarna och den pedagogiska vetenskapen. 

Anledningen till att jag avstått ifrån en sådan undersökning är återigen att det faller utanför 

uppsatsens syfte. Lärare som professionell grupp var knuten till den pedagogiska vetenskapen 

men det går inte att sätta likhetstecken mellan lärare och pedagoger (i betydelsen utövare av 

pedagogisk vetenskap). Eftersom det är den pedagogiska och ekonomiska vetenskapen som 

uppsatsen i första hand undersöker och inte dessa vetenskapers relationer till professionella 

grupper har jag avstått från att undersöka materialet.  

  Uppsatsen kommer inte att behandla dagspressens debatt- och ledarsidor. Den 

politiska debatten pågick inte bara i riksdagen utan politik bedrevs på en mängd olika arenor. 

Det är följaktligen ett troligt antagande att dagspressen var delaktig i skapandet av den 

politiska dagordningen och att den också var med och formade debattklimatet. För att ge en 

heltäckande bild av den politiska debatten om skolan hade jag behövt undersöka även dessa 

arenor. Uppsatsens syfte är emellertid inte att ge en heltäckande bild av den politiska debatten 

om skolan. Vad som låg bakom politikernas agerande är en bisak i sammanhanget.  

  Jag kommer inte att undersöka de specifika vetenskapliga texter som framför 

allt de vetenskapliga tidsskrifterna stödde sig på. Detta beror på att dessa texter i sig inte är 

nödvändiga för att uppfylla uppsatsens syfte. Jag undersöker hur utrymmet för vetenskaplig 

expertis förändrades och inte vilka specifika vetenskapliga teorier som bereddes eller 

förlorade utrymme. Det betyder inte att dessa teorier i sig skulle vara ointressanta att 

undersöka men i just den här undersökningen skulle det inte fylla någon funktion att göra det. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"9!Mats Ekholm & Sverker Lindblad, ”På väg mot en svensk pedagogisk tidsskrift: Några inledande ord”, i 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 1 1996. s. 1. 
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Jag har därför inte undersökt tidskrifter som exempelvis The Scandinavian journal of 

economics eller Scandinavian journal of educational research som publicerar rent 

vetenskapliga artiklar.  

1.4 Tidigare forskning 

Förhållandet mellan expertis och politik är ett väl utforskat ämne och att redogöra för hela 

detta fält är inte praktiskt möjligt. Förbindelsen mellan vetenskap och politik är inte undersökt 

i lika stor utsträckning men även där finns en stor, och växande, mängd forskning. En av 

föregångarna inom fältet är den amerikanske vetenskapssociologen Sheila Jasanoff som i 

boken The Fifth branch: Science advisers as policymakers undersökte en serie episoder i 

vilka vetenskapliga experter och politiker samarbetat med eller motarbetat varandra.19 

Jasanoffs arbete är av principiell vikt för de socialkonstruktivistiska vetenskapsstudierna men 

kommer inte att beröras direkt i den här uppsatsen. Jan Golinski har skrivit en översikt av de 

teoribildningar som format vetenskapshistorieämnet under de senaste tretio åren som heter 

Making natural knowledge: Constructivism and the history of science.20 Golinskis verk 

kommer inte att behandlas i uppsatsen men den ger en god överblick av den moderna 

vetenskapshistoriens teoretiska utgångspunkter.  

  Den ekonomiska vetenskapen i Sverige är som redan nämnts fortfarande ganska 

outforskad. Ett undantag är sociologen Agneta Hugemarks bok Den fängslande marknaden: 

Ekonomiska experter om välfärdsstaten som fokuserar på hur välfärdsfrågor diskuterats i 

Ekonomisk debatt mellan 1973-1990.21 Hugemarks undersökning behandlar den ekonomiska 

vetenskapens förhållande till den ekonomiska politiken. Mer precist analyserar hon hur 

ekonomer från den neoklassiska skolan behandlar den offentliga sektorn i allmänhet och vård 

och omsorg i synnerhet. Hugemark analyserar hur föreställningen om den offentliga sektorn 

var ett problem som vuxit sig allt starkare för att kring 1990 bli en utgångspunkt för 

välfärdsdebatten i tidsskriften. Vidare menar Hugemark att den samtalsordning kring 

välfärdsstaten som utvecklades i Ekonomisk debatt levde vidare bland annat i statliga 

organisationer som Expertgruppen i offentlig ekonomi (ESO). Hugemark ser förskjutningen i 

debatten om den offentliga sektorn som ett resultat av att de neoklassiska ekonomernas 

professionella projekt varit framgångsrikt. De ekonomiska experterna kunde genom detta 

inflytande förflytta debatten till de frågor som de själva ansåg vara angelägna.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
":!Sheila Jasanoff, The fifth branch: Science advisers as policymakers, (Harvard, 1990).  
5;!Jan Golinski, Making natural knowledge: Constructivism and the history of science, (Chicago, 2005). 
5"!Agneta Hugemark, Den fängslande marknaden: Ekonomiska experter om välfärdsstaten, (Lund, 1994). 
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  Hugemark diskuterar liksom denna uppsats ekonomisk expertis och förhållandet 

mellan den ekonomiska vetenskapen och politiken men Hugemark närmar sig ämnet på ett 

sätt som skiljer sig från det angreppssätt denna undersökning använder sig av. För det första 

utgår Hugemark primärt ifrån professionsteorier. Utifrån dessa teorier fungerar den 

ekonomiska vetenskapen som en källa till trovärdighet för professionen ekonomiska experter. 

Denna uppsats menar att den ekonomiska vetenskapen och den ekonomiska expertisen 

samproducerades. De ekonomiska experternas utsagor i samhällsdebatten var således lika 

mycket en del av den ekonomiska vetenskapen som de utsagor som gjordes i mer akademiska 

sammanhang. Hugemark kopplar också samman den ekonomiska expertisens professionella 

framgångar med en större politisk förändring som innebar att den svenska politiska debatten 

flyttades åt höger. Denna uppsats kommer inte att försöka knyta den ekonomiska vetenskapen 

till någon specifik politisk ideologi. Detta beror på att den ideologiska dimensionen inte tillför 

uppsatsen någon ny information. Uppsatsen undersöker inte enskilda politiska partiers 

hållning gentemot den ekonomiska och pedagogiska vetenskapen utan vilket genomslag dessa 

båda vetenskaper hade i den politiska debatten.  

  Sociologen Pia Forsberg har också undersökt Ekonomisk debatt i artikeln 

Tillväxt som kontrovers: Ekonomers och sociologers debatt om den svenska offentliga 

sektorn.22 Forsberg använde en kontroversstudie vilket innebär att hon fokuserade på 

argumentationen i sig, vilka argument som används, vilka auktoriteter som åberopas och så 

vidare. Grundtanken i angreppssättet är att när två vetenskaper ställs mot varandra går det att 

se vilka delar av den som dess representanter stödjer sig på, kort sagt vad i vetenskapen som 

representanterna är övertygade om är mer ”sant” än vad andra vetenskaper hävdar. I 

konflikten anses skillnaderna mellan vetenskaper bli tydligare. Forsbergs undersökning 

handlar om en debatt som fördes mellan sociologen Walter Korpi och nationalekonomen 

Assar Lindbeck i Ekonomisk debatt. Debatten kretsade kring huruvida den svenska ekonomin 

halkade efter omvärlden eller om det var BNP-måttets konstruktion som gav intryck av att 

den svenska ekonomin växte långsammare än andra OECD-länder. Kontroversstudien ligger 

nära gränsdragningsanalysen eftersom båda metoderna fokuserar på hur vetenskaper ställs 

emot varandra. Vidare tenderar även gränsdragningsanalyser att lyfta fram konflikter av 

samma anledning som kontroversstudien. Angreppssätten skiljer sig dock åt på några punkter. 

För det första visar gränsdragningsanalysen tydligare att vetenskapen faktiskt blir till i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55!Pia Forsberg, ”Tillväxt som kontrovers: Ekonomers och sociologers debatt om den svenska offentliga 
sektorn”, Sociologisk forskning nr 3 2007.  
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samband med dessa konflikter. Vidare är gränsdragningsanalysen tydligare med att det är 

publiken till konflikten som avgör vinnaren, aktörerna själva kan alltså inte utse en vinnare i 

en debatt. I Forsbergs undersökning, precis som i Hugemarks, framställs vetenskapen 

framförallt som en källa till trovärdighet som aktörerna använder för att underbygga sina 

ståndpunkter. Forsberg fokuserar på att undersöka skillnaderna mellan ekonomers och 

sociologers sätt att närma sig den offentliga sektorn snarare än att undersöka hur kontroversen 

påverkade vetenskaperna.  

  Den svenska pedagogikens moderna historia har undersökts i liten utsträckning. 

Det har gjorts historiska undersökningar som undersöker pedagogikämnets etablering i 

Sverige samt skolpolitiska undersökningar som studerar skapandet av folkskolan. 2007 

genomfördes ett symposium vid Uppsala universitet med anledning av hundraårsjubileet av 

pedagogik som examensämne. Några av föreläsningarna som hölls under symposiet samlades 

i en antologi med namnet Pedagogik som examensämne 100 år.23 Flera bidrag i antologin tog 

upp den pedagogiska vetenskapens relation till närliggande vetenskaper och hur skolpolitiken 

har format den pedagogiska vetenskapen i Sverige. Relationen mellan den ekonomiska och 

den pedagogiska vetenskapen behandlades däremot inte. Vad gäller lärarprofessionen skrev 

Håkan Löfgren 2012 en avhandling om lärares yrkesidentitet.24 Löfgren utgick ifrån intervjuer 

med lärare och skapade genom dessa en bild av de berättelser som lärarna konstruerat kring 

sig själva och läraryrket. Löfgren var främst intresserad av hur lärarna själva såg på skolan 

och utbildning vilket gör att Löfgrens undersökning har en inriktning som skiljer sig från 

undersökningen jag har genomfört. När det gäller lärarprofessionen är jag främst intresserad 

av hur den uppfattades av utomstående personer. Det vill säga vilken roll lärarprofessionen 

hade i den politiska och vetenskapliga debatten. Bo Lindensjö och Ulf P. Lundgren har i sin 

bok Utbildningsreformer och politisk styrning undersökt den svenska skolpolitikens 

utformning under 1900-talet.25 Lindensjö och Lundgren undersökte hur den statliga byråkratin 

påverkat skolans organisation och gav en uttömmande beskrivning av förändringar som skett 

av den svenska skolpolitikens inriktning. Undersökningen berör professionaliseringsfrågor 

men den behandlar inte hur relationen mellan skolpolitik och vetenskapen såg ut. Maria Jarl 

och Linda Rönnberg har undersökt hur skolpolitiken påverkade det praktiska 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56!Pedagogik som examensämne 100 år, ed. C. Gustavsson, L. Larsson, U. Riis, L. Wikander, (Uppsala, 2009). 
5$!Håkan Löfgren, Det sitter inte i väggarna: Yrkesidentiteter i lärares berättelser om skola och arbete, Diss., 
Karlstad universitet, 2012. 
57!Bo Lindensjö & Ulf P. Lundgren, Utbildningsreformer och politisk styrning, (Stockholm, 2000). 
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undervisningsarbetet i deras bok Skolpolitik: Från riksdagshus till klassrum.26 

Undersökningen behandlar, som titeln antyder, skolpolitik och inte den pedagogiska 

vetenskapen och dess fokus ligger framför allt på relationen mellan lärare och skolpolitiken 

och inte på vilka vetenskapliga grunder som skolpolitiken utgår ifrån. Bo Rothstein har också 

han skrivit om skolpolitik i Den socialdemokratiska staten: Reformer och förvaltning inom 

svensk arbetsmarknads- och skolpolitik.27 Rothsteins undersökning har en närmare koppling 

till den ekonomiska vetenskapen men det huvudsakliga intresset ägnas åt skolpolitiska 

reformer. 

  Den sammantagna bilden av forskningsläget är att det bedrivits lite forskning 

kring både den ekonomiska och den pedagogiska vetenskapen. Däremot har ett stort antal 

undersökningar av den svenska utbildningspolitiken gjorts. Att utbildningspolitiken påverkar 

hur vetenskap bedrivs står också tämligen klart med tanke på den stora del av den svenska 

forskningen som är statligt finansierad. Hur vetenskapen påverkat utbildningspolitiken är 

däremot inte ett lika utforskat område. Min undersökning gör inga anspråk på att fylla några 

stora kunskapsluckor, däremot är den placerad inom ett i många delar outforskat fält. 

Socialkonstruktivistiska vetenskapsstudier av samhällsvetenskaper är fortfarande ganska 

ovanliga och som genomgången ovan visar har mig veterligen inte några undersökningar av 

detta slag gjorts av den aktuella perioden.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen är disponerad kring de tre arenorna ekonomisk vetenskap, pedagogisk vetenskap 

och den politiska debatten. Dessa arenor binds samman av skolan. Undersökningens första del 

kommer att analysera riksdagens skoldebatter 1989-1991. Dessa debatter hölls innan den 

ekonomiska krisen brutit ut och kommer att fungera som en utgångspunkt för den förändring 

som uppsatsen undersöker. Därefter följer en analys av den debatt som fördes i Forskning om 

utbildning kring skolpolitik, pedagogik och lärarnas roll i skolan. Där kommer jag att 

fokusera på hur pedagogiken beskrevs av pedagogerna (i meningen producenter av 

pedagogisk vetenskap), var gränserna kring den drogs och vad som uppfattades vara dess 

huvudsakliga studieobjekt. Undersökningen av den ekonomiska vetenskapen kommer att 

beröra fler källor än det föregående kapitlet men det kommer att behandla en mer begränsad 

period. Analysen av riksdagsdebatterna 1991-1993 kommer att undersöka huruvida det skett 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58!Maria Jarl & Linda Rönnberg, Skolpolitik: Från riksdagshus till klassrum, (Stockholm, 2010).  
5&!Bo Rothstein, Den socialdemokratiska staten: Reformer och förvaltning inom svensk arbetsmarknads- och 
skolpolitik, (Lund, 2010).  
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någon förändring av sättet att tala om skolan och om denna eventuella förändring går att 

återföra till den ekonomiska eller den pedagogiska vetenskapen. Uppsatsen avslutas med en 

analys av den framställning av skolan som gjordes i SOU 1993:16 och några av de uttalande 

som Ekonomikommissionens medlemmar gjorde i samband med dess publicering. Uppsatsen 

behandlar de tre arenorna separat och i kronologisk ordning. Den kronologiska ordningen är 

vald för att visa att det skedde en förändring över tid. Att jag valt att behandla de tre arenorna 

separat istället för att göra en tematisk indelning av uppsatsen har både för- och nackdelar. 

Den mest påtagliga nackdelen är att det blir mindre tydligt hur arenorna relaterar till varandra. 

Jag menar dock att uppsatsen som helhet blir enklare att följa med den disposition jag valt 

eftersom en tematisk uppdelning hade krävt att samma källor hade diskuterats på olika sätt på 

flera ställen. Dispositionen jag valt gör att analysen av de enskilda arenorna blir tydligare, 

behandlingen av materialet blir också mer effektiv.  

2. Den politiska debatten om skolan 1989-1991 

2.1 Skoldebatten innan kommunaliseringen av skolan 

I detta kapitel kommer jag att presentera hur den politiska skoldebatten såg ut innan den 

ekonomiska krisen kom upp på dagordningen. Syftet med detta är att visa var debatten befann 

sig innan den ekonomiska vetenskapens rationaliteter inlemmades i debatten. Den svenska 

skoldebatten färgades under 1980-talet av en krisdiskussion. Redan innan den ekonomiska 

krisen blev en del av den politiska debatten fanns föreställningar om att skolan befann sig i 

kris. De beskrivningar av vad krisen bestod i som gjordes hölls dock i allmänna ordalag. 

Moderaten Ann-Cathrin Haglund sammanfattar sin syn på problemen i skolan med att 

”[s]kollokalerna är svårt slitna på många håll. Eleverna har inte egna läroböcker. Lärarna flyr 

yrket. Lärarutbildningen lockar inte sökande”.28 Skolan har enligt denna beskrivning problem 

även om många av dessa var materiella. Den för den här uppsatsen mest intressanta delen av 

anförandet kommer dock något senare när Haglund understryker vikten av att skolpolitiken 

underlättar för lärarna att utföra sitt arbete. 

Skoldebatten borde röra sig om det centrala: Hur skall skolan bli så bra att alla barn och 
ungdomar får en bra start i livet och de kunskaper de behöver för att utvecklas så bra som 
möjligt? Hur skall vi stärka lärarna och hjälpa dem att klart se och genomföra skolans 
huvuduppgift?29 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59!Prot. 1988/89:60 2 februari 1989. s. 3.  
5:!Ibid. s. 3.!
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Skolans problem var allvarliga eftersom de hindrar lärarna att uppfylla sitt samhällsuppdrag, 

vilket var att ge en likvärdig undervisning till alla. Att ge en likvärdig utbildning till alla 

elever var en föreställning som låg nära den bild som gavs av skolans uppgift i pedagogiska 

sammanhang. Framför allt är det viktigt att notera att det var lärarna som stod i centrum. 

Riksdagens skoldebatter fördes mellan ungefär samma personer som uttryckte likartade 

ståndpunkter i alla debatter under vintern och våren 1989. Riksdagspartierna drev sina 

respektive frågor men utgångspunkten för debatten var att skolans huvudsyfte var att ge alla 

elever en god utbildning. Politikens uppgift var att ge lärarna goda möjligheter att möjliggöra 

detta.  

  Jag har funnit att när skoldebattens fokus under den undersökta perioden 

skiftade från att politikens uppgift var att ge lärarna goda förutsättningar att uppfylla sitt 

samhällsuppdrag till att politikens främsta uppgift var att säkra skolans kvalitet blev den 

svenska skolans relativa kostnader en del av debatten. Kostnaderna, mätt i procent av BNP, 

var högre för den svenska skolan än för andra OECD-länder men den svenska skolans resultat 

var medelmåttiga.30 Folkpartisten Lars Leijonborg resonerade kring denna omständighet på 

följande sätt. 

Det bör väl påminnas om att begreppet kvalitet alltid hör samman med priset, och det är faktiskt 
så att priset för den svenska skolan per elev är högre än motsvarande pris i alla de andra 
länderna som ingår i den aktuella undersökningen. Därav skulle man i och för sig kunna dra 
slutsatsen att kvalitetens också borde vara klart högre i det svenska systemet, men en sådan 
skillnad går inte heller att belägga i de flesta fall. 
  Men viktigare än internationella undersökningar är ju faktiskt vad de som är 
verksamma i systemet har för uppfattning.31  

Frågan kom att bli central bara några år senare men där och då måste Leijonborg skyndade sig 

att understryka att lärarnas, och andra verksamma i skolans, syn på frågan är den politikerna 

borde rätta sig efter. Jag menar att citatet ovan visar att den kritik som kunde riktas mot 

skolan var begränsad. Det fanns ingen expertinstans utanför skolan som Leijonborg kunde 

hänvisa till i skolfrågor varför kritiken han lyfte inte kunde leda till några konkreta förslag. 

Leijonborg hade använt ett likande resonemang tidigare i debatten när han diskuterat om den 

svenska skolan kunde sägas vara inne i en kris.   

Begreppet kris används allt oftare för att beteckna läget i olika offentliga verksamheter i Sverige. 
Ann-Cathrine Haglund använde det också för att beteckna situationen i skolan. Vi behöver inte 
här tvista om huruvida just det ordet är det bästa för att beskriva dagens situation i skolan, men 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6;!För en närmare diskussion kring de exakta siffrorna se t.ex. SOU 1991:82, Drivkrafter för produktivitet och 
välstånd. s. 185.  
6"!Prot. 1988/89:63 8 februari 1989. s. 70. 
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uppenbarligen finns det en stämning bland Sveriges lärare och elever som tyder på att läget inte 
är bra. 32 

Till att börja med vill jag peka på att Leijonborg syftade på ett inlägg Haglund gjort tidigare i 

samma debatt och inte det inlägg som citerades på föregående sida. Jag läser citatet som att 

det inte var upp till politikerna att avgöra huruvida skolan befann sig i en kris eller inte. 

Eftersom Leijonborg ansåg sig ”känna av” en sådan ”stämning” bland lärare och elever kunde 

han säga att situationen inte var bra. Det var de som befann sig i skolan som hade 

tolkningsföreträde. Det var de som kunde avgöra hur det stod till med skolan, politikerna 

kunde bara göra sig till uttolkare av deras viljor.  

  I den sista skoldebatten våren 1989 sammanfattar moderaten Haglund sina 

ståndpunkter kring problemen i skolan som jag funnit illustrerade den allmänna politiska 

hållningen till skolan väl. Det rådde enighet kring att skolan skulle ägna sig åt sin 

huvuduppgift, vad som var huvuduppgiften och vem som hade ansvar för den förändrades 

dock över tid. 

Visst är det viktigt med kost och motion, samlevnad och trafik, kunskap om arbetslivet och jag 
vet inte vad, men skolan måste få tillfälle att göra det som skolan i första hand är till för: skolan 
ska vara skola. Skolan skall ge kunskap och färdigheter. Målen ska vara tydliga.33 

Skolans kris som den framställdes i den politiska debatten var som visats ovan att skolan inte 

hade möjlighet att ägna sig åt det som var viktigt. I citatet ovan är det värt att notera att 

Haglund gav exempel på vad skolan inte borde ägna sig åt. Hon menade att skolans uppdrag 

borde bli tydligare. För vem skolans uppdrag skulle förtydligas framkom inte, bara att det 

måste bli tydligare. En tolkning av citatet är att det måste bli lättare för utomstående, till 

exempel politiker, att få insyn i skolans verksamhet. En annan är att Haglund menade att 

direktiven skolpersonalen fått var för otydliga och att skolans uppgift måste klargöras för 

dem. Oavsett vilken tolkning som anses mest övertygande visar citatet på att det inom den 

politiska skoldebatten fanns en strävan efter ett annat sätt att tala om skolan än det som då 

fanns.  

  Vintern 1990 lyftes frågan om bristfällig undervisning under en allmän 

frågestund. Haglund ifrågasatte skolministern socialdemokraten Göran Perssons 

handlingskraft när det gällde att se till att alla elever fick tillräckligt med undervisning 

religions- och samhällskunskap. Sakfrågan är inte av intresse här men Perssons replik 

innehåller flera intressanta saker.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Jag tror att de flesta som under det senaste året har följt skoldebatten har märkt att det just nu 
genomförs en lång rad förändringar, som alla syftar till att stärka lärarnas ställning i 
professionellt avseende. För att det skall fungera och passas in i ett nationellt likvärdigt 
skolsystem krävs i sin tur att läroplanerna är väldigt tydliga och att det sker en utvärdering. Detta 
har tidigare saknats. […] Här bedriver regeringen ett arbete som alldeles uppenbart är inriktat på 
att göra målen för skolan tydligare och på att etablera ett utvärderingssystem – något som 
tidigare har saknats. 34 

Skoldebatten befann sig i förändring, den rörde sig från utgångspunkten att politikernas 

uppgift var att skapa goda förutsättningar för lärarna till att politikerna istället skulle inta en 

mer utvärderande och övervakande roll. Persson strävade efter en målstyrd skola som enkelt 

kunde utvärderas men han framhöll att detta var viktigt för att stärka lärarnas ställning. 

Persson framhöll även, precis som Haglund i tidigare debatter, att skolan skulle bli 

”tydligare”. I Perssons resonemang framgår det att det var lärarnas som i sin professionella 

ställning skulle stärkas av reformerna. Samtidigt fanns en spänning i citatet mellan den 

uttalade ambitionen att stärka lärarnas ställning och att ”göra målen för skolan tydligare” och 

”att etablera ett utvärderingssystem”. Utvärderingarna behövdes för att garantera en nationellt 

likvärdig skola. Detta tolkar jag som att tydliga mål och utvärderingar i lika hög grad 

efterfrågades för att öka möjligheten för utomstående att övervaka skolan som att stärka 

lärarprofessionen. Vidare tolkar jag anförandet som att Persson för att vara trovärdig måste 

stödja sitt resonemang på att det stärkte lärarna eftersom det inte fanns några andra 

auktoriteter att hänvisa till i skolfrågor. Denna tolkning stöds ytterligare av ett senare 

anförande i debatten där Persson slår fast att ”[i] den skolpolitiska strategi som regeringen har 

tillämpat har det ingått stegvis förflyttande av ansvar för verksamheten ut till klassrummen, 

till medvetna professionella”.35 Den kommunalisering av skolan som var på ingående 

framställdes som att lärarnas inflytande skulle öka om ansvaret för skolan flyttades närmare 

dem. Samtidigt argumenterade Persson för att skolans verksamhet skulle bli tydligare och mer 

lättutvärderad vilket jag menar tyder på att Persson efterfrågar att det skulle bli enklare för 

utomstående att övervaka skolans verksamhet.  

  Diskussionen ovan har visat att skoldebatten som fördes innan skolans 

kommunalisering präglades av två saker. 1) Skolans otydlighet. Flera debattörer återkom till 

att skolans uppgift måste bli tydligare och att denna tydlighet skulle åstadkommas med hjälp 

av målstyrning och utvärderingar. 2) Det var för att förbättra lärarnas arbetssituation som 

skolan skulle förändras. Lärarna var den överordnade auktoriteten i skolfrågor. De gånger 

politikerna konkretiserade vilka som skulle dra nytta av förändringar var det lärarna som 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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lyftes fram. Det fanns ingen auktoritet utanför skolan som kunde åberopas för att göra de 

föreslagna reformerna trovärdiga.  

  Dessa slutsatser kan tolkas som att det redan innan den ekonomiska krisen fanns 

ett utrymme för nya auktoriteter inom skolpolitiken. De kan också tolkas som att det ännu inte 

uppstått någon gränsdragningskonflikt mellan den pedagogiska och den ekonomiska 

vetenskapen. Att politikerna bara sökte stöd från auktoriteter inom skolvärlden tyder på att det 

inte fanns några andra auktoriteter att tillgå. Det bör även uppmärksammas att det var lärarna 

och lärarprofessionen som politikerna hänvisade till och inte direkt till den pedagogiska 

vetenskapen. Jag menar dock att lärarprofessionen var så nära knuten till den pedagogiska 

vetenskapen att de kan sägas tillhöra samma arena. Jag kommer att diskutera relationen 

mellan lärarprofessionen och den pedagogiska vetenskapen närmare i nästa kapitel. Här 

räcker det med att konstatera att det bara fanns en epistemologisk auktoritet över skolan. 

2.2 Kommunaliseringen av skolan 

Nedan kommer jag att diskutera beslutet att kommunalisera skolan och vad 

kommunaliseringen fick för konsekvenser för lärarprofessionens ställning i den politiska 

skoldebatten. 1989 togs ett beslut om att kommunalisera den svenska skolan, ett beslut som 

trädde i kraft höstterminen 1991. Under debatten om skolans kommunalisering lyftes lärarnas 

kritik mot förslaget flera gånger av de politiker som var motståndare till kommunaliseringen. I 

debatten var det framför allt som berörd part lärarna togs upp och inte som 

utbildningsauktoriteter. Leijonborg uttryckte saken på följande sätt: ”Socialdemokraterna 

måste någon gång lära sig att utveckla den svenska skolan med lärarna, och inte oavbrutet 

försöka göra det mot lärarna”.36 Leijonborg följer upp citatet med att anklaga skolministern 

för att blanda ihop politiska och fackliga beslut. I citatet ovan var det inte någon vetenskaplig 

auktoritet Leijonborg menade att skolministern gick emot utan en professionell grupp. 

Kommunaliseringen av skolan hade föregåtts av en lärarstrejk och under debatten pågick en 

demonstration utanför riksdagshuset. Också de som förespråkade kommunaliseringen 

behandlade lärarna som en professionell grupp. Socialdemokraten Gustav Larsson uttryckte 

förhållandet mellan lärare och förtroendevalda som följer. 

Lärarnas inflytande kan man också diskutera. Jag har förstått att en del lärare är rädda för att 
inflytandet skall minska genom otillbörliga intrång från kommunalpolitikernas eller 
kommuntjänstemännens sida. Jag vill då erinra om vad riksdagen vid flera tillfällen tidigare 
uttalat, senast i våras i samband med besluten om skolans styrning och utveckling. Där gjordes 
det en klar boskillnad mellan lärarnas uppgifter och de förtroendevaldas. Skolstyrelsen skall inte 
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gripa in i metodiska och pedagogiska frågor av professionell karaktär. Det skall självfallet 
alltfort gälla.37  

En tolkning av uttalandet är att Larsson drog en gräns mellan undervisningsarbetet och 

skolans organisering vilket fick till följd att lärarnas auktoritet begränsades till klassrummet, 

även om de där tillerkändes auktoritet. Lärarna hade, trots sin sakkunskap över 

undervisningssituationen, enligt detta resonemang inte auktoritet över skolan som helhet. Inte 

heller den pedagogiska vetenskapen hade en privilegierad position. Skolans uppgift och 

kärnverksamhet var en politisk fråga som befann sig utanför lärares och pedagogers 

kunskapsfält. Detta innebar en inskränkning av lärarnas auktoritet. Relationen mellan politiker 

och lärare hade så sent som våren samma år byggt på att politikerna så lite som möjligt skulle 

lägga sig i lärarnas arbete.  

  Relationen mellan politiska beslutsfattare och lärare har undersökts av bland 

annat Mike Bottery och Nigel Wright i Teachers and the State: Towards a directed 

profession.38 I undersökningen analyserar de hur lärarprofessionen förändrades under de 

reformer som genomfördes i Storbritannien under Thatchers styre. En central tes i 

undersökningen är att makten över skolan flyttade från lärarna till politikerna genom att yrket 

avprofessionaliserades. Denna avprofessionalisering skedde bland annat när nya läroplaner 

gjorde det enklare att övervaka skolans verksamhet. Bottery och Wright menar att lärarna 

borde ägna sig åt en mer öppen debatt kring sin profession om de inte vill att yrket ska 

reduceras till att enbart implementera av politiker fastställda läroplaner. 

Teachers may choose to pull their curriculum carts without raising their heads to look at the road 
they are travelling – but then they will almost certainly end up as mere ’technical rationalists’ or 
deliverers of transient consumer taste, or a combination of both. However, if they choose to 
engage in debate about the roads their profession shoud head down, it will not necessarily be 
comfortable.39 

Bottery och Wright ser avprofessionaliseringen av lärarna som ett problem vilket sannolikt 

påverkat deras undersökning. Den grundläggande observationen att lärarnas inflytande över 

skolan minskat medan politikernas ökat efter införande av en mer explicit målstyrning 

stämmer dock med den svenska utvecklingen.  

  Av kommunaliseringsdebatten går det att dra slutsatsen att det fanns en tendens i 

den politiska debatten att begränsa pedagogernas inflytande till den praktiska 

undervisningssituationen. Det går också att dra slutsatsen att det inte gavs uttryck för att en 
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decentraliserad skola skulle vara mer produktiv eller på annat sätt ekonomiskt effektiv, även 

om just föreställningen om att den decentraliserade skolan var effektivare kom att bli allt 

vanligare under åren som kom. 

2.3 Decentralisering och föräldrainflytande. 

En föraning av hur den politiska skoldebatten kom att utvecklas kunde ses under vintern 

1991. Lärarna fasades ut ur debatten och fokus kom istället att hamna på eleverna och deras 

föräldrar. Skolans huvuduppgift definierades inte längre av lärare och pedagoger utan av 

föräldrarna som genom decentraliseringen av skolan förväntades ta ansvar för dess kvalité.  

  I en interpellationsdebatt lyftes frågan om den nya kursplanen och 

vänsterpartisten Ylva Johansson40 ville diskutera hur skolans arbetsformer skulle regleras i 

den nya kursplanen.41 Längre fram i interpellationsdebatten skedde ett intressant utbyte 

mellan Skolministern och moderaten Haglund. Haglund hade under den undersökta perioden 

återkommit till att hon ansåg att skolan, som hon uttryckte det, skulle ge kunskaper och 

färdigheter. Hon hade som redan berörts inte närmare specificerat vad som innefattades i 

dessa begrepp men dessa kunskaper och färdigheter skulle kunna sammanfattas i konkreta 

mål och det skulle gå att utvärdera huruvida dessa mål uppnåtts eller inte.  

Ja, övergripande principer för hur undervisningen skall bedrivas bör anges i läroplanen. I övrigt 
skall man inte föreskriva arbetssätt. Hur detta arbete konkret skall bedrivas hör ju intimt samman 
med lärarens personlighet, elevernas behov och det avsnitt av ett ämne som skall behandlas. Alla 
som arbetar i skolan vet att läraren måste arbeta på olika sätt i olika grupper och med olika 
moment. 42 

I citatet framkom att det var lärarens personlighet som skulle styra undervisningen och inte 

någon expertkunskap som lärarna hade men som skolpolitikerna saknade. Läraren innehade 

enligt dessa resonemang inte längre någon unik auktoritet över skolan som sådan även om de 

fortfarande hade auktoritet över undervisningssituationen. 

  I skolministerns svar till Johansson och Haglund poängterade han att ett av 

målen med förändringen av skolan var att föräldrarna skulle ställa större krav på inflytande.  

Detta arbete bygger på att de som utnyttjar verksamheten, som får ta del av den – eleverna och 
deras föräldrar – ställer större krav på inflytande. De som skall möta dessa krav är lärarna, de 
professionella i verksamheten.43  
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Jag tolkar citatet som att lärarna förväntades använda den frihet decentraliseringen skulle ge 

dem för att anpassa verksamheten efter de krav som föräldrar och elever ställde. Pedagogens 

professionella uppgift var följaktligen att vara flexibel och lyhörd gentemot dessa grupper. 

Skolministern utgick ifrån att den som skulle ta till sig kunskapen i skolan var mest 

kompetent att avgöra hur kunskapsinhämtningen bäst skulle genomföras. Den pedagogiska 

vetenskapen var kort sagt överflödig.  

2.4 Skoldebatten 1989-1991 

Den fråga som analyserats ovan är var skolans huvuduppgift skulle definieras. Det vill säga 

vilka grupper som förväntades avgöra vad skolan skulle ägna sig åt. Undersökningen har visat 

att det under perioden var en central del av den politiska skoldebatten att skolan talades om 

som svårtöverblickbar och oklar. Under början av perioden betonades att skolans verksamhet 

skulle bli tydligare för att det skulle hjälpa lärarna. Mot slutet av perioden framhölls att skolan 

måste bli enklare att överblicka för att det från centralt håll skulle gå att utvärdera den 

decentraliserade skolans verksamhet. Och lärarna fasades ut till förmån för eleverna och deras 

föräldrar. Relationen mellan politiker och skola var i början av perioden reglerad på så sätt att 

politikerna skulle skapa goda förutsättningar för skolans personal att utföra sitt arbete. Denna 

relation kom under perioden att kretsa allt mer kring att politikerna skulle formulera mål och 

genomföra utvärderingar av skolan.  

3. Den pedagogiska vetenskapen och skoldebatten 

3.1 Lärarprofessionen i Forskning om utbildning 

Lärarna som professionell grupp försvann ut ur skoldebatten ungefär samtidigt som skolan 

kommunaliserades. Lärarna hade inte längre privilegiet att definiera skolans huvudsakliga 

verksamhet. Skolpolitikerna hade inte heller som främsta uppgift att underlätta lärarnas 

arbete. Istället kom det att bli politikernas uppdrag att sätta upp mål för skolan och därefter 

avgöra huruvida dessa hade uppfyllts eller inte. Nedan kommer jag att diskutera hur 

relationen mellan lärare och den pedagogiska vetenskapen framställdes i Forskning om 

utbildning. Lärarprofessionens relativt svaga ställning i den politiska debatten diskuterades av 

Karl-Georg Ahlström i en artikel som bland annat behandlade föreställningen om att ökad 

konkurrens mellan lärare skulle göra skolan effektivare. Frånvaron av insynsskydd i skolan 

såg Ahlström som ett viktigt skäl till att så många ansåg sig ha mandat att diskutera lärarnas 

arbete. Ahlström fortsätter: 

Lärare rättfärdiggör inte heller sitt handlande med hänvisningar till vetenskapliga rön eller 
abstrakta principer utan ungefär som föräldrar gör, när de pratar barnuppfostran. Vem som helst 
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kan begripa vad läraren säger! Dessutom tillåter kåren att personer utan yrkesutbildning 
vikarierar som lärare. I allmänhetens ögon har alltså lärare inget monopol på yrkeskunskapen 
som läkaren, prästen eller juristen har. Kåren har varken insynsskydd, en teknologi och 
yrkesjargong eller ett yrkesmonopol, som omöjliggör eller försvårar kritik. Därför är den 
sårbar.44 

Det är viktigt att notera att Ahlström diskuterar varför lärarprofessionen var utsatt för kritik. 

Att han skrev att lärarna inte hänvisar till vetenskapliga rön kan inte nödvändigtvis tas som 

intäkt för att Ahlström ansåg att lärarnas arbete var ovetenskapligt utan enbart att han ansåg 

att det upplevdes vara det. Detta perspektiv är viktigt att ha med sig för att förstå Ahlströms 

resonemang som i korthet gick ut på att anledningen till att det gick att göra anspråk på 

auktoritet över utbildningsfrågor utan att själv vara lärare var att det fanns föreställningar om 

lärarprofessionen inte var baserad på någon vetenskaplig auktoritet.  

  Ahlströms artikel var ett svar på två artiklar som publicerats i Forskning om 

utbildning nr 4 1987 i vilka Lars Pettersson och Lars Söderström förespråkade ett mer 

konkurrensutsatt utbildningssystem, i form av konkurrens mellan både lärare och skolor. 

Ahlström menade att tanken att vissa skolor skulle vara mer attraktiva än andra gick emot 

målet att ge en likvärdig utbildning för alla elever. ”Söderströms idéer är naturligtvis på 

kollisionskurs med mål som svensk skola haft under mycket lång tid, främst målet att vara en 

skola för alla, där segregation på grundval av begåvning, bostadsort samt föräldrarnas 

ekonomiska och kulturella resurser så långt som möjligt skall undvikas”.45 Ahlström drev 

tesen att konkurrens inom skolan stred emot skolans huvudsyfte. Huruvida skolan hade till 

uppgift att göra det svenska samhället mer jämlikt eller inte kom successivt att försvinna ur 

den politiska debatten under 1990-talets början. Detta fick till följd att det Ahlström 1988 

framförde som ett av lärarnas huvuduppdrag blev irrelevant inom den politiska sfären vilket 

gjorde att pedagogernas verklighetsbeskrivningar fasades ut.  

  Förhållandet mellan vetenskap och professioner har undersökts av Andrew 

Abbot i The Systems of professions: An Essay on the division of expert labor. Abbott 

framhåller att professioner tenderar att vara knutna till specifika uppgifter eller 

organisatoriska förhållanden och att förändringar i dessa påverkar professionen.46 Abbot 

använder sig av de medicinska termerna diagnos och behandling när han beskriver hur en 

professions befogenheter kan kännas igen. En profession har privilegiet att identifiera 

problem, det vill säga ställa diagnos, och avgöra hur dessa problem ska lösas eller, om en så 
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vill, behandlas. ”In their cultural aspects, the jurisdictional claims that create these subjective 

qualities have three parts: claims to classify a problem, to reason about it, and to take action 

on it: in more formal terms, to diagnose, to infer, and to treat”.47 I den aktuella episoden var 

det framför allt möjligheten att diagnostisera som stod på spel. 

  Ahlström menade att lärarnas professionalitet var hotad eftersom gränserna 

mellan lärare och andra grupper inom skolan inte i tillräckligt hög grad upprätthållits. 

Ahlströms analys tyder på att det åtminstone bland delar av Sveriges lärare fanns en 

medvetenhet om att lärarnas situation höll på att förändras. Det är också intressant att 

Ahlström framhöll att lärarna inte tillräckligt hög utsträckning sökte vetenskapligt stöd för sin 

verksamhet. Abbot menar att en profession med tydlig vetenskaplig koppling tenderar att vara 

mer legitim än andra.48 Att Ahlström ansåg att lärarna saknade en sådan koppling kan tolkas 

som att det fanns ett avstånd mellan de yrkesverksamma lärarna och representanterna för den 

pedagogiska vetenskapen. Denna tolkning stöds av att den pedagogiska vetenskapen var helt 

frånvarande i den politiska debatten. Det talades om lärare i riksdagens skoldebatter och 

lärarna var åtminstone i början av den undersökta perioden en stark professionell grupp men 

att lärarnas verksamhet skulle vara grundad i någon vetenskap framkom inte i debatten. 

Lärarnas legitimitet kom i den politiska debatten från att de hade praktisk erfarenhet av 

undervisning. Detta var ett genomgående tema men se särskilt diskussionen ovan kring 

skoldebatterna under 1989 för exempel. 

  Forskning om utbildning gav 1989 ut ett temanummer om professionalitet. 

Majoriteten av bidragen hade inte i likhet med Ahlström som utgångspunkt att 

lärarprofessionen var hotad, istället låg fokus på om det över huvud taget fanns någon 

professionalisering inom läraryrket. Tidskriftens nytillträdde redaktör Staffan Selander skrev 

en artikel där han sammanfattade diverse professionsteorier och gav en kort genomgång av 

professionernas historia.49 Lars Ryhammar skrev en artikel där han diskuterade mer explicit 

huruvida det pågick en professionalisering av läraryrket. Han kom dock inte fram till något 

konkret svar annat än att det verkade finnas en koppling mellan vetenskaplig 

kunskapsproduktion och professionell kunskap.50 Ryhammar framhöll dock att det inom 

läraryrket fanns ”tyst kunskap”, det vill säga kunskap som inte kunde artikuleras utan bara 
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läras genom övning.51 Den slutsatsen kan ses som ett försvar för lärarprofessionen eftersom 

Ryhammar genom ”tyst kunskap” hänvisar till kunskap som enbart lärare kunde besitta. Men 

Ryhammar kopplar inte denna ”tysta kunskap” till någon vetenskaplig kunskapsproduktion. 

Den ”tysta kunskapen” skaffar sig läraren genom att vara yrkesverksam. Den var inte formell 

och trots att bara lärarna hade tillgång till den ”tysta kunskapen” var det bara lärarna som med 

säkerhet visste att den fanns. På denna punkt följer Ahlströms och Ryhammars resonemang 

varandra trots att de når olika slutsatser. Ryhammars diskussion landar i att lärarna besatt 

kunskap som var unik för deras profession medan Ahlström nådde slutsatsen att lärarnas 

professionalitet var hotad eftersom det inte vara uppenbart för utomstående att lärarna besatt 

någon unik kunskap. Ryhammar hade en större tilltro till att lärarprofessionen hade möjlighet 

att definiera sig själv medan Ahlström, liksom Abbot, hävdade att den professionella 

identiteten var beroende av att den erkändes av den omgivande kulturen.  

  I Forskning om utbildning framkommer ingen entydig bild av lärarnas 

professionella status. Att lärarna var en professionell grupp och att det var den pedagogiska 

vetenskapen som producerade den formella kunskap som styrde gruppens arbete fanns det 

enighet kring. Vad detta konkret betydde förblev dock oklart. Det fanns inga påtagliga 

ambitioner att försvara lärarprofessionen i samhällsdebatten. Ryhammars resonemang antyder 

att lärarnas professionella integritet skulle finnas implicit i och med den ”tysta kunskapen” 

som han menade fanns inom gruppen. Artiklarna i Forskning om utbildning diskuterade hur 

utbildning bedrevs, hur den borde bedrivas och hur det över huvud taget var möjligt att 

bedriva den. Det fanns ett påtagligt ”inifrån perspektiv” vilket jag tolkar som att det i 

sammanhanget inte var nödvändigt att närmare precisera vad skolans centrala verksamhet var. 

Det kan bero på att detta huvudsyfte upplevdes som självklart och att det inte behövde 

artikuleras.  

  Det sista numret av Forskning om utbildning avslutades med en serie texter om 

professionalitet inom läraryrket. De flesta texterna hade redan publicerats i tidigare nummer 

men det är iögonfallande att tidskriftens existens avslutade på ett sådant sätt.52 
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3.2 Pedagogikens studieobjekt i Forskning om utbildning 

Nedan kommer jag att diskutera hur den pedagogiska vetenskapen behandlades i Forskning 

om utbildning och hur dessa artiklar kan relateras till den politiska skoldebatten. Samtidigt 

som debatten kring skolans kommunalisering rasade i den skolpolitiska sfären publicerade 

Forskning om utbildning en artikel om det svenska pedagogikämnets historia.53 Urban 

Dahllöf beskriver hur den svenska pedagogiska forskningen utvecklats från att den första 

professuren inrättades 1910 till situationen under 1980-talet. Dahllöf placerar pedagogikens 

kunskapsfält först som genomkorsande socialantropologins, sociologins, socialpsykologins 

och psykologins fält.54 Det var som nämndes ovan ovanligt med explicita 

gränsdragningsförsök i Forskning om utbildning. Dahllöf definierade pedagogikämnet som 

följer. 

Det centrala i pedagogiken som lärobyggnad och forskningsområde är den dubbla interaktionen, 
horisontellt och vertikalt. På vilken nivå man än koncentrerar sitt studium av frågor om 
uppfostran, undervisning och utbildning blir de intressanta från pedagogikämnets synpunkt först 
när man beaktar samspelet inte bara mellan mål, processer och resultat utan också med 
deltagarförutsättningar samt organisatoriska ramar och resurser. Samtidigt framstår det nu 
klarare än förut, hur viktigt det är att beakta också den vertikala dimensionen. Det har blivit 
alltmer uppenbart hur vissa samhällsförhållanden återspeglas ända ned i det dagliga samspelet 
mellan lärare och elever i klassrummet – och hur olika mellanliggande led verkar hämmande 
eller främjande på verksamhetens kvalitet och möjligheterna att genomföra förändringar.55 

Dahllöfs uttalanden om vertikala och horisontella nivåer handlar om att de horisontella 

nivåerna innehåller sociologi eller psykologi eller någon annan vetenskap som pedagogiken 

tangerar enskilt medan den vertikala nivån binder samman dessa vetenskaper. Dahllöfs tes var 

att den pedagogiska vetenskapen blev till genom att sammanfoga flera från varandra skilda 

forskningsfält som till exempel sociologi och psykologi. Med denna definition av 

pedagogikämnet var det svårt hitta några yttre gränser för pedagogiken. Men i citatet stod det 

också klart att pedagogikens hårda kärna fanns i undervisningssituationen. Det var ifrån 

klassrummet som pedagogen kunde blicka ut över samhället för att se vad som verkade 

”hämmande eller främjande på verksamhetens kvalitet”. De otydliga yttre gränserna för den 

pedagogiska vetenskapen som Dahllöf ställer upp var typiska för artiklarna i Forskning om 

utbildning. 

  Stefan Selander skrev en artikel om den svenska pedagogikens framtid som 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76!Urban Dahllöf, ”Har det svenska pedagogikämnet någon historia?”, Forskning om utbildning, nr 4 1989. s. 4-
12. 
7$!Ibid. s. 9.!
77!Ibid. s. 11.!



! 5&!

liksom Dahllöf var inriktad på att expandera den pedagogiska vetenskapen.56 Selander 

förutspådde en större bredd inom den pedagogiska vetenskapen. Han menade att den 

pedagogiska forskningens cirkel slöts när han förutsade att framtidens pedagogiska forskning 

skulle ägna sig mer åt filosofi, vetenskapsteori och idéhistoria.57 Selander förutspådde också 

att pedagogiken skulle ägna sig åt mer sentida forskningsinriktningar som filmvetenskap men 

det intressanta för undersökningen var att han trodde att den pedagogiska vetenskapen skulle 

fortsätta expandera. I ett senare nummer skrev Tomas Englund en artikel som förespråkade att 

pedagogiken tillsammans med didaktiken skulle kunna ta sig an större socialiseringsfrågor.58 I 

båda artiklarna var författarna mer intresserade av att utvidga den pedagogiska vetenskapens 

gränser än att upprätthålla de som redan fanns. Det fanns en tendens i Forskning om 

utbildning att försöka lyfta fokus från skolan till att undersöka hela samhället. Det var dock 

anmärkningsvärt att denna process skedde samtidigt som den politiska debatten om skolan 

kretsade kring krav på att skolans tydlighet skulle öka och att dess huvudverksamhet skulle 

definieras. Som jag tidigare visat fanns det i Forskning om utbildning en diskussion om lärare 

och deras relation till den pedagogiska vetenskapen. Det fanns dock mycket svaga 

indikationer på att tidskriften präglades av någon särskild vilja att försvara lärarna i den 

politiska debatten. 

  I Forskning om utbildning fanns en rörelse för att expandera den pedagogiska 

vetenskapen. Dahllöf förankrade visserligen sin vision om en breddad pedagogisk forskning i 

undervisningssituationen men det var tydligt att den pedagogiska vetenskapens representanter 

gjorde anspråk på kunskap om undervisningssituationer även utanför skolan. Koppling mellan 

den pedagogiska vetenskapen och de yrkesverksamma lärarna var, som Ahlström var inne på, 

oklar. Under 1990 när lärarna fasades ut ur den politiska debatten flyttade den pedagogiska 

vetenskapens intresse från den praktiska utbildningssituationen till frågor av mer teoretisk 

karaktär. Den politiska debatten om skolan kretsade kring vad som var skolans 

kärnverksamhet och hur det skulle säkerställas att skolan ägnade sig åt den. Kunskapen som 

producerades i Forskning om utbildning fungerade inte som expertkunskap eftersom den inte 

svarade på frågor som politikerna ställde. Relationen mellan politiska makthavare och 

experter har undersökts av bokföringsprofessorn Peter Miller och sociologen Nikolas Rose i 
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Governing the present: Administerning economic, social and personal life.59 Miller och Rose 

menar att politiska makthavare använder sig av vetenskapliga och professionella experter för 

att ge legitimitet åt sin politik. Experterna får inflytande över det politiska arbetet om de 

besvarar de frågor som politikerna ställer.60 I fallet jag undersökt kan detta resonemang 

utsträckas något. Eftersom den pedagogiska vetenskapen inte besvarade de frågor som den 

politiska debatten kretsade kring fick den inget inflytande över den politiska debatten. Som 

redan berörts präglades den politiska debatten av en osäkerhet kring skolans arbete. Oavsett 

partitillhörighet återkom riksdagsledamöterna till att skolan måste bli tydligare. En tolkning 

av situationen kan vara att det i osäkerheten fanns ett utrymme för aktörer med trovärdighet i 

skolfrågor att förse de politiska beslutsfattarna med sin tolkning av vad skolan borde vara. En 

annan tolkning är att den politiska osäkerheten uppstod som ett resultat av att det inte fanns 

någon tydlig auktoritet i skolfrågor. Oavsett vilken tolkning som anses vara mest trovärdig 

fanns det i Forskning om utbildning en diskussion kring hur den pedagogiska vetenskapen 

skulle förhålla sig till andra närliggande vetenskaper och vad som var pedagogikens 

studieobjekt. Det fanns däremot ingen diskussion kring huruvida det var pedagogerna som 

hade tolkningsföreträde när det gällde att definiera skolans huvudverksamhet.  

 

3.3 Utvärderingar 

Ett intressant exempel på samspelet mellan politiska makthavare och den pedagogiska 

vetenskapen var diskussionen kring utvärderingar i skolan. Utvärderingar var en viktig 

politisk fråga och den lyftes även av pedagogiska experter. Tomas Englund skrev 1992 en 

artikel där han diskuterade hur pedagogiken upplevts som en nyttovetenskap. 

Pedagogiken som etablerad vetenskap i Sverige sammanfaller med reformeringen av det svenska 
skolväsendet under efterkrigstiden. Det är i nära anknytning till detta reformarbete som svensk 
pedagogisk forskning tar dominerande form. […] Exemplet [utvärderingar] är också talande för 
förväntningar på pedagogiken som vetenskap där den historiska kopplingen till staten och 
pedagogiken som nyttovetenskap är tydlig.61 

Englund menade att det fanns en spänning mellan den pedagogiska vetenskapens rent 

vetenskapliga ambitioner och dess funktion i förvaltningen som framför allt var att producera 

kompetenta lärare. Englunds resonemang kan tolkas som att det ur ett vetenskapligt 

perspektiv var problematiskt att figurera som expert i den politiska debatten. Som Miller och 

Rose visar förändrar relationen mellan politikern och den vetenskapliga experten både 
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politiken och vetenskapen. Englund menar att detta var ett problem för pedagogiken eftersom 

det fanns en risk att pedagogiken förlorade kontakten med det större kunskapsprojektet. 

Har ett djupare pedagogiskt kunskapsobjekt ’tappats bort’ i skolreformsanpassningen? Har den 
helhetsproblematik som de tidigare klassiska företrädarna för pedagogiken som vetenskap sökte 
analysera som bildningsfrågan var en del av successivt transformerats till en analys av 
utbildningsproblematik?62 

Dessa var retoriska frågor, Englund menade inte att ”helhetsproblematiken” hade tappats bort. 

Citatet är intressant eftersom det tydligt antyder att det fanns en uppfattning om att 

pedagogiken var större än skolan. Pedagoger skulle, enligt Englund, inte bara ägna sig åt 

lärarnas arbete. Pedagogiken borde istället, enligt Englund, fokusera mer på kunskapen som 

sådan istället för att ensidigt studera hur den förmedlas.63  

  Ur ett gränsdragningsperspektiv är Englunds artikel intressant då den kan läsas 

som ett försvarstal för den pedagogiska vetenskapens autonomi. Englund drog gränser mellan 

pedagogiken och statsförvaltningen och gentemot andra vetenskaper. Artikeln avslutas med 

att Englund varnar för att pedagogiken riskerar att utsättas för psykologisk och sociologisk 

reduktionism.  

Pedagogiken som vetenskap har dock sedan denna [Durkheims] tid varit i stort sett avskuren 
från kunskapssociologin och pragmatisk filosofi i nämnda bemärkelser. Pedagogiken har snarare 
befunnit sig i spänningsfältet mellan primärt psykologi – sociologi med en ständigt närvarande 
risk för psykologisk resp [sic] sociologisk reduktionism. Denna reduktionismrisk har också 
inneburit att pedagogiken primärt fungerat som empirisk samhällsvetenskap syftande till 
empiriska generaliseringar av psykologisk eller sociologisk art utan egentligt utrymme för 
filosofisk reflektion eller att psykologisk eller sociologisk teori helt enkelt utgjort en 
utgångspunkt som prövats i pedagogiska sammanhang.64 

Englunds resonemang om att pedagogiken borde närma sig filosofin känns igen från tidigare 

artiklar i Forskning om utbildning och jag menar att Englund representerade en inte helt 

oansenlig strömning inom den pedagogiska vetenskapen. Denna strömning var mån om att 

den pedagogiska vetenskapen skulle vara en trovärdig epistemologisk auktoritet också utanför 

skolan och artiklar som Englunds kan ses som drag för att expandera den pedagogiska 

vetenskapen. Detta kan låta paradoxalt då lärarna, som oavsett vad Englund ansåg om saken, 

som professionell grupp hade en stark koppling till den pedagogiska vetenskapen höll på att 

försvinna ur den politiska skoldebatten. Lite tillspetsat kan en säga att lärarprofessionen inte 

hade pedagogikens stöd eftersom dessa var upptagna med att tillkämpa sig ett epistemologiskt 

fält inom filosofin. 
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  Christina Gustafsson skrev en artikel där hon drev tesen att skolan förut skött 

utvärderingen internt. Enligt hennes resonemang utvärderade lärarna eleverna och pedagoger 

utvärderade skolan som helhet. I och med att skolan skulle målstyras och decentraliseras 

menade Gustafsson att det blev oklart vem som skulle genomföra utvärderingarna och på 

vilka grunder.65 Gustafssons sammanfattar i sin artikel hur skolan utvärderats under de 

senaste femtio åren och menar att det under 1980-talet skedde ett trendbrott. Kvalitet började 

mätas med så kallade performance indicators vilket Gustafsson menade gjorde 

utvärderingarna allt för ensidiga.66 Under samma period började utvärderingarna även i allt 

större utsträckning utföras av personer som inte var professionella pedagoger. Vilket enligt 

Gustafsson var ett led i att utvärderingen som verksamhet förlorade den vetenskapliga grund 

som enligt henne behövdes.67 Gustafsson framhöll dock att vetenskapligheten krävdes för att 

det skulle vara möjligt att genomföra meningsfulla utvärderingar. 

Det är tveklöst fackpedagogerna som sitter inne med den vetenskapliga grunden för pedagogiska 
utvärderingar. Så har det alltid varit, även när utvärderingar inte benämndes utvärderingar. Så 
gott som alla utvärderingar av prestationer, test, centrala prov och liknande har någon form av 
vetenskaplig grund. Det gäller också mer omfattande undersökningar som har förekommit i 
utbildningssystemet. En viktig uppgift torde därför bli att ”styra” utvärderingarna genom att 
utbilda, att föreläsa och att skriva. En annan uppgift som inte får försvinna är fackpedagogernas 
egna utvärderingar.68 

Gustafsson utgick ifrån att pedagogerna fortfarande hade auktoritet att utvärdera skolan. 

Gustafssons artikel kan även läsas som en reaktion på den tendens som synts i Forskning om 

utbildning och som innebar att pedagogerna flyttade fokus från undervisningssituationen för 

att istället bedriva en mer kunskapsteoretisk forskning. Gustafssons tes var att pedagogisk 

forskning och utvärdering av skolan i många fall sammanföll och om pedagogerna också i 

fortsättningen skulle kunna göra trovärdiga anspråk på att utvärdera skolan måste de återuppta 

denna forskning.  

  Englund och Gustafsson förde fram skilda perspektiv på frågan om utvärdering 

men båda var överens om att det var i kampen om utvärderingen som relationen mellan den 

pedagogiska vetenskapen och pedagogiken avgjordes. Den som hade makt att utforma 

utvärderingarna hade också möjlighet att avgöra vad som var huvudsak och bisak inom 

skolan. Utvärderingar var också som jag flera gånger understrukit en viktig politisk fråga. 
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1989 publicerades en essäsamling om utvärdering med namnet Skolan och utvärderingen där 

fem professorer i pedagogik skrev om förhållandet mellan utvärdering och skolan.69 

Bidragens karaktär skiftar men en röd tråd boken igenom var att om utvärderingarna skulle 

vara givande måste de göras av pedagoger eftersom dessa hade unika kunskaper om skolan. 

Sett ur ett gränsdragningsperspektiv var boken ett försök att försvara pedagogikens autonomi. 

Englund och Gustafsson var överens om att ingen ”utomstående” det vill säga ickepedagogisk 

auktoritet kunde utvärdera skolan. Denna ståndpunkt delade de med de fem professorerna. 

Det fanns dock, som redan berörts, ingen gemensam föreställning om hur relationen mellan 

pedagogiken och politiken skulle utformas, utöver att pedagogerna ensamma skulle ha 

auktoritet över skolan. Englunds artikel understryker dock att det inom den pedagogisk 

vetenskapliga debatten fanns en ambivalens när det gäller relationen mellan pedagogik och 

skola. Detta kan vara en av förklaringarna till varför den pedagogiska vetenskapens 

representanter inte mer aktivt kämpade om utvärderingsprivilegiet. 

 

3.4 Lärare, pedagoger och politiker 

Den bild som träder fram av den pedagogiska vetenskapen under perioden präglas inte av den 

krisretorik som dominerade den politiska skoldebatten. Tvärtom befann sig pedagogiken, av 

artiklarna i Forskning om utbildning att döma, i en expansiv fas. Flera röster höjdes för att 

ämnet skulle breddas och inte begränsas till att enbart studera undervisningssituationen i 

skolan. Denna strävan efter att dra nya vidare gränser kring den pedagogiska vetenskapen 

gjorde att lärarna som professionell grupp utelämnades ur samtalet. I den politiska debatten 

hade lärarna i och med striden om skolans kommunalisering förlorat sin ställning som 

auktoritet över skolan. I den pedagogisk vetenskapliga debatten ville de röra sig bort ifrån 

funktionen som en ”nyttovetenskap” vars syfte var att utbilda lärare. Under en period då 

lärarna måste försvara sin professionella auktoritet över skolan gentemot den politiska sfären 

var stödet från den pedagogiska vetenskapen svagt. När det inte längre var pedagogerna som 

var den dominerande auktoriteten i den politiska debatten kring skolan kunde andra 

rationaliteter få utrymme.  

4. Offentliga utredningar om utbildning 

4.1 Produktivitetsutredningen 

Den syn på utbildning och skolans funktion som fanns inom den ekonomiska vetenskapen 
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skilde sig ifrån den som fanns inom den pedagogiska sfären. Detta blev tydligt i den så 

kallade produktivitetsutredningen Drivkrafter för produktivitet och välstånd (SOU 1991:82). 

Produktivitetsdelegationens syfte var att undersöka hur produktivitetsutvecklingen bäst skulle 

mätas, hur den svenska produktivitetsutvecklingen såg ut, huruvida Sverige hade 

produktivitetsproblem, hur dessa i så fall såg ut samt vad som kunde göras åt dem.70 

Delegationen hade inte som uppdrag att särskilt undersöka det svenska utbildningsväsendet 

utan det berördes i den mån det ansågs påverka den svenska ekonomiska produktiviteten i 

stort. Således hade delegationen en annan ingång till utbildningsfrågan än de flesta pedagoger. 

Den politiska debatten om skolan hade bland annat konstruerats kring grundantagandet att det 

var lärarna som hade tolkningsföreträde. Politikerna kunde identifiera problem men det var 

lärarna som hade privilegiet att definiera hur dessa skulle lösas. Produktivitetsdelegationen 

utgick ifrån att utbildningsväsendet hade som huvudsyfte att producera arbetskraft.  

Det finns två huvudinriktningar i forskningen om utbildningens funktion. Den ena ser 
utbildningen som filter eller sorteringsmekanism. Genom utbildning sållas de individer fram 
som är mest lämpade för vissa befattningar. Här är det väsentligen således i vilken utsträckning 
utbildningssystemet – som en del av arbetsmarknaden – lyckas placera rätt person på rätt plats. 
Den andra synen betonar i stället att utbildningen i sig ökar individens produktivitet genom att 
öka värdet av hennes humankapital. Med denna ansats kan man också beräkna värdet av 
utbildning genom att se hur individernas ersättning förändras då deras utbildningsnivå höjs; 
lönehöjningar betraktas då som avkastning på investeringar i humankapital.71 

Att delegationens påstående om att det bara finns två huvudriktningar på forskningen kring 

utbildning bör sannolikt förstås som att det inom produktivitetsforskningen fanns två 

huvudinriktningar. Att delegationen skulle vara omedveten om hela den pedagogiska 

vetenskapens existens är tämligen otroligt. Det är dock värt att notera att delegationen inte såg 

sig tvungen att utveckla ett sådant resonemang.  

  Delegationen framhöll att den relativt sett höga utbildningsnivån i Sverige varit 

en av de bidragande orsakerna till den stora ekonomiska tillväxten under 1900-talet. Vidare 

underströk den att utbildning skulle komma att vara avgörande även för den framtida 

ekonomiska tillväxten.72 Den svenska utbildningens kvalitet kommenterade delegationen på 

följande sätt. ”Sverige har världens dyraste och lärartätaste skol. Utbildningens kvalitet är 

dock både svårbedömd och omdebatterad”.73 Att utbildningens kvalitet var svår att bedöma 

var ett problem eftersom den ekonomiska vetenskapen saknade verktyg att göra några närmre 
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studier av själva utbildningssituationen. Delegationen var således utelämnad åt att undersöka 

de faktorer som fanns till hands, det vill säga kostnader, undervisningstimmar, läxtimmar, 

lärartäthet och resultat i internationella undersökningar. Utifrån dessa variabler konstateras att 

lärtätheten hade relativt litet inflytande över studieresultaten i förhållande till undervisnings- 

och hemarbetstimmar. Som exempel på detta framfördes att skolklasserna i Japan, som 

presterade bäst vid de internationella undersökningarna, var större än i Sverige men de 

japanska eleverna fick fler undervisningstimmar och mer hemläxor.74 

  Delegationen konstaterade att den svenska skolan var relativt dyr. I Sverige 

lades ungefär 7 % av BNP på utbildning medan OECD-genomsnittet låg på 5 %.75 En av 

orsakerna till de höga svenska skolkostnaderna menade delegationen var att skolan var allt för 

centralstyrd. Som exempel på problem som denna centralstyrning skapade anfördes dock bara 

att det fanns en risk att centralstyrningen gjorde att skollokaler inte utnyttjades tillräckligt 

effektivt. Till exempel att skolor inte lades ned tillräckligt snabbt när elevunderlaget 

minskade.76  

  I slutsatserna av delegationens undersökning konstaterades att den inte kunnat 

belägga några samband mellan den svenska samhällsekonomins produktivitet och 

utbildningssystemet. Delegationen ansåg dock att utbildningsväsendet i sig hade problem med 

produktiviteten.77 Huvudargumentet för denna slutsats var de höga kostnaderna och de 

medelmåttiga resultaten i internationella jämförelser. Tidigare i kapitlet hade delegationen 

konstaterat att den svenska skolan var mer jämlik än i de övriga OECD-länderna. Spridningen 

i resultaten mellan elever från olika regioner och socialgrupper var mycket låg.78 Detta 

berördes dock inte i rapportens slutsatser där delegationen slog fast att: ”Studieresultaten är 

medelmåttiga, delvis på grund av misslyckade pedagogiska experiment”.79 Vad de 

pedagogiska experimenten bestod i redovisades aldrig.  

  Produktivitetsutredningen fick ett visst genomslag i Ekonomisk debatt under 

hösten 1991 och våren 1992 vilket tyder på att utredningen befann sig ganska nära 

huvudforan i den svenska nationalekonomiska debatten. Mest intressant för undersökningen 

var dock den försiktiga tonen. Trots att delegationen bitvis drog långtgående slutsatser 
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kvalificerades dessa slutsatser flera gånger med att delegationens utsagor var osäkra. Det 

tyder på att utbildningsfrågor fortfarande fanns vid gränsen av den ekonomiska vetenskapens 

epistemologiska auktoritet. Det bör dock framhållas att delegationen beklagade bristen på 

information om skolan vilket antyder att det fanns en medvetenhet om att den ekonomiska 

vetenskapen saknade verktyg för att analysera skolan men att det inte betydde att de var 

beredda att erkänna den pedagogiska vetenskapens auktoritet över kunskapsfältet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Produktivitetsdelegationens utredning visar att den svenska 

ekonomiska vetenskapen vid den här tiden inte okvalificerat kunde göra trovärdiga anspråk på 

epistemologisk auktoritet över utbildningsfrågor. Detta var dock inget som hindrade att 

kvalificerade anspråk gjordes vilket visar att den pedagogiska vetenskapen inte tillerkändes 

suveränitet över kunskapsfältet.  

 

4.2 Utbildning för 2000-talet 

Till Finansdepartementets långtidsutredning 1990 sammanställdes en bilaga som behandlade 

det svenska utbildningsväsendet ur ett framtidsperspektiv. I Utbildning för 2000-talet 

identifieras samma problem som i långtidsutredningen. Den svenska skolan var för dyr, 

resultaten för medelmåttiga och centralstyrningen för stor.80 Bilagan beskriver dock 

situationen mer utförligt. Särskilt intressant för uppsatsen var hur den förhöll sig till 

lärarprofessionen. Efter att ha målat upp en bild av en idealskola där elevernas nyfikenhet var 

den drivande kraften i utbildningen övergår diskussionen till mer konkreta frågor.81 

Skolledare och lärare skulle bli ”pedagogiska entreprenörer” som konkurrerade om eleverna 

på en avreglerad utbildningsmarknad. Just decentraliseringen ansågs vara särskilt avgörande 

då ”läraren som ämbetsman kommer aldrig att ha incitament att bli en framgångsrik 

pedagogisk entreprenör”.82 Vidare skulle decentraliseringen leda till ett större engagemang 

från föräldrarnas sida.83 Att föräldrarna skulle engageras i skolan var ett resonemang som var 

tongivande i den politiska debatten under perioden. I Utbildning för 2000-talet efterfrågades 

dock ett mer omfattande engagemang där föräldrarna inte bara skulle få inflytande över 

skolan utan i praktiken vara med och driva den, åtminstone på ett principiellt plan.  

  Utbildning för 2000-talet sammanfattar analysen med att det behövdes en 

”pedagogisk revolution” som skulle flytta fokus till den enskilde eleven. Detta skulle uppnås 
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med mer individualiserad undervisning, denna undervisning skulle i sin tur möjliggöras av att 

skolan decentraliserades och beslutsfattandet blev mer lokalt.84 Utbildning för 2000-talet var 

en intressant text eftersom den låg mycket nära den politiska debatten både vad gäller förslag 

och utförande. Den presenterade flera idéer utan konkreta förslag på hur de skulle 

förverkligas. Textens författare skrev i förordet att skriftens avsikt var just detta, att öppna nya 

fält för debatt snarare än konkreta förslag.85  

  Textens relevans för min uppsats handlar framför allt om dess framställning av 

lärare och den pedagogiska vetenskapen. Lärarna framställdes konsekvent som ett problem, 

ett problem som skulle åtgärdas med att de förändrades till pedagogiska entreprenörer. 

Pedagogik diskuterades primärt som något som skulle bytas ut. Det krävdes en ”pedagogisk 

revolution” som skulle kapa banden med den pedagogik som redan fanns. Den nya 

pedagogiken skulle utvecklas efter de enskilda skolornas behov och förutsättningar att uppnå 

de centralt uppställda målen. Sammantaget ogiltigförklarar texten både den pedagogiska 

vetenskapen och lärarna som profession utan att presentera några konkreta alternativ. 

Anmärkningsvärt är dock att detta inte gjordes på basis av ekonomiskvetenskapliga 

resonemang utan på, vad som förefaller vara, rent ideologisk övertygelse.  

5. Utbildningsfrågor i Ekonomisk debatt  

Som Hugemark visat fanns det en livlig diskussion om den offentliga sektorn och den 

offentliga sektorns kris i Ekonomisk debatt under slutet av 1980-talet. Under början av 1990-

talet fortsatte publiceringen av artiklar som förhöll sig kritiskt till den offentliga sektorns sätt 

att fungera i allmänhet men det publicerades relativt få artiklar om utbildning och inte några 

alls om skolan. Precis som Produktivitetsdelegationen förhöll sig artiklarna i Ekonomisk 

debatt till utbildning som en investering i humankapital.  

 

5.1 Den ekonomiska vetenskapen och diagnoser 

De gånger skolan berördes i Ekonomisk debatt var det som reaktioner på statliga utredningar. 

Våren 1991 recenserades Långtidsutredningens (LU 90) bilaga 22 som behandlats ovan. I 

ingressen sammanfattas bilagan som följer. 

Författarna hävdar att krisen i skolan inte bara handlar om det som uppmärksammats i debatten, 
dvs [sic] dåligt underhåll av skollokaler, bristfälligt undervisningsmaterial och försummelser av 
lärarnas villkor. Krisen är mer djupgående. Trots det reala resurstillskottet som skett motsvarar 
utbildningsresultaten i allt mindre grad det man har anledning att fodra av skolan. Risken är stor 
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att dagens skola tar död på nyfikenheten hos eleverna och resulterar i tilltagande skolleda. En 
pedagogisk revolution efterlyses.86 

I beskrivningen är det två saker jag särskilt vill lyfta fram. För det första tar författaren fasta 

på frågan om relationen mellan den svenska skolans resultat och kostnader, det vill säga den 

fråga som hela den ekonomiskvetenskapliga skoldebatten kretsade kring. För det andra 

efterfrågar artikelförfattaren en ”pedagogisk revolution”. Skolan måste alltså inte bara 

effektiviseras, den måste förändras i grunden. Den pedagogiska vetenskap som format 

undervisningen måste bytas ut. Den ”pedagogiska revolutionen” som efterfrågades i 

Ekonomisk debatt var samma ”pedagogiska revolution” som efterspråkades i Utbildning för 

2000-talet. Som redan berörts kretsade den kring att lärarprofessionen måste förändras i 

grunden och att elevernas föräldrar måste engagera sig mer i skolans praktiska arbete. I 

artikelns avslutning beklagar artikelförfattaren ekonomernas ointresse för skolfrågor. 

Engagemanget för utbildningsfrågor har inte bara varit svagt hos politikerna. Även ekonomerna 
har varit påfallande passiva i utbildningsdebatten under 1980-talet. Om de nya intentioner som 
nu finns senast i höstens stora skolproposition skall förverkliga, kommer det att behövas en stor 
mängd utbildningsekonomer bl a [sic] för att medverka i den uppföljnings- och 
utvärderingsverksamhet som är en grundläggande förutsättning för en effektivisering av 
utbildningssystemet inför 2000-talet.87 

En förutsättning för den ”pedagogiska revolution” som efterfrågades i artikelns inledning 

förutsatte alltså att det fanns en robust organisation av ekonomer som kunde utvärdera och 

säkerställa verksamhetens kvalitet. Denna hållning är ur ett gränsdragningsperspektiv högst 

rimlig. En ekonom kunde inte göra trovärdiga anspråk på expertkunskap om det praktiska 

utbildningsarbetet däremot var det trovärdigt att ekonomer tog på sig rollen av revisorer. 

Artikeln inleddes med att skolans kris härleddes till dess höga kostnader och medelmåttiga 

resultat. Artikelförfattarens resonemang hade som utgångspunkt att skolans problem var av 

sådan art att den ekonomiska vetenskapen kunde diagnostisera den även om det inte vid denna 

tidpunkt gjordes några anspråk på att ekonomiska experter var kapabla att förklara hur den 

praktiska undervisningen gick till.  

 

5.2 Produktivitet och humankapital 

Ekonomisk debatt gav 1992 ut ett temanummer om produktivitet som bland annat behandlade 

Produktivitetsdelegationens rapport. En artikel som behandlade humankapital och 

produktivitet ägnade utbildningsfrågan särskilt intresse även om artikelns resonemang nästan 
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uteslutande byggde på Produktivitetsdelegationens rapport. Avsnittet sammanfattas i tre 

punkter. 

1) Det finns ett klart samband mellan kunskaper och produktivitet, ett samband som är starkare 
än det mellan kunskaper och lön; 2) Det svenska utbildningssystemet uppvisar vid internationell 
jämförelse en mycket hög kostnadsnivå på grundskole- och gymnasienivå men inte lika goda 
resultat; 3) Den högre utbildningen tillförs relativt små resurser i Sverige samtidigt som den 
individuella ekonomiska avkastningen är mycket låg för vissa akademiska utbildningar.88 

Återigen lyfts förhållandet mellan kostnader och resultat fram för att visa att den svenska 

skolan har problem. Till skillnad från den artikel som berördes ovan går det i denna att spåra 

mer långtgående anspråk. Där den förra artikeln nöjde sig med att konstatera att ekonomer 

borde intressera sig mer för utbildning och då i första hand utvärdering av utbildning slår 

denna artikel fast att det ”finns ett klart samband mellan kunskap och produktivitet”. Denna 

observation kan ses som på förhand given då artikeln föresatte sig att undersöka förhållandet 

mellan humankapital och produktivitet. På nytt berörs relationen kostnader – resultat. Skolan, 

som enligt artikelförfattaren var så viktig för produktiviteten i landet, hade alltså själv 

produktivitetsproblem.  

  Skolans negativa inverkan på den svenska ekonomin berördes i början av 

artikelns diskussion om utbildning. 

Traditionellt har som tidigare nämnts den höga svenska utbildningsnivån framhävts som en 
faktor bakom den snabba svenska ekonomiska utvecklingen under tiden fram till 1970-talet. 
Under senare år har på samma sätt problem i det svenska utbildningssystemet anförts som 
faktorer bakom en nu långsammare ekonomisk tillväxt.89  

En intressant omständighet var att samma artikel något senare framhöll att den svenska skolan 

var osedvanligt bra på att ge en hög och jämn utbildning både när det gäller regioner och 

enskilda elever.90 Den höga utbildningsnivån som artikelförfattaren menar var viktig för den 

stora ekonomiska tillväxten innan 1970-talet hade alltså inte försvunnit, däremot var tillväxten 

inte lika hög. Frånvaron av ekonomisk tillväxt anfördes som ett argument för att 

utbildningsväsendet hade problem. När kunskap och produktivitet kopplades samman i 

föregående citat var det ytterligare ett drag som drog gränsen för den ekonomiska 

vetenskapen kring utbildningsväsendet.  

  Anmärkningsvärt är att artikeln inte berörde lärare eller annan personal i skolan 

utöver ett kort stycke om att skolans höga omkostnader bland annat berodde på det ökade 
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antalet administrativa tjänster per lärare samt skolpersonalens höga sjukfrånvaro. Att den 

svenska skolan hade relativt få undervisningstimmar nämndes också och högskolans 

antagningssystem men utöver dessa notiser kommenterades inte den faktiska verksamheten. 

Detta kan tolkas som att artikelförfattaren förutsatte att den ekonomiska vetenskapen saknade 

epistemologisk auktoritet över skolans praktiska arbete. Det kan även tolkas som att det 

praktiska arbetet inte var intressant. Gränsdragningen gjordes genom att definiera vad som var 

skolans huvuduppgift och i den ekonomiska vetenskapen var skolans huvuduppgift att förädla 

humankapitalet. Ur detta perspektiv blir det klarare hur kopplingen till den ekonomiska 

tillväxten kunde sett ut. Det var under 1970-talet som tillverkningsindustrin som dittills hade 

dragit nytta av den höga jämna utbildningsnivån i Sverige började ersättas med en industri 

som i större utsträckning efterfrågade en mindre mängd arbetare med specialkompetenser. 

Den svenska skolan hade dock fortsatt med att producera en bred och jämn utbildning istället 

för att tillgodose arbetsmarknadens nya behov.  

  Det var artiklar som denna som gjorde det möjligt att tala om skolan på ett sätt 

som inte var styrt av pedagogernas förståelse av skolan. När Leijonborg några år tidigare 

talade om den svenska skolans relativt höga kostnader i förhållande till resultaten i 

internationella undersökningar var den enda slutsatsen han kunde landa i att dessa 

undersökningar inte var lika intressanta som hur de som var verksamma i skolan upplevde 

situationen.91 I båda de undersökta artiklarna används dock dessa internationella 

undersökningar som bevis på att den svenska skolan har problem och i den sista artikeln dras 

resonemanget så långt som till att den svenska skolans problem orsakar problem för hela den 

svenska arbetsmarknaden. Det var just genom att klargöra denna koppling mellan utbildning, 

arbetsmarknad och produktivitet som den ekonomiska vetenskapen blev relevant för 

utbildningssektorn.  

6. Utbildning, kvalitet och föräldrainflytande i den politiska debatten  

Den ekonomiska krisen var 1992 den dominerande politiska frågan i Sverige. Skoldebatten 

kom således att domineras av hur nedskärningar inom skolan skulle genomföras och hur 

omfattande de skulle vara. Jag kommer dock att fokusera på debatter kring skolans 

huvudverksamhet. Att debatter kring budgetfrågor och skolans ekonomi blev vanligare 

betyder inte att den ekonomiska vetenskapens trovärdighet över skolfrågor ökade. 

Nedskärningsdiskussionerna var ett resultat av den ekonomiska krisen och att den 
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ekonomiska vetenskapen producerade trovärdig kunskap om att hushålla med ändliga resurser 

får knappast ses som överraskande. Det intressanta var att också resonemang från den 

ekonomiska vetenskapen som inte var direkt relaterade till hur statens resurser skulle fördelas 

efter att den ekonomiska krisen uppstått återfanns i den politiska skoldebatten.  

 Det fanns en viss kontinuitet inom de skolpolitiska debatterna. Efter maktskiftet 

1991 upptog skolans ”tydlighet” en större del av debatten. Den moderate skolministern 

Beatrice Ask menade att målstyrning skulle förbättra den svenska skolans resultat. 

”Morgondagens skola måste ge bättre studieresultat än dagens. Kunskapsnivåerna skall höjas 

[…] Eleverna har rätt att få veta vilka mål som har satts för undervisningen och rätt att få de 

egna resultaten bekräftade”.92 Skolan skulle enligt detta resonemang inte lämnas i lärarnas 

händer, skolan skulle organiseras så att den var lättöverskådlig för eleverna och i 

förlängningen föräldrarna. I anförandet framställdes skolans organisation som ett hinder för 

goda studieresultat. Detta kan jämföras med Ahlströms artikel i Forskning om utbildning där 

han menade att det var bristen på ”insynsskydd” som gjorde att lärarna hade en så svag 

professionell ställning.93 I Asks resonemang var lärarna i det närmaste frånvarande. Den 

politiskt bestämda läroplanen skulle ha tydliga mål som eleverna skulle kunna mäta sig emot. 

Lärarna skulle fortfarande stå för den praktiska undervisningen men i Asks resonemang var 

det politikerna och inte lärarna som skulle bestämma vad eleverna skulle lära sig. Vidare var 

det eleverna som hade det yttersta ansvaret för att uppfylla målen. Lärarna skulle hålla 

eleverna uppdaterade om var de befann sig i förhållande till läroplanens mål.  

  Folkpartiet och Moderaterna förespråkade ett system med skolpeng och frågan 

restes i många skoldebatter under 1990-talets början. Folkpartisten Christer Lindblom 

sammanfattade vad han ansåg vara fördelarna med skolpeng i följande punkter. 

- ett ökat engagemang från föräldrarnas sida. 
- större möjligheter för lärarna att utvecklas. 
- högre kvalitet i skolorna genom en positiv konkurrens om eleverna. 
- en ökad flexibilitet och möjlighet till profilering.94 

Föräldrarna skulle enligt Lindblom om systemet med skolpeng infördes engagera sig mer i 

skolan. Det var dock otydligt hur lärarna skulle utvecklas av skolpengen. Som redan nämnts 

skedde under perioden en förändring av hur skolan kunde diskuteras. 1989 var eleverna 

visserligen en kategori som berördes i debatterna men av vad som sades i debatterna att döma 
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rådde det en enighet om att det var lärarna som bäst visste vilka behov eleverna hade och hur 

de skulle tillfredställas. Efter debatten om skolans kommunalisering gavs lärarna en allt 

mindre inflytande över debatten. Det blev istället föräldrarna som placerades i centrum. Det 

framställdes som avgörande att föräldrarna intresserade sig för och engagerade sig i skolan. 

Det var fortfarande lärarna som skulle svara för utbildningen men det var inte längre lärarna 

som skulle avgöra vilken utbildning som var bra eller inte, detta ansvar skulle ligga på 

föräldrarna. Det var föräldrarna, läroplanens mål och noggrann utvärdering som skulle 

garantera att den svenska skolan höll en hög kvalitet. Vidare skulle konkurrens om eleverna 

höja kvaliteten i skolan. Detta resonemang förutsatte att föräldrar och elever kunde göra 

välinformerade val och jämföra olika utbildningsalternativ. Indirekt innebar detta att föräldrar 

och elever ansågs ha kompetens att utvärdera skolan. Centerpartisten Christina Linderholm 

drev en tes som liknade Lindbloms. ”Vad är en bra skola? Det är en skola som kännetecknas 

av stor professionalitet hos lärarna, tydligt ledarskap hos rektorerna, medinflytande och 

medansvar för elever och föräldrar”.95 Linderholm lyfte fram lärarnas professionalitet men 

den var inte tillräcklig för att skolan skulle fungera väl, föräldrarnas och elevernas 

medinflytande var minst lika avgörande.  

  Abbots definition av en professionell grupp var att den inom sin jurisdiktion har 

makt att definiera problem och bestämma hur det skulle lösas.96 I ett system med en målstyrd 

skola skulle skolans verksamhet styras av politiska beslut och hur väl skolan fungerade skulle 

avgöras av föräldrar och elevers val. Lärarna skulle fortfarande sköta det praktiska arbetet 

men den auktoritet som lärarna hade som professionell grupp skulle avsevärt försvagas.  

  Den rationalitet som tidigare givit lärarna en stark ställning i den politiska 

debatten hade ersatts av en rationalitet som sade att också skolan skulle bli bättre av att 

konkurrensutsättas. Skolminister Ask räknade, efter att en socialdemokrat citerat ett antal 

böcker som denne ansåg viktiga för skoldebatten, upp några böcker som hon ansåg viktiga för 

den skolpolitik hon ville driva. ”Eftersom Andersson berättar vilka böcker han läser kan jag 

säga att det för mig finns ett antal författare och forskare som är oerhört centrala när det gäller 

inlärning: Matti Bergström, David Ingvar, Buchanan m.fl.”97 De två första är hjärnforskare 

och den sista var troligtvis James M. Buchanan som var en tidig Public Choice teoretiker. 

Detta anförande var en av få gånger som vetenskap över huvud taget åberopades i 
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skoldebatterna. Att det var just två hjärnforskare och en ekonom som Ask valde att lyfta fram 

var naturligtvis anmärkningsvärt och det ger en god bild av pedagogernas frånvaro i den 

politiska debatten. Lärarna var, trots att deras auktoritet underminerats, fortfarande en del av 

skoldebatten eftersom skolan trots allt var beroende av dem för att fungera. Pedagogernas 

expertkunskap om skolan fanns det däremot ett litet behov av.  

  The Audit society: Rituals of verification av Michael Power beskrev New Public 

Management (NPM) som ett kluster av idéer som syftar till att göra staten mer 

marknadsmässig och därigenom organisera bort den tröghet som man upplevt funnits i den 

mer hierarkiskt byråkratiska organisationen.98 Power närmar sig frågan om NPM utifrån hur 

det förändrat revisorns och revisionens ställning i statsförvaltningen. Men hans observationer 

om den rationalitet som styr NPM stämmer väl in på de förändringar som skedde av den 

svenska skolpolitiken. Power menar att NPM präglas av en stor tilltro till instrumentell 

styrning av den självständiga förvaltningen.99 Genom målstyrningen av skolan kunde 

skolorganisationen som helhet styras från politiskt håll utan central detaljstyrning. Vidare 

skulle engagerade föräldrars aktiva skolval garantera att skolorna upprätthöll kvaliteten på 

undervisningen. Föräldrarna skulle med sina aktiva skolval sätta sina barn i väl fungerande 

skolor medan mindre välfungerande skolor skulle förlora sitt elevunderlag och genom 

systemet med skolpeng även sin finansiering. Skolminister Ask uttryckte det på följande sätt. 

Regeringen har på senare tid fattat flera beslut i syfte att garantera kvaliteten i skolans 
verksamhet. Värda att nämna är bl.a. möjligheten att välja skola och förslagen till nya 
läroplaner. Jag tillhör inte dem som anser att ökade medel till skolan automatiskt leder till att 
kvaliteten höjs. Inte heller tror jag att återinförd central detaljstyrning av skolan förbättrar 
kvaliteten.  
  Att förändra kvalitet i skolan är betydligt mer komplicerat än så. Ökad valfrihet 
och beslut nära brukarna är dock ett av instrumenten för detta. Med ökad valfrihet för eleverna 
tvingas skolorna att göra sig själva attraktiva genom bl.a. kvalitet och utbud. Beslutsfattande 
nära brukarna gör att flera känner sig delaktiga. Detta är ytterligare något som är bra för 
kvaliteten i skolan.100 

I citatet ovan går det att se hur tron på politisk styrning håller på att ersätta tron på den av 

lärare och pedagoger styrda skolan. Ask kritiserar föreställningen om att ökade resurser och 

”central detaljstyrning” skulle höja skolans kvalitet. Under 1980-talet hade resurstilldelningen 

varit det primära medlet för politiker att påverka skolan. Skolöverstyrelsen var som ett statligt 

verk en del av den politiska sfären men tjänstemännen hade ett visst lagstiftat oberoende och 

en professionell ställning vilket gjorde att riksdagens politiker mest kunde påverka 
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verksamheten indirekt.  

  Som redan berörts var den svenska skolans internationellt sett höga kostnader en 

punkt som ofta togs upp när den svenska skolan skulle kritiseras. Ovan ifrågasatte till 

exempel Ask föreställningen om att ökade anslag automatiskt ledde till bättre resultat. Att 

koppla samman kostnader och resultat var en central del av kritiken mot det tidigare sättet att 

organisera skolan. Moderaten Ulf Melin följde samma linje som Ask men han tog 

resonemanget längre. 

Det handlar inte bara om resurser när det gäller att nå bra resultat inom utbildningsväsendet. 
Mycket av den svenska skoldebatten har tenderat till att enbart handla om pengar och resurser. 
Vi måste också debattera innehållet i skolan, utbildningens utformning, skolans möjlighet till att 
profilera sig, elevers möjlighet att välja ämnen och skolor, alternativa skolor, lärarrekrytering, 
kvalitetsfrågor osv. […]Varför har vi inte en grundskola i världsklass, där vi når de bästa 
resultaten, när vi satsar mest pengar på grundskolan? Varför stämmer inte detta samband?101  

Melin såg de relativt sett höga kostnaderna för den svenska skolan som ett tecken på att den 

fungerade dåligt. Detta stämde också överens med de grundantaganden som fanns inom NPM 

om att verksamheter som inte var konkurrensutsatta var mindre effektiva än de som 

konkurrensutsattes. Melins resonemang gick följde även de tankegångar som fördes i 

Produktivitetsutredningen och i Ekonomisk debatt. Utbildningsministern Per Unckel drev 

samma tes om att den svenska skolan måste reformeras men han anknyter tydligare till de 

jämförande internationella studierna. 

Regeringen kommer att vara mycket uppmärksam på att utbildningens kvalitet måste kunna 
mätas och mäta sig i ett internationellt perspektiv. Detta är just vad jag uttalade i min anmälan 
till budgetpropositionen tidigare i år. Det är angeläget att sådana jämförelser görs. Det svenska 
utbildningsväsendet måste ligga i kvalitativ världsklass. Det är nödvändigt för kompensera 
Sveriges relativa litenhet och våra språkliga begränsningar. Bra är helt enkelt inte gott nog.  
  Det svenska utbildningssystemet har också just granskats av OECD. Resultatet 
från denna utvärdering kommer att föreligga under hösten. Dess resultat blir en viktig del av det 
fortsatta reformarbetet inom hela utbildningsväsendet.102 

De OECD-undersökningar som tre år tidigare inte kunde ge någon relevant information om 

den svenska skolan kunde 1992 fylla en viktig funktion i reformarbetet av skolan. Det finns 

dock inget som tyder på att den information som kom fram 1992 skilde sig avsevärt från vad 

som tidigare framkommit. Däremot hade möjligheterna för politikerna att använda 

undersökningarna förändrats. Skolpolitikerna hade större möjligheter att definiera skolan än 

tidigare.  
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7. Ekonomikommissionen och utbildning 

Mitt i den ekonomiska krisen tillsattes Ekonomikommissionen för att ge analysera och ge 

förslag på förändringar av det svenska samhället och den svenska ekonomin. Kommissionen 

presenterade 113 förslag i rapporten Nya villkor för ekonomi och politik (SOU 1993:16) varav 

tio behandlade utbildningsfrågor. De enskilda förslagen är i sig inte intressanta för 

undersökningen, det jag kommer att ta fasta på är hur kommissionen resonerade kring 

utbildning. Två av rapportens 27 bilagor behandlade utbildningsfrågor och kommer att 

diskuteras. Huvudrapporten och bilagorna förde dock liknande resonemang med den 

skillnaden att bilagorna var mer utförliga.  

  Kommissionens diskussion av utbildningsfrågor började med den bekanta 

observationen att Sverige lade störst del av BNP på utbildning i världen. Dessa kostnader 

ställs mot att längden på utbildningen och resultaten i internationella undersökningar var 

medelmåttiga.103 Kommissionen lyfte också frågan om incitament för utbildning vilket var en 

betydande förändring. Produktivitetsutredningen hade snuddat vid frågan men aldrig utvecklat 

något mer omfattande resonemang.104 Ekonomikommissionen lyfte dock frågan om 

incitament för utbildning som ett av de centrala problemen inom det svenska 

utbildningsväsendet.  

  Kommissionen menade att avkastningen på utbildning var lägre i Sverige än i 

jämförbara länder vilket härleddes till att inkomstspridningen var mindre i Sverige än i dessa 

länder.105 En alternativ förklaring som gavs till de medelmåttiga studieresultaten var att 

kvaliteten på den svenska utbildningen sjunkit. 

Det är också möjligt att utbildningssystemet försämrats. Det skulle i så fall innebära att det 
humankapital som individen för med sig är mindre än vad antalet studieår indikerar. De [sic] 
finns indikationer på att en sådan försämring ägt rum (Fägerlind, bil.). Mekanismen kan vara att 
en låg förväntad avkastning sänker studiemotivationen och därmed resultaten, eller helt enkelt 
att den snabba utbyggnaden av högskolan gjorde det svårt att upprätthålla standarden hos 
lärarkåren.106 

Det är dock svårt att i pedagogen Ingemar Fägerlinds bilaga hitta de ”indikationer” på 

försämringar inom utbildningsväsendet som rapporten pekar ut. Fägerlind framhåller att det 
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svenska utbildningsväsendet kostar relativt mycket men det enda område där svenska elevers 

resultat var bristfälliga var i mattematik.107 Vad gäller 10 åringars respektive 14 åringars 

kunskaper i naturkunskap förbättrades resultaten mellan 1970 och 1983.108 Fägerlind menade 

dock att lärartätheten inte påverkade utbildningens kvalitet och att en mer flexibel 

personalorganisation hade kunnat minska kostnaderna med 10-15%.109 Denna ståndpunkt 

kom att bli betydelsefull för uttalanden från Ekonomikommissionen. Att öka antalet 

studietimmar per läsår samt en ökad mängd hemarbete ansåg kommissionen vara av större 

vikt än lärartätheten.110 

  Kommissionen framhöll dock att det var den bristen på lönespridning och den 

flacka löneutvecklingen som var de egentliga problemen. Utbildningspolitikens syfte 

definierades av kommissionen som följer: ”Den centrala uppgiften för utbildningspolitiken är 

att understödja den enskildes intresse av att utvecklas på alla nivåer i yrkeslivet”.111 Det var 

kort sagt arbetsmarknadens behov som skulle forma skolan och det var individens 

initiativförmåga som skulle garantera att så var fallet.  

  Nationalekonomen Magnus Henrekson framställde i sin bilaga den relativt låga 

utbildningsnivån i Sverige som det stora problemet. För att understryka att det var ett problem 

jämförde han utbildningsnivån med den andel av BNP som i Sverige lades på utbildning.112 

Därefter förklarade han utbildningsnivån med den låga utbildningspremien.113 Henreksons 

resonemang återkom som redan berörts i huvudrapporten. 

  I jämförelse med Produktivitetsdelegationen var Ekonomikommissionen mer 

kategorisk i sina uttalanden. Detta kan ha varit ett resultat av att Ekonomikommissionen inte 

uttalade sig om hur skolan fungerade i sig på samma sätt som Produktivitetsdelegationen utan 

istället fokuserade på utbildningens förhållande till arbetsmarknaden. Denna skillnad är dock i 

sig intressant eftersom den antyder att representanter för den ekonomiska vetenskapen 1993 

på ett mer självständigt sätt än 1991 kunde definiera utbildningssystemets syfte. Denna 

inställning framkom under den utfrågning av Ekonomikommissionen som 

finansdepartementet anordnade i slutet av mars 1993. 
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Den för ekonomer vanliga analysen av tillväxten är att säga att tillväxten direkt beror på investeringar i 
realkapital – maskiner och byggnader –, investeringar i humankapital – mänskliga kunskaper och 
färdigheter – och utveckling av teknologi. Då analyserar vi faktorerna bakom tillväxten. 
  Vår viktigaste synpunkt är naturligtvis att det är den allmänna ekonomiska miljön som blir 
avgörande för alla de här tre faktorerna, att det råder ekonomiska incitament, med andra ord att det lönar 
sig att investera i Sverige, att det lönar sig att skaffa sig utbildning i Sverige, att hög utbildning ger 
avkastning, exempelvis i att en yrkesarbetare kommer att tjäna mer än en person sin inte är yrkesarbetare. 
  Det gäller också frågan om utbildningens organisation, eftersom staten där har tagit på sig ett stort 
ansvar. Där kommer vi in på sådana kontroversiella saker som hur man skaffar sig kunskap i skolan. Ja, 
det är ganska banalt. Det får man genom undervisningstimmar och läxläsning. Människor har blivit 
upprörda för att vi ger oss in på det. Men det är så en investering i humankapital ser ut. Det är inte 
annorlunda än att man får realkapital genom att bygga maskiner och byggnader. 
  Sedan visar internationella studier att det är just antalet timmar i skolan och timmarna vid 
läxboken som är den viktigaste förklaringen till att elever har olika kunskaper i olika länder. Vi finner att 
Sverige har haft färre timmar och mindre läxläsning än andra länder. Då säger vi att slutsatsen måste vara 
att vill vi öka kvaliteten hos arbetskraften, får vi satsa mer på de sakerna. Det är så banalt att det är 
förargelseväckande att säga det.114 

Citatet ovan var en tillspetsad tolkning av den skoldebatt som vuxit fram under 1990-talets 

början. Den ekonomiska vetenskapen erbjöd en enklare och mer konkret bild av skolan och 

dess syfte än vad den pedagogiska vetenskapen gjorde. I en tid då skoldebatten primärt kom 

att handla om nedskärningar var det viktigt att kunna skilja huvudsak ifrån bisak, vad som 

kunde undvaras och vad som var nödvändigt för skolan. Genom tolkningen av utbildning som 

en del av arbetsmarknaden blev det enklare att avgöra om en utbildning var framgångsrik, det 

blev även enklare att formulera de mål som skulle styra utbildningen. Framför allt går det i 

Ekonomikommissionens rapport att se hur de anspråk som kunde göras baserat på den 

ekonomiska vetenskapens auktoritet ökat väsentligt.  

7. Slutsatser 

Epistemologisk auktoritet bestäms nedströms, det är brukarna av kunskapen som avgöra vilka 

anspråk på auktoritet som är trovärdiga. Den här uppsatsen har undersökt huruvida det skedde 

en förändring av auktoriteten över den svenska skolan i samband med den ekonomiska krisen 

i början av 1990-talet. Undersökningen har visat att en sådan auktoritetsförskjutning skedde 

men att omständigheterna kring den inte var de väntade. Det uppstod ingen konflikt mellan 

den pedagogiska och den ekonomiska vetenskapen, likafullt var de inblandade i 

gränsdragningsarbete. Inom den ekonomiska vetenskapen var intresset för utbildningsfrågor 

svagt vilket gjorde att det inom den gjordes få anspråk på att ta direkt kontroll över 

skolfrågan. Däremot finns det tecken på att den ekonomiska vetenskapens rationaliteter fick 

ökat inflytande i takt med att den ekonomiska krisen gavs allt mer uppmärksamhet i den 

politiska skoldebatten. Gieryn menar att det är vid konfliktsituationer vetenskaper ställs emot 
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varandra och tvingas göra upp om vem som ska få tillgång till de privilegier som det innebär 

att äga epistemologisk auktoritet över ett kunskapsfält. Denna undersökning har visat att just 

gränsdragningsstridens insatser är avgörande. Det stod varken tjänster, anslag eller annat som 

direkt påverkade vetenskapernas vardag på spel. Det som stod på spel var möjligheten att 

definiera den svenska skolans huvudsakliga uppgift som på sikt skulle kunna få mer direkta 

konsekvenser för vetenskapernas utövare. Den politiska skoldebatten påverkades av den 

pedagogiska vetenskapens rörelse bort ifrån skolområdet. Dess mångsidiga bild av skolan och 

lärandet var svår att foga samman med den New Public Management-inspirerade politiska 

förvaltning som börjat utvecklas under 1980-talet. Samtidigt var den ekonomiska 

vetenskapens konkreta beskrivning av skolans problem som en fråga om låg produktivitet 

enkelt kunde sammanfogas med densamma. Till detta kom den ekonomiska krisen. Krisen 

ökade den ekonomiska vetenskapens trovärdighet eftersom den förtydligade att det fanns en 

ekonomisk aspekt också av skolfrågor. Av de ekonomiskvetenskapliga utsagor som undersökt 

är det talande att de mest långtgående anspråken på auktoritet över skolfrågor gjordes i 

sammanhang där just den ekonomiska krisen behandlades. Det är också anmärkningsvärt att 

anspråken ökade längre in i den undersökta perioden.  

  Den politiska debatten behandlade inte hur kunskapen om skolan producerades 

men den behandlade skolan och behövde därför kunskap om skolan. Undersökningen har 

visat på både kontinuitet och förändring i den politiska skoldebatten. Genom hela den 

undersökta perioden har skolans ”tydlighet” befunnit sig i centrum av debatten. Vad denna 

”tydlighet” innebar förändrades över tid. I början av den undersökta perioden mynnade 

riksdagsdebatternas krav på ”tydlighet” ut i att lärarnas arbetsuppgifter skulle bli enklare.115 

Politiken skulle skapa förutsättningar för lärarna att utföra sitt arbete men politikerna kunde 

inte göra uttalanden om vad detta arbete innebar. När politikernas utrymme att uttala sig om 

skolans verksamhet ökade blev ”tydligheten” ett sätt för utomstående att få insyn i skolan. 

Skolan måste vara ”tydlig” för att politikerna skulle kunna trygga dess kvalitet. ”Tydligheten” 

behövdes också för att elever och föräldrar skulle kunna bedöma huruvida skolan gjorde ett 

gott arbete eller inte.116 Det var inte längre lärarna som skulle avgöra huruvida kvalitén var 

tillräckligt hög eller om skolan gjorde ett bra jobb, det var föräldrarna med utgångspunkt i de 

av politikerna uppsatta riktlinjerna skulle komma med avgörandet. Power menar att revision 

(audit) behöver klara relationer mellan den som utför revisionen och det som är föremål för 
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densamma.117 Verksamheten som revisionen undersöker måste vara definierad för att 

revisionen ska vara möjlig att genomföra. Diskussionen om ”tydlighet” i den politiska 

skoldebatten kan tolkas som att det fanns en önskan om att den rationalitet som styrde New 

Public Management skulle få större genomslag inom skolan. Det kan också tolkas som att 

politikerna ville ta på sig rollen som revisorer. Revisorn, eller den utvärderande aktören, hade 

en maktposition som politikerna saknade i en decentraliserad verksamhet. Oavsett vad som 

föranledde diskussionen om skolans tydlighet är det intressanta inte att diskussionen fanns 

utan var auktoriteten att definiera ”tydlighet” fanns.   

  Den pedagogiska vetenskapens beskrivningar av skolans verksamhet gjorde det 

svårare för ickespecialister att utvärdera den vilket skapade utrymme för nya 

kunskapsproducenter. Finns det tillit är behovet av revision mindre. I det aktuella fallet kan 

det tolkas som att det politiska intresset av att övervaka skolan var ett resultat av att 

förtroendet minskat för de traditionella auktoriteterna i skolfrågor. Ur ett 

gränsdragningsperspektiv skulle det betyda att den pedagogiska vetenskapens minskande 

trovärdighet gjorde att den kulturella kartan ritades om.118 Men den kulturella kartan fungerar 

inte som den geografiska i den mening att det kan finnas områden som ingen har auktoritet 

över. I det här fallet visade den kulturella kartan kunskapsfält och följaktligen kunde den bara 

användas för att identifiera var trovärdig kunskap produceras. Den pedagogiska vetenskapens 

auktoritet på området försvagades således inte förrän det fanns en ny kunskapsproducent som 

kunde ta dess plats.  

  På den pedagogiskvetenskapliga arenan var genomslaget för den politiska 

arenans förändrade samtalsordning litet. Fokus låg på andra frågor i den 

pedagogiskvetenskapliga debatten. Det fanns en argumentationslinje som strävade mot att 

pedagogiken inte längre skulle vara en nyttovetenskap.119 Pedagogiken ansågs vara allt för 

knuten till lärarutbildningen och lärarprofessionen. Förespråkarna för denna inriktning 

hävdade att den pedagogiska vetenskapen genom att närma sig framför allt filosofin kunde 

producera kunskap om fler delar av samhället än bara skolan. Denna debatt befann sig långt 

ifrån den som fördes på den politiska arenan vilket kan vara en av förklaringarna till att 

lärarprofessionen så snabbt förlorade mark i den skolpolitiska debatten. Det fanns en stark 

koppling mellan den pedagogiska vetenskapen och lärarprofessionen. Abbots teori om 
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professionalitet framhåller att professionella grupper stärks av att vara förknippad med en 

vetenskap. En sådan koppling ökar professionens auktoritet. Statusen på den akademiska 

kunskapen som professionen vilar på avgör i viss mån statusen på professionen.120 Enligt 

detta resonemang går det att i lärarprofessionens försvagade ställning i den politiska 

skoldebatten spåra en försvagning av den pedagogiska vetenskapens ställning i densamma. 

Som redan berörts fanns det inom den pedagogiska vetenskapen en rörelse bort ifrån 

lärarprofessionen vilket sannolikt bidrog till att episoden utvecklades som den gjorde. 

Vetenskapliga experter ger inte bara legitimitet åt professionella grupper, kunskapen de 

producerar är också nödvändig för att politik över huvud taget ska kunna bedrivas. Miller och 

Rose har beskrivit relationen på följande sätt. 

First of all, programmes lay claim to a certain knowledge of the sphere or problem to be 
addressed – knowledge of the economy, or of the nature of health, or of the problem of poverty 
are essential elements in programmes that seek to exercise legitimate and calculated power over 
them. Governing a sphere requires that it can be represented, depicted in a way which both 
grasps its truth and re-presents it in a form in which it can enter a sphere of conscious political 
calculation. The theories of the social sciences, of economics, of sociology and of psychology, 
thus provide a kind of intellectual machinery for government, in the form of procedures for 
rendering the world thinkable, taming its intractavle reality by subjecting it to the disciplined 
analyses of thought.121 

Miller och Rose syftar på politiska reformprogram men jag menar att resonemanget kan 

utvidgas till att innefatta också den politiska skoldebatten. För att kunna driva en skolpolitik 

måste det således finnas någon som producerar kunskap om skolan. I början av den 

undersökta perioden hade politikerna bara tillgång till den kunskap som producerades av den 

pedagogiska vetenskapen. Lärarprofessionen hade en privilegierad ställning inom den 

pedagogiska vetenskapen. Därför kunde kraven på att skolan skulle bli ”tydligare” inte landa i 

något annat än att skolreformerna gjordes för att underlätta lärarnas arbete. Inom den 

pedagogiska vetenskapen fanns det under perioden en rörelse mot att göra pedagogiken mer 

mångsidig. Det var dock inte mångsidighet utan ”tydlighet” som efterfrågades i den politiska 

debatten vilket skapade ett utrymme för nya kunskapsproducenter att få en plats i den 

politiska skoldebatten.122  

  I den mån skolan berördes inom den ekonomiska vetenskapen i Sverige under 

perioden var variationen i utsagorna små. Den centrala delen i den ekonomiskvetenskapliga 

diskussionen kring utbildning var att skolan var dyr. Den svenska skolan kostade, relativt sett, 
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mer än jämförbara länders men de resultat som uppmättes i de internationella 

kunskapsmätningarna var medelmåttiga.123 Relationen mellan hur stor del av Sveriges BNP 

som lades på utbildning och vilka resultat svenska elever fick i internationella undersökningar 

berördes i riksdagsdebatter redan i slutet av 80-talet. När denna fråga lyftes i riskdagsdebatter 

1989 kvalificerades den med att internationella undersökningar var oviktiga och att de enda 

som kunde avgöra huruvida skolan gjorde ett gott arbete eller inte var skolpersonalen.124 Det 

var alltså inte genom den ekonomiska vetenskapen som riksdagen fick kännedom om den 

svenska skolans höga kostnader och medelmåttiga resultat. Relationen kostnader – resultat 

blev däremot inte ett ”problem” förrän den ekonomiska vetenskapens kunskapsproduktion om 

skolan blivit tillräckligt trovärdig för att kunna konkurrera med den pedagogiska vetenskapen. 

I den ekonomiskvetenskapliga debatten sågs relationen kostnader – resultat i den svenska 

skolan som ett tecken på att skolan fungerade dåligt. Inom den pedagogiska vetenskapen 

diskuterades inte frågan. Den politiska sfären behövde de rationaliteter, för att använda Miller 

och Ross språkbruk, som skapades på de vetenskapliga arenorna för att kunna bedriva en 

meningsfull politik.125 Således kunde den politiska skoldebatten inte formulera relationen 

kostnad – resultat som ett problem förrän den ekonomiska vetenskapens trovärdighet blivit 

tillräckligt hög för att den skulle kunna bli en del av den politiska skoldebatten. Denna 

process förutsatte dock att den rationalitet som den ekonomiska vetenskapen erbjöd 

efterfrågades på den politiska arenan. Power menar att finanskriser ger revisorer möjlighet att 

göra en bredare publik medveten om dess verksamhet.126 Enligt detta resonemang hade den 

ekonomiska krisen i Sverige en positiv inverkan på den ekonomiska vetenskapens 

epistemologiska auktoritet då krisen gjorde det angeläget för fler grupper att ta ställning till 

dess utsagor. Detta resonemang förutsätter dock att den ekonomiska vetenskapen, likt 

revisorerna inom den finansiella sektorn, var eller upplevdes vara en samlad professionell 

grupp.  

  Redan i början av den undersökta perioden fanns det inom den politiska 

skoldebatten en diskussion om att den svenska skolan befann sig i kris. Det fanns dock ingen 

samlad bild av vad denna kris bestod i. Att den svenska skolans kris bestod i att dess 

kostnader inte motsvarades av dess resultat i internationella undersökningar kunde inte 
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artikuleras förrän den ekonomiska vetenskapens trovärdighet i skolfrågor blivit tillräckligt 

stor. Den ekonomiska krisen gjorde att utrymmet för den ekonomiska vetenskapen ökade 

vilket ledde till att de rationaliteter som styrde den ekonomiskvetenskapliga skoldiskussionen 

kunde användas i den politiska skoldebatten. Följden av detta var en auktoritetsförskjutning 

från den pedagogiska vetenskapen till den ekonomiska. Detta betyder inte att den ekonomiska 

vetenskapen ersatte den pedagogiska men det innebar att den tolkning av det övergripande 

syftet med skolan och hur dess kvalitet skulle mätas i högre grad än tidigare kom att påverkas 

av den ekonomiska vetenskapens utgångspunkter. Förutsättningarna för den politiska 

skoldebatten förändrades vilket på lång sikt med stor sannolikhet kom att påverka den 

svenska skolan. På kort sikt var dock insatserna i gränsdragningsstriden för låga för att skapa 

några mer omfattande sammandrabbningar.   
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