
  

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Självständigt arbete 

2 för grundlärare Fk-3 

och 4-6, 15 hp 

EU:s utbildningsvisioner 
- En bra start i skolan? 

Tove Sandström 

Handledare:  Henrik Román 

Examinator: Martin Karlberg 

Rapport nr: 2015vt01652 



 

 2 

Sammanfattning 

Denna studie har syftat till att granska policydokument som producerats av EU i samband med 

Utbildning 2020. Då dagens nationella utbildningspolitik starkt påverkas av internationella 

instanser där skolan successivt blivit en transnationell angelägenhet är det väsentligt att undersöka 

vilka utbildningsvisioner EU har. Genom en sådan granskning kan upptäckter göras gällande 

vilken slags grundskola som skapas. Mer specifikt har fokus i analysen varit att urskilja ifall 

distinktioner mellan olika utbildningsnivåer skrivits fram och vilken position skolans tidigare år i 

så fall får. Studien har huvudsakligen utgått från en textanalys med inspiration från diskursteorin 

och kritisk diskursanalys. Det innebär att talet om skolan genom dokumenten är väsentlig där två 

olika diskurser kunnat urskiljas, den ekonomiska och den sociala. Resultaten visar hur 

dokumenten tillkommit i en tid när Europa präglats av en svår ekonomisk kris. Genom effektiva 

invisteringar i skolan kan utbildning, enligt dokumenten, utvecklas för att i slutändan generera 

sysselsättning och motverka arbetslöshet. Ett stort fokus är därför på de högre 

utbildningsnivåerna. Samtidigt tenderar grundskolans tidigare år att tilldelas en nyckelroll gällande 

de sociala värdena som riskeras att bli mindre viktiga ju äldre eleverna är. EU:s 

utbildningsvisioner innebär därmed en viktig start i skolan inom vissa områden, där några ämnen 

tydligt utpekas som väsentliga och ska etableras tidigt. Konsekvensen medför att vissa barn vars 

intresse faller inom ramen för dessa visioner kommer få en bra start i skolan, medan andra barn 

med andra fallenheter riskerar att redan i tidig ålder inte finna samma lust till lärande. 

 
Nyckelord: EU, Diskurs, Grundskolan, Utbildning 2020. 
  



 

 3 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning ...................................................................................................................................... 2 

Inledning .................................................................................................................................................. 5 

Bakgrund .................................................................................................................................................. 6 

Forskningsöversikt .................................................................................................................................. 7 

Svensk forskning om utbildningspolicy .......................................................................................... 7 

Internationell forskning om utbildningspolicy ............................................................................... 9 

Forskning om EU som styrinstrument ......................................................................................... 10 

Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................................... 12 

Diskurs ............................................................................................................................................... 12 

Kritisk diskursanalys .................................................................................................................... 13 

Makt .................................................................................................................................................... 14 

Europeanization................................................................................................................................ 14 

Neoliberalism .................................................................................................................................... 15 

Syfte och frågeställningar ..................................................................................................................... 16 

Metod ...................................................................................................................................................... 17 

Kvalitativ textanalys ......................................................................................................................... 17 

Diskursanalys .................................................................................................................................... 17 

Urval ................................................................................................................................................... 18 

Databearbetning och analysmetod ................................................................................................. 19 

Reliabilitet och validitet ................................................................................................................... 19 

Analys...................................................................................................................................................... 21 

Presentation av analysmaterial ........................................................................................................ 21 

En effektiv utbildning innebär en stärkt ekonomi ....................................................................... 24 

En rättvis skola innebär en förstärkt ekonomi ............................................................................. 26 

Vissa färdigheter prioriteras ............................................................................................................ 28 

Vissa grupper uppmärksammas...................................................................................................... 29 

Sammanfattande analys .................................................................................................................... 31 

Diskussion .............................................................................................................................................. 32 



 

 4 

Utbildningens ekonomiska diskurs ................................................................................................ 32 

Utbildningens sociala diskurs .......................................................................................................... 33 

Metoddiskussion ............................................................................................................................... 34 

Konklusion ............................................................................................................................................. 35 

Referenslista ........................................................................................................................................... 36 

Elektroniska källor ............................................................................................................................ 37 

 

 



 

 5 

Inledning 

Utbildning världen över har kommit att bli en stor politisk angelägenhet, med utbredning i många 

olika riktningar vilket resulterat i ett komplext utbildningspolitiskt fält (Nordin & Sundberg, 2014, 

s.14; Ball, 2008, s.1). Det har på olika sätt blivit mer globalt och genom det skapat nya mönster av 

sociala tillgångar (Ball, 2008, s.200). Många icke-statliga organisationer så som UNESCO, OECD 

och EU har tagit ett fast grepp om det som kommit att kallas den ”transnationella 

utbildningspolitiken”. Tillsammans bildar dessa organisationer kraftfulla samarbeten som 

influerar och till viss mån styr nationella reformer (Ball, 2008, s.201; Nordin & Sundberg, 2014, 

s.14). Vidare hamnar utbildningsfrågorna högt upp på såväl medborgarnas som politikernas lista 

över prioriterade områden (Lärarnas Nyheter, 2014). Detta då det är en angelägenhet för alla att 

skolan fungera väl inte minst genom dess bidragande roll i att stärka ekonomin både på makro- 

och mikronivå. 

 

Det har genom min utbildning på grundlärarprogrammet i Uppsala uppdagats hur mycket skolan 

formas av det politiska läget i landet. Skolan spelar en viktig roll i det svenska välfärdssamhället 

där utbildningspolitikernas röster väger tungt kring de reformarbeten skolan utsätts för. Likaså är 

utbildning idag inte endast en lokal angelägenhet då EU har kommit att bli skaparen av en 

gemensam grund med delade kunskaper och värderingar för varje medlemsland (Stéger, 2014, 

s.332). Att den internationella påverkan är stor får konsekvenser för den svenska skolan som i en 

process leder ner till hur lärarna sedan ska hantera klassrumssituationer. Som snart färdigutbildad 

grundskollärare för de tidigare åren har jag en stark tro på att dessa år är viktiga då de sätter tonen 

för elevernas resterande skolår. Att utröna vad EU:s utbildningskommission har för visioner om 

grundskolan i allmänhet och grundskolans tidigare år i synnerhet blir därför angeläget när deras 

röster nu ekar i den svenska utbildningspolitiken. 
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Bakgrund 

Genom Lissabonstrategins upptakt år 2000, markerades en ny era för koordinerandet av 

nationella utbildningspolitiska agendor i Europa vilket innebar ett nytt sätt att utbyta politiska 

koncept och idéer (Nordin & Sundberg, 2014, s.14 från Lawn & Lingard 2002). Syftet med 

Lissabonstrategin var att medlemsstaternas ekonomier skulle likna varandra för att stå emot den 

allt hårdare konkurrensen i den globala världen. EU:s regeringar bestämde att unionen senast 

2010 skulle vara världsledande inom ekonomi, ekologi och social rättvisa. Fem år efter 

Lissabonsstrategins uppkomst krävdes en åtstramning av målen där kritiker menade att strategin 

hade utvecklats till en komplicerad struktur med många olika mål och en oklar fördelning av 

ansvar och uppgifter (www.europaportalen.se). Lissabonstrategin ersattes därför av Europa 2020 

där utbildningsmålen formulerades genom Utbildning 2020 (www.europa.eu). Utbildning 2020 är 

en ny strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete där medlemsländerna tillsammans satt 

upp fyra gemensamma mål: 

 

• realiserar livslångt lärande och internationella utbyten i utbildningssyfte 

• förbättra kvaliteten i utbildningen och höja elevernas resultat 

• främja social sammanhållning och rättvisa, där varje medborgare ska känna sig delaktig i 

samhället 

• stimulera innovation och entreprenörskap 

 

Som ett svar på dessa mål och på rapporterna om de senaste årens sjunkande resultat i 

internationella kunskapsmätningar tillsatte regeringen den 1 april 2015 en skolkommission. 

Kommissionen ska verka för att höja kunskapsresultaten, förbättra kvaliteten och göra skolan 

mer likvärdig (www.regeringen.se). Den effekt de internationella instanserna får på svensk 

utbildningspolitik är tydlig, inte minst genom skolkommissionens uppkomst. Utbildning ses som 

en avgörande faktor för landets säkerställande av ekonomisk produktivitet och konkurrens där 

globaliseringens effekter pressar utbildningspolitikerna (Ball, 2008, s.1). Frågan kvarstår därför 

om vilken slags skola som ska produceras i dagens Europa och Sverige. Mer specifikt blir det 

väsentligt att studera vilken roll grundskolans tidigare år får i EU:s utbildningsvisioner, då det är i 

dessa åldrar som grunden läggs. De tidiga skolåren kan få betydande konsekvenser för resterande 

skolgång och borde av det skälet framträda tydligt i EU:s policytexter. 
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Forskningsöversikt 

Den forskningsöversikt som i följande kommer att presenteras är ett urval av studier grundat på 

dess relevans gällande utbildningspolitik. Likaså pekar samtliga av den valda forskningen på hur 

utbildning idag utvecklats till att i stor utsträckning vara en transnationell angelägenhet som 

tenderar att gå mot vissa specifika riktningar. 

Svensk forskning om utbildningspolicy 

Lena Sjöberg (2011, s.15) granskar utifrån ett kritiskt perspektiv hur lärare och elever konstrueras, 

regleras och positioneras i ett antal betydelsefulla, aktuella politiska texter. I förlängningen 

innebär det även att studien undersöker hur skolan skapas och regleras i samhället. 

Avhandlingen utgår framför allt från Michel Foucault och hans förståelse av diskursbegreppet 

(Sjöberg, 2011, s.20-21). Det betyder att talet om innehållet i policytexterna har stor betydelse för 

den pedagogiska verkligheten där texterna ses som en form av diskursiva representationer 

(Sjöberg, 2011, s.24, s.37). Sjöberg undersöker därmed vilka olika diskurser som framträder i 

policydokumenten. I tillämpningen och förståelsen av diskursbegreppet tar hon avstamp i 

Foucaults definition av makt med fokus på hur makt används i samhället genom olika 

maktpraktiker. Makt möjliggörs i alla situationer och framträder i relationer mellan människor 

och mellan institutionella situationer. Det innebär att lärarsubjektet blir till genom 

utbildningsinstitutionerna och i förlängningen även skapas genom skolans 

utbildningspolicypraktik. Subjektet är inte passivt utan deltar i maktpraktikerna endera för att 

reproducera eller göra motstånd mot makten (Sjöberg, 2011, s.21, s.24). 

 

Resultaten visar, enligt Sjöberg (2011, s.73), hur den svenska och europeiska utbildningspolicyn 

präglas av en neoliberal performativ diskursordning. Det innebär att en så kallad kunskapsdiskurs 

starkt framträder med innebörden att kunskapstillägnandet ligger hos varje enskild individ. Vidare 

är det den professionella lärarens viktigaste uppdrag att skapa en positiv attityd kring livslångt 

lärande, ett lärande som kommit att bli en norm. Med det livslånga lärandet följer en rad 

diskursiva begrepp så som ansvar, vilja, effektivitet och entreprenörskap (Sjöberg, 2011, s.74). 

Detta kan till en början ses som demokratiska rättigheter men, menar Sjöberg (2011, s.76), ingår i 

en neoliberal performativ diskursordning. Lärare och elever ska inta ett entreprenöriellt 

förhållningssätt som går ut på att vara anpassningsbara mot det föränderliga samhället. Vidare 

regleras lärare och elever idag inte bara av ett antal diskurser, förklarar Sjöberg (2011, s.93), utan 
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även av ett komplext nätverk av teknologier. Konsekvensen av teknologierna kan, enligt henne, 

sammanfattas i att utbildningsval och hanterandet av den enskilda individens lärande ska resultera 

i så god avkastning som möjligt där utbildning ses som en ekonomisk investering (Sjöberg, 2011, 

s.75). Skolan blir en institutionaliserad marknad där den pedagogiska verksamheten och eleverna 

värdesätts som ekonomiska projekt (Sjöberg, 2011, s. 76). De elever som har mindre möjlighet att 

hantera sin utbildningsekonomiska framgång ses som utbildningsmarknadens förlorare (Sjöberg, 

2011 s.94). Sjöberg (2011, s.90) förklarar hur det därför uttrycks i texterna hur vissa 

subjektsgrupper, så som lågutbildade och nyanlända, exkluderas då de skrivs fram som potentiella 

hinder mot en hög produktivitet. Den rådande diskursordningen som dominerar dagens 

utbildningspolitik, menar Sjöberg (2011, s.95), har som konsekvens att vissa grupper av elever 

förblir skolans och samhällets förlorare. 

 

Likt Sjöberg, har Andreas Nordin (2012, s.6) granskat några centrala policytexter i sin 

avhandlingsstudie för att undersöka hur kunskap förstås och framförs. Kunskap ses här som en 

politisk fråga och som en diskursiv maktkamp mellan olika intressen och intressenter i de skilda 

policytexterna. Allt sedan 1900-talet har det skett en utvidgning av det politiska landskapet där 

transnationella aktörer som OECD och EU successivt fått större betydelse för den nationella 

utbildningspolitiken (Nordin, 2012, s.9). Studien syftar därför till att genom en kritisk analys få en 

fördjupad förståelse av vilka kunskapsdiskurser som strider om utrymmet i svensk och europeisk 

utbildningspolicy och hur de godkänns, förändras och relaterar till varandra (Nordin, 2012, s.11). 

Nordin (2012, s.34) motiverar valet av diskursanalys genom att den intresserar sig för relationen 

mellan makt och språk där språk även ses som en social praktik. Policytexter ses därför som 

kommunikativa med syftet att påverka och styra det mänskliga handlandet (Nordin, 2012, s.39). 

Makt och ideologi lyfts fram som två centrala begrepp som samverkar intimt och där ideologi 

innefattas av olika särintressen som försöker påverka varandra (Nordin, 2012, s.34). 

 
I Nordins analys framkommer det hur EU starkt påverkar svensk utbildningspolitik. Det är inte 

något som explicit uttrycks i de studerade texterna utan sker subtilt, något Nordin kallar för en 

“tyst europeiseringsprocess”. Detta inflytande innebär att en rad omtolkningar och 

betydelseförskjutningar sker på vägen mellan EU och den svenska kontexten. Vidare finner även 

Nordin i likhet med Sjöberg, hur den subjektiva kunskapsförståelsen fått stå tillbaka mot en mer 

objektiv kunskapsförståelse som realiseras i svensk utbildningspolitik genom en nykonservativ 

ämnesorientering med flera detaljerade kunskapskrav. Detta, menar han, innebär skapandet av en 

utfallsorientering med ökade krav på mätbara kunskaper som i sin tur skapar en tävlingskultur 

(Nordin, 2012, s.202). I och med att Sverige fått allt sämre resultat i internationella 
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undersökningar som PISA har en krisretorik vuxit fram. Denna krisretorik har, enligt Nordin, 

präglat svenska utbildningsreformer som har blivit allt mer reaktiva. Det innebär att huvudfokus 

ligger på att ta itu med redan uppkomna problem istället för att arbeta förebyggande mot 

framtida risker (Nordin, 2012, s.202, s.204). Mer generellt visar analyserna på hur det finns en 

transnationell, neoliberal europeisk kunskapsdiskurs med hårdare styrning och starka 

tävlingsinslag. Samtidigt, menar Nordin, spelar dock de specifika kulturella, historiska och 

politiska villkor som innefattas av varje medlemsland, en avgörande roll för hur den europeiska 

kunskapsdiskursen sedan översätts i nationen (Nordin, 2012, s.203). 

Internationell forskning om utbildningspolicy 

Stephen J. Ball (2008, s.3) identifierar i sin analys huvuddrag och mönster som nyckelmoment i 

utvecklingen inom utbildningspolitik. Han undersöker hur engelsk utbildningspolitik 

representeras och sprids nationellt och internationellt genom politiska texter som “artikulerar” 

politiska idéer (Ball, 2008, s.6). Ball tangerar i stor utsträckning de svenska studierna där han talar 

om en politisk epidemi inom utbildningsområdet. Han beskriver det som en relativt ostabil men 

ostoppbar ström av samverkande reformer som genomsyrar och omorienterar 

utbildningssystemet i diverse sociala och politiska positioner med väldigt skild historik. Ball kallar 

detta för en “allmän global politisk ensemble” som vilar på en uppsättning grundläggande och 

gemensamma politiska teknologier (Ball, 2008, s.39). Vad som uppkommit, enligt Ball, är ett 

komplext samarbete mellan och inom olika stater som mer allmänt innebär en rörelse mot en 

“polycentrisk stat” (Ball, 2008, s.41 hämtat från Jessop, 1998. s. 32). 

 

Från hans analyser framkommer det hur skolan idag ska efterlikna ett företag som jämförs 

mellan varandra och där skolresultat publiceras för konkurrens- och marknadsföringssyfte. Den 

globala konkurrensen, menar Ball, är väldigt tydlig och återkommer i olika politiska texter. Social 

utbildningspolitik kan, likt det Nordin (2012) uttrycker, sägas ”kollapsa” till förmån för en 

ekonomisk och industriell utbildningspolitik där lärare fortfarande är misstrodda (Ball, 2008, 

s.149). Några av nyckelelementen i den nya politiken är resultatindikatorer, inspektioner och 

prestationsmål som blir allt mer vanliga inslag på utbildningsarenan. Skolor rankas och jämförs 

mellan varandra i termer av “prestationer” med uppmätta tester och undersökningar. Den fråga 

som däremot undviks, hävdar Ball (2008, s.150), är vad dessa indikatorer faktiskt “står för” och 

om de får valida, givande och meningsfulla effekter. Vidare börjar skolan efterlikna 1800-talets 

differentierade skolsystem där integrationssvårigheter innebär exkludering. Likaså betonar Ball 

(2008, s.196) hur samhället tar inspiration från liberala politiska filosofier där eleven ses i termer 
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av “självuppfyllande”, “val” och “entreprenörskap”. Elever idag måste därför ta ett individuellt 

ansvar för mycket av organisationen och disciplinen kring sitt eget lärande men detta är enligt 

Ball en sorts fragmenterad och begränsad självständighet (Ball, 2008, s.198). Det livslånga 

lärandet som proklameras i politiska sammanhang innebär enligt Ball att eleven måste anpassa sig 

till förändringar och nya ekonomier, måste konstant lära sig nya saker och vara uppdaterade, göra 

sig relevanta, ha de rätta färdigheterna och göra sig själv anställningsbara. Privata aktörer bygger 

skolor som ska symbolisera de nya reformerna och de nya sätten att lära sig på (Ball, 2008, s.199). 

Vidare pekar Ball (2008, s.201) på att det är fler och större variation av deltagare i den politiska 

processen vilket innebär att det ibland är svårt att veta vilken röst som räknas eller var och hur 

nyckelbesluten framkommer. 

Forskning om EU som styrinstrument 

Ninni Wahlström (2010, s.433) har granskat hur den öppna samordningsmetoden allt mer 

påverkar nationell utbildningspolitik. I och med Lissabonstrategin skapades en 

samordningsmetod, s.k. ”The Open Method of Coordination”, OMC, som skulle möjliggöra att 

EU:s medlemsländer uppnådde de satta målen. OMC uppkom med tanken att den skulle verka 

handledande och koordinerande för att ”säkerställa en mer konsekvent strategisk ledning och 

effektiv övervakning av framstegen” (Wahlström, 2010, s.434 hämtat från European Council, 

2000, para.37). Rådet formulerade konkreta framtida utbildningsobjekt med fokus på 

gemensamma prioriteringar som samtidigt skulle respektera det nationella. Medverkan i OMC, 

förklarar Wahlström, är frivillig men då det är skapat för EU-länderna uppstår i vilket fall ett 

gemensamt ”språk” och gemensam ”kunskap” som blir svår för ett enskilt land att värja sig mot. 

I Wahlströms analys framkommer det hur OMC skapar en uppenbar tävlingskultur genom att 

jämföra resultat mellan länderna och uppmuntrar medlemsstaterna att vidta åtgärder i vissa 

riktningar. Det innebär att OMC går från ”government” som innebär beslutsfattning på 

regeringsnivå till ”governeance” där andra och fler aktörer än regeringen är inblandade 

(Wahlström, 2010, s.435). 

 
Likaså förklarar Lange och Alexiadou (2010, s.443, s.446) hur OMC vilar på ett antal tekniker där 

en av dessa är så kallad ”policy learning”. De har undersökt hur policy learning styr 

utbildningspolitiken och kartlägger olika ”policy learning styles” genom att blanda diskursanalys 

med tematisk kodning. OMC vilar på så kallad ”soft-law”, en lag som inte är bindande på samma 

sätt som en ”hard-law”. Det innebär att en soft-law inte har verkställts av en exekutiv stat och  är 

därmed inte rättsligt bindande då sådana avtal ofta är mer tidskrävande och komplexa utan är en 
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annan typ av konventioner vilket gör soft-laws enklare att utföra men minst lika viktiga att följa 

(Lange & Alexiadou, 2010, s.444). I analysen framkommer fyra stilar av policy-learning med olika 

inriktningar, där en viss riktning betonar tävling och konkurrens medan en annan riktning 

fokuserar på kvaliteten i utbildningen med fokus på sociala färdigheter (Lange & Alexiadou, 2010, 

s.452). 

 
Forskningsöversikten visar sammanfattningsvis hur EU är en av flera internationella 

organisationer som aktivt arbetar fram utbildningspolitiska strategier som påverkar såväl 

nationella skolpolitiker som lärarnas och elevernas vardag i klassrummen. Däremot verkar skola i 

regel behandlas som något generellt då varken politik eller forskning skiljer de olika skolformerna, 

skolstadierna, elevgrupperna och lärarkategorierna åt. Detta väcker intresset för att granska 

policydokument och undersöka om en sådan distinktion mellan olika utbildningsnivåer existerar 

och vilket utrymme i så fall grundskolans tidigare år får. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Att göra en textanalys med utgångspunkt i diskursteori innebär att tolka texterna utifrån ett visst 

perspektiv. Genom diskursens ögon kan mönster urskiljas där vissa begrepp blir väsentliga. Jag 

har därför valt några diskursiva begrepp som i följande kommer att presenteras och sedan 

integreras i min slutgiltiga diskussion. Begreppen har betydelse för utbildning och dess 

internationalisering vilka på olika sätt är kopplade till diskursteoretiskt grundade studier. De två 

första begreppen är diskursivt generella och vanligt förekommande i diskursanalyser. 

Europeanization och neoliberalism däremot har, enligt den refererade litteraturen, på senare år 

intagit en stark dominansposition inom den transnationella utbildningsarenan. Begreppen är 

därmed specifika inom den internationella utbildningsdiskursen. Av tids-, kunskaps- och 

anspråksskäl avser jag inte att genomföra en renlärig diskursteoretisk analys utan en textanalys 

inspirerad av diskursteorin. Jag förhåller mig därför något lösare kring diskursteorin trots att 

begreppen till viss mån har styrt vilka resultat som trätt fram. 

Diskurs  

Begreppet diskurs är svårgripbart då det rymmer en rad olika definitioner som angränsar till 

varandra (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.7). En generell definition av begreppet innebär 

hur språket är uppbyggt av olika mönster som påverkar hur vi agerar i olika sociala sammanhang. 

En diskursanalys utgör därför en analys av dessa mönster där olika diskurser representerar ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.13). Diskurser 

är uppfattade, uttalade eller skrivna verkligheter vilket innebär en tilltro på att orden har makt 

över människors görande. Den kan beskrivas som ett regelsystem som förklarar vissa kunskaper 

giltiga och som bestämmer vilka som har rätt att uttala sig och därmed har en auktoritet 

(Bergström & Boréus, 2012, s.358). Detta regelsystem fördelar makten och gör människors 

omvärld och sig själva begripliga. Beroende på vilket synsätt människan väljer att förklara en 

händelse, får den diskursiva förståelsen olika sociala konsekvenser (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000, s.16). Språkets makt spelar därför en aktiv roll i skapandet och förändringen av hur världen 

ter sig (Foucault, 1993, s.7).  

 

Genom en diskursteoretisk utgångspunkt kan samhällsfenomen studeras med språket i fokus 

(Bergström & Boréus, 2012, s.354). Språkets funktion är att forma verkligheten och genererar 

handlingar av olika slag. Genom diskursteorin kan språkets roll och hur verkligheten genom 
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språket skapas, förstås (Fejes & Thornberg, 2015, s.90). Teorin dekonstruerar texter för att påvisa 

textens innehåll som både innesluter och utesluter, ibland utan läsarens medvetenhet. 

Kritisk diskursanalys 

Det talas idag om diskurser utan att ta hänsyn till de utgångspunkter som diskursanalysen 

representerar så som ontologiska och epistemologiska. Därför innebär begreppet “diskurs” i 

lingvistiska sammanhang en snäv definition där en textanalys är en analys av en text utan 

kopplingar till den kontext texten befinner sig i. Ett sådant utgångsläge representerar den äldre 

generationen inom diskursanalys. Det Norman Fairclough1 däremot gjorde var att integrera den 

lingvistiska utgångspunkten med samhällsvetenskap och som kom att benämnas som kritisk 

diskursanalys. Denna distinktion kategoriseras som en bred definition och urskiljs som en egen 

inriktning (Bergström & Boréus, 2012, s.356; Winther Jörgensen & Philips, 2000, s.66).  

Faircloughs ansats analyserar “stora diskurser”, så som politiska processer, med textnära 

lingvistiska analyser. Det handlar om att koppla exempelvis hur ofta vissa ord används i en 

politisk text till mer övergripande samhälleliga diskurser som neoliberalism2. Syftet är att visa på 

maktens effekter för att synliggöra social ojämlikhet (Fejes & Thornberg, 2015, s.93).  

 

Fairclough förklarar hur den kritiska diskursanalysen härstammar från den marxistiska traditionen 

där diskurs bara är en bland andra aspekter av en social praktik (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000, s.13). Denna analys problematiserar teoretiskt relationen mellan den diskursiva praktiken 

och den sociala och kulturella utvecklingen i olika sammanhang (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000, s.66). Den kritiska diskursanalysen konstituerar inte endast utan är även konstituerad. Det 

innebär att diskurs är en viktig form av social praktik som både reproducerar och förändrar 

kunskap, identiteter och sociala relationer samtidigt som den formas av andra sociala praktiker 

och strukturer (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.71). Fairclough menar att textanalysen är 

otillräcklig eftersom den då inte lyfter fram kopplingen mellan texterna och samhälleliga och 

kulturella processer och strukturer. Därför behövs det ett tvärvetenskapligt perspektiv där en 

kombination mellan textanalys och social analys görs (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s.72). 

Kritisk diskursanalys kännetecknas av bredd och är därför ett bra exempel på hur öppen en 

diskursanalys kan vara. Det innebär även att analyserna inte alltid är systematiska (Bergström & 

Boréus, 2012, s.393). 

 

                                                 

 
1 Hänvisningar till Fairclough sker främst genom sekundärlitteratur för att vidga bilden av dess betydelse samt 

på grund av tid- och anspråksskäl. 
2 Begreppet förklaras nedan. 
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Makt 

I diskurser, där språket används på olika sätt genom att individer talar till varandra, använder 

varandras ord eller ord som andra förstår och accepterar, uppstår ett maktförhållande (Foucault, 

2008, s.182). Det rymmer därför i diskursbegreppet ett maktperspektiv som utvecklas i relationen 

mellan människor och innebär begränsningar för vissa och möjligheter för andra (Bergström & 

Boréus, 2012, s.361). Individen är inte passiv utan deltar i maktutövandet endera för att 

reproducera makten eller göra motstånd (Sjöberg, 2011, s.21). Ett samhälle är inte enhetligt och 

därför försiggår olika slags maktutövningar parallellt med varandra eller förbinds och samordnas. 

Makt är på så sätt heterogent och kan inte beskrivas som en utan förklaras som en “arkipelag” av 

olika makter (Foucault, 2008, s.209). Begreppet har inte som grundläggande funktion att förbjuda 

eller hindra utan i själva verket frammana en färdighet eller producera en produkt (Foucault, 

2008, s.210). Det är en slags process som har uppfunnits och utvecklas oupphörligt (ibid., 211). 

Foucault talar om olika teknologier där disciplinering är en maktteknologi (ibid., 213). 

Disciplinering innebär att komma åt de kapillära elementen i ett samhälle, det vill säga individerna 

(Foucault, 2008, s.214). Det är då makt kan individualiseras där det exempelvis i skolans värld kan 

innebära hur betygssystem och prov klassificerar eleverna. Teknologierna är därför av betydelse 

då det är i dessa som nya mekanismer etableras (Foucault, 2008, s.215). Foucault förklarar hur 

makten gått från att endast vara juridisk till att även bli materialistisk och måste handskas så. 

Könet är ett sådant exempel som har kommit att bli av största betydelse, en “politisk pjäs” för att 

skapa ett produktivt samhälle (Foucault, 2008, s.217). 

Europeanization 

Lawn förklarar hur processen kring europeanization är en subtil men kraftfull form av styrning 

inom utbildningsområdet (Lawn, 2011, s.259). Denna process har pågått sedan 1950-talet och 

som till en början innebar att öka handeln mellan länderna och stärka samhörigheten genom en 

gemensam identitet. Sedan Lissabonsstrategins lansering ändrades fokus något där de 

gemensamma målen idag handlar om att bli världens mest konkurrenskraftiga och 

kunskapsbaserade ekonomi. Inom utbildningsområdet innebär processen att det är möjligt att tala 

om ett gemensamt europeiskt utbildningsområde (Nordin, 2012, s.42). Europeanization beskriver 

ett Europa som successivt implementerar sig in i varje nation, en så kallad 

harmoniseringsprocess. Då EU inte har några lagliga maktbefogenheter innebär även 

europeanization att utbildningsområdet främst styrs av “soft-laws”. EU kan då verkställa mål 

enkelt, flexibelt och effektivt genom att kringgå legaliseringsprocessen. I och med 

europeanization reduceras statens roll kraftigt där styrningen mer och mer sker på avstånd (Lawn, 
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2011, s.262). Begreppet anspelar på en utfallsorientering i takt med att fler mätningar och 

jämförelser gjorts mellan länder (Lawn, 2011, s.263). Europeanization innebär ett försök till en 

maktförskjutning från medlemsstaterna till EU där EU ska ses som den självklara 

utgångspunkten för samtal kring utbildning (Lawn, 2011, s.269; Nordin, 2012, s.42). 

Neoliberalism 

Larner (2000, s.5) förklarar hur neoliberalism står för nya former av ekonomisk-politisk styrning 

med marknadsrelaterade inslag. Motsvarigheter till neoliberalism är till exempel ekonomisk 

rationalism och neokonservatism. Marknaden kan sägas vara ett bättre sätt att organisera 

ekonomisk verksamhet då det är förenade med konkurrens och ekonomisk effektivitet. Likaså 

har avreglering och privatisering tillsammans med nya former av globala produktioner och 

finansiella system blivit centrala teman i debatten om omstrukturering i välfärdssystemet. 

Fokuseringen på marknaden förstås som associerat med ”globalisering av kapitalet” där det idag 

istället fokuseras allt mer på ekonomisk effektivitet och internationell konkurrens. Larner (2000, 

s.6) förklarar hur det finns olika tolkningar av neoliberalism där neoliberalism som policy är den 

vanligaste beskrivningen av begreppet. Dess grundläggande idéer vilar på fem värden vilka är 

individen, valfriheten, marknadssäkerhet, laissez faire (total skattefrihet) och en mindre regering 

(Larner, 2000, s.7). Dessa kan sammanfattas med att individen har en enorm frihet och ses som 

en entreprenör som rår om sin egen välgång (Sjöberg, 2011, s.31). Samtidigt menar Larner (2000, 

s.20) att neoliberalism ses mer som ett ideal än en institutionell verklighet då framväxandet av nya 

politiska krafter inte enkelt ersätter det gamla styrandet. 

 

Den teoretiska utgångspunkten med begreppen i fokus kommer fungera som viktiga verktyg i 

analysdelen. Varje begrepp är specifikt vilket innebär att flera olika upptäckter kan göras, något 

som ökar möjligheten till att få ett nyanserat resultat.        
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Syfte och frågeställningar 

Dagens nationella utbildningspolitik påverkas av påtryckningar från internationella instanser så 

som EU, där svensk skola formas utifrån de krav som ställs på makronivå. Syftet är därför att 

undersöka var grundskolan och särskilt dess tidigare år positioneras, framställs och konstrueras i 

aktuella policydokument producerade av EU. 

 

Studien utgår därför från följande två frågeställningar: 

1. Vilken skola skapas i EU:s utbildningsdokument? 

2. Vilken framträdande roll får grundskolan, och särskilt grundskolans tidigare år, i EU:s 

utbildningsdokument? 
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Metod 

Kvalitativ textanalys 

Textanalys innebär att läsa och analysera texter av olika slag och genom det analysera olika 

problem och samhällsfenomen (Widén, 2015, s.177). Att göra en textanalys handlar därför om att 

välja ut och förhålla sig till olika texter och skapa kunskap om textens innebörd utifrån ett 

avgränsat undersökningsproblem (Widén, 2015, s.178). Den kvalitativa textanalysens historia 

följer en tolkningstradition kallad hermeneutik. Ordet kommer från grekiskan och innebär att 

tolka och förklara. Förenklat betyder det att läsa, förstå och skapa mening av texten vilket kan 

göras med tre olika textanalytiska dimensioner. Den första dimensionen innebär att analysera 

textförfattaren. Den andra dimensionen handlar om att granska textens innehåll genom att 

exempelvis analysera en texts litterära uttryck och grammatiska variationer. Det kan då innebära 

att studera vilka begrepp som används och vilka som utesluts för att beskriva exempelvis en 

lärare. Genom det blir det möjligt att urskilja vilka ideologier som framträder kring läraren. Det 

textens innehåll och språk förmedlar skapar kunskap om vilka innebörder detta kan ge (Widén, 

2015, s.179). Den tredje dimensionen går ut på att fokusera på textens betydelse i förhållande till 

samhället. Det kan exempelvis vara att skapa förståelse kring vilka politiska maktstrukturer som 

uttrycks i texterna. Då riktas fokus till att förstå vilka samhällsföreträdare som stiftar vissa idéer. 

Genom en sådan analys kan även samhällsstrukturer och samhällsnormer urskiljas (Widén, 2015, 

s.180). Genom att fördjupa analysen kan även ett kompletterande ske kring en fjärde dimension. 

Denna innebär att utifrån ett teoretiskt perspektiv spåra hur maktrelationer upprätthålls på olika 

samhällsarenor eller hur normer görs synliga i dokumentet (Widén, 2015, s.185). Det är viktigt i 

en textanalys att redogöra för vilken eller vilka dimensioner som analysen bygger på (Widén, 

2015, s.178). Vidare förklarar Widén (2015, s.182) hur väl formulerade frågor kan liknas vid ett 

arbetsredskap och därför är av stor vikt. 

Diskursanalys  

Genom diskursanalys kan språkets roll förstås och hur verkligheten genom språket skapas (Fejes 

& Thornberg, 2015, s.90). Denna analysmetod dekonstruerar texter för att påvisa textens innehåll 

som både innesluter och utesluter, ibland utan läsarens medvetenhet. Att använda diskursanalys 

som metodansats är relevant då studerandet av vilka sanningar som konstitueras, vad som 

normaliseras och vad som uttrycks som onormalt samt vad som tas för givet respektive 
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osynliggörs i texter. Genom språket skapas bilder av verkligheten och språket får därför effekter 

på synsättet av verkligheten (Fejes & Thornberg, 2015, s.91). En diskursanalys innebär att förstå 

att språkets kraft formar världen på olika sätt (Fejes & Thornberg, 2015, s.92). Med en sådan 

analys är syftet att destabilisera det som tas för givet (Fejes & Thornberg, 2015, s.93). 

 

Några färdiga mallar för kritiska diskursanalyser finns inte och jag har därför valt att utgå från en 

kombination mellan textanalys med fokus på framför allt andra, tredje och fjärde dimensionen 

samt utifrån ett diskursivt perspektiv. 

Urval  

Då syftet med undersökningen är att granska dokument som påverkar svensk skola är det 

empiriska materialet av stor vikt. För att säkerställa att dokumenten ska vara av relevans 

kontaktades ”Europe direct” som är EU:s informationstjänst. Jag har, så långt det är möjligt, 

försökt att förhålla mig kritisk till informationstjänsten då dess syfte är att promota EU. Det har 

inneburit att jag med influenser av deras expertis valt ut aktuella policydokument som 

producerats i samband med Utbildning 2020. Motiven till detta val grundar sig i att Utbildning 

2020 är en strategisk ram för utbildningssamarbeten mellan medlemsländerna som ska syfta till 

att förbättra utbildningen inom EU. Urvalet har bland annat baserats på dess årgång där de 

senaste dokumenten prioriterats tillsammans med den relevans dokumenten utgjort i förhållande 

till Utbildning 2020. Det innebär att jag genom EU:s informationstjänst, självständigt valt ut ett 

antal dokument som pekar mot de gemensamma mål som den strategiska ramen utgör. I denna 

process har jag strävat efter att analysera olika slags dokument som syftar mot olika delar av EU:s 

prioriteringar. För att besvara ovanstående syfte har därför följande dokument valts ut: 

 

 En ny syn på utbildning: att investera i färdigheter för att uppnå bättre 

socioekonomiska resultat (2012) 

 Rådets slutsatser om att investera i utbildning – ett svar på ”En ny syn på utbildning” 

(2013) 

 Effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa (2006) 

 Rådets slutsatser av den 11 maj 2010 om utbildningens sociala dimensioner 

 Education and Training Monitor (2014) 
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Databearbetning och analysmetod 

En grundläggande förutsättning för vetenskapligt analysarbete är att utforma kritiska frågor till 

det studerade objektet. För att göra en korrekt analys är därför frågorna av stor vikt (Fejes & 

Thornberg, 2015, s.182). Inför analysen skrevs ett antal frågor som tog hänsyn till de 

textanalytiska dimensionerna och blev ett viktigt redskap när resultaten skulle urskiljas. Samtliga 

dokument har lästs noga i flera omgångar där jag vid varje genomläsning antecknat nya 

upptäckter. En genomläsning har bland annat bestått av att analysera textens språkliga kvaliteter 

så som vanligt förekommande begrepp (Fejes & Thornberg, 2015, s.179). En annan omgång har 

helt fokuserats på vilka sociala aspekter som EU menar att skolan har och vilka distinktioner som 

görs gällande utbildningsnivåer med framför allt fokus på grundskolans tidigare år. En tredje 

analysomgång har istället granskat vilka ekonomiska aspekter som en effektiv skola innebär där 

fokus på preciseringar kring skolnivåer gjorts. Dessa analysgenomgångar har inneburit att 

upptäcka vilka politiska maktstrukturer som uttrycks genom texterna (Fejes & Thornberg, 2015, 

s.180). Likaså har även en problematiserande genomläsning gjorts med hjälp av de diskursiva 

begreppen för att tillämpa en mer kritiskt diskursteoretisk utgångspunkt. Genom det har olika 

teman i texterna kunnat urskiljas där EU:s visioner kring skolan och dess roll i allmänhet och 

grundskolans tidigare år i synnerhet trätt fram. 

Reliabilitet och validitet 

Oavsett analysmetod är det viktigt att tydliggöra i så stor utsträckning som möjligt hur ett visst 

resultat har trätt fram. Detta ökar intersubjektiviteten då detaljerade förklaringar av hur 

undersökningen gått till innebär att andra kan komma fram till samma resultat. I en diskursanalys 

innebär det att förstå hur diskurser, genom ett styrande språk, har trätt fram och fungerar i 

speciella sociala sammanhang där den egna upplevelsen av en diskurs får stå åt sidan för att tolka 

fenomenet intersubjektivt. Vid kritisk diskursanalys relateras validitetsfrågan till vilken syn på 

makt som antas. Vidare innebär även att låta citat ha en framträdande roll för att öka 

transparensen (Bergström & Boréus, 2012, s.406). Detta är något som eftersträvats i analysen där 

relevanta citat fått träda fram. 

 

All text, oavsett om det är en transkribering av en intervju eller en statlig utredning, beskriver 

verkligheten och ingen text kan sägas vara mer äkta än en annan enligt diskursanalytiker. 

Däremot kan resultatet från en diskursanalys visa vilka beskrivningar som får legitimitet av att 

vara sanna. Den som analyserar är ett subjekt där det analyserade materialet skrivs inom en viss 

diskursiv ram, det är därmed svårt att svara på hur mycket den analyserande påverkar det som 
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beforskas. Subjektet är inte fristående från diskursen vilket innebär att det inte går att inta en roll 

utanför diskursen för att göra en analys på avstånd, utan förblir en individ innanför diskursen. 

Den undersökande är därför medskapare till diskurser samt ett resultat av diskurser vilket innebär 

omedveten påverkan på det studerade objektet (Fejes & Thornberg, 2015, s.94). 

 

Ett mer utvecklat analysverktyg innebär bättre förutsättningar för god intersubjektivitet och 

därför god reliabilitet. Intersubjektiviteten i en diskursanalys däremot kan te sig något 

problematiskt då angreppsättet innebär en öppnare syn på hur analysverktygen ska se ut 

(Bergström & Boréus, 2012, s.405). Det har då riktats generell kritik mot diskursanalytiska studier 

genom att analysverktygen är svårtolkade. Delvis därför har jag valt att beteckna min metod som 

kvalitativ textanalys med diskursiv ansats. Det innebär att min analys i sin helhet utgått från de 

textanalytiska dimensionerna men där den diskursiva ansatsen har fått framträda främst genom 

val av begrepp som påverkat mitt förhållningssätt till resultaten. 
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Analys 

Jag har tagit del av fem rapporter som på olika sätt förhåller sig till Utbildning 2020. Ur ett 

övergripande, diskursivt perspektiv formar helheten av de dokument som produceras i ett visst 

sammanhang en viktig kontext för att tolka innebörden av varje enskilt dokument. De fem 

dokumenten bildar, enligt EU, tillsammans nyckelstrategier mot de målsättningar som år 2020 ska 

uppnås samtidigt som de var för sig beskriver olika delar av dessa mål. Genom att dekonstruera 

dokuementen kan jag i enlighet med en diskursiv analysmetod, påvisa textens innehåll som både 

innesluter och utesluter. Då blir det möjligt att studera vilka sanningar som konstitueras, vad som 

normaliseras samt vad som osynliggörs i texterna (Fejes & Thornberg, 2015, s.90-91). Det 

innebär att dokumenten ”En ny syn på utbildning” och ”Rådets slutsatser 2013” som presenteras, 

framför allt har som syfte att beskriva vad utbildning, generellt och specifikt, behöver för att få 

igång produktivitet och motverka arbetslösheten i Europa. Dokumenten, ”Effektiva och rättvisa 

utbildningssystem i Europa” och ”Rådets slutsatser 2010” förklarar å andra sidan främst de 

socioekonomiska fördelarna som följer av rättvisa utbildningssystem och kan därför ses som en 

motpol till de två ovanstående texterna. Det sista dokumentet, ”Education and Training Monitor 

2014”, beskriver hur effektiva investeringar genererar både god ekonomisk och social avkastning, 

vilket kan sägas sammanfoga de fyra övriga dokumenten . Trots skilda karaktäristiska drag, har 

vissa återkommande inslag mer eller mindre kunnat urskiljas i samtliga dokument där de 

tillsammans ingår i ett större diskursivt sammanhang. Jag kommer i följande kort att beskriva 

varje rapport något mer utförligt för att genom det åskådliggöra dessa karaktäristiska drag. Efter 

presentationen kommer dokumentens tematik presenteras där de hädanefter benämnas 

med siffrorna 1-5. 

Presentation av analysmaterial 

1. En ny syn på utbildning: att investera i färdigheter för att uppnå bättre socioekonomiska 

resultat (2012) (18 sidor, 7053 ord) 

På EU:s officiella hemsida förklaras det att dokumentet är ett initiativ till att reformera 

utbildningssystemen i EU. Då arbetsmarknaden förändras måste utbildningssystemen anpassas 

för att likna den kompetens som kommer att efterfrågas i framtiden. Kommissionen, som 

producerat dokumentet, menar därför att varje medlemslands utbildningssystem bör reformeras 

för att utbilda elever med rätt slags kompetens och på så sätt minska arbetslösheten. 
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Kommissionen förklaras vara en expertgrupp som ska hjälpa varje medlemsland att uppnå 

utbildningsmålen samt hjälpa länderna med individuella utmaningar gällande utbildning 

(www.europa.eu). Vilka experter som kommissionen består i framgår inte där dess anonymitet 

därför är påtaglig. 

 

Det är tydligt att dokumentet har tillkommit under en period när Europa befunnit sig i djup 

ekonomisk kris. Genom den kritiska diskursanalysen, som innebär att koppla hur ofta vissa ord 

används i en politisk text, har begrepp som ”tillväxt” och ”effektivitet” kunnat urskiljas som 

återkommande inslag vilket innebär riktningar till en marknadsinriktad kontext (Fejes & 

Thornberg, 2015, s.93). Genom sådana återkommande begreppsval blir det därför påtagligt hur 

reformer, enligt texten, förväntas resultera i att motverka eventuella kriser i framtiden samt stå 

emot den allt hårdare konkurrensen på den globala utbildningsmarknaden, något som tydligt kan 

kopplas till neoliberalismen (Larner, 2000, s.5). En stor del av rapporten fokuserar på framtiden 

och de skrivningarna syftar huvudsakligen på högre utbildning. Samtidigt skrivs grundskolans 

tidigare år fram vid några tillfällen som viktiga av framför allt sociala skäl för att bland annat 

förebygga avhopp längre fram. Att investera i skolan leder enligt dokumentet på lång sikt till 

ekonomisk stabilitet, ett budskap som kan sägas följa som en röd tråd genom hela texten. 

 

2. Rådets slutsatser om att investera i utbildning – ett svar på ”En ny syn på utbildning: att investera i 

färdigheter för att uppnå bättre socioekonomiska resultat och den årliga tillväxtöversikten för 

2013” (4 sidor, 2354 ord) 

Rådet har följt upp med några slutsatser, där vilka just rådet är inte framkommer 

(www.europa.eu). Dokumentet syftar till att klargöra vilken roll samtliga involverade i Utbildning 

2020 har. Texten är kortfattad med punktade meningar som främst sammanfattar ”En ny syn på 

utbildning”. Fokus är därför på förebyggande åtgärder kring tidiga avhopp där förhöjda resultat i 

skolan ska prioriteras. För att lyckas konkurrera på den globala marknaden förklaras IKT-baserat 

lärande som viktigt för att modernisera utbildning på alla nivåer. Samtidig poängteras främjandet 

av sociala färdigheter där utbildning har en viktig roll. Ingen distinktion görs mellan 

utbildningsnivåerna i texten, men det finns en tydlig riktning mot högre utbildning då 

dokumentet i sin helhet skriver fram förebyggande åtgärder för att minska arbetslösheten. 

  

3. Effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa (2006) (12 sidor, 4051 ord) 

Dokumentet handlar, enligt EU, om hur många utbildningssystem är ojämlika och därför 

behöver bli mer inkluderande och mer rättvisa och effektiv så att alla får tillgång till bra 

utbildning (www.europa.eu). Genom dokumentet vill Kommissionen understryka hur effektiva 

utbildningssystem och jämlika utbildningssystem inte behöver utesluta varandra utan kan fungera 
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tillsammans. Även i denna text är ”tillväxt” och ”effektivitet” återkommande begrepp men där 

även begreppet ”rättvisa” framträder som för att väga upp den marknadsinriktade synen på 

utbildning. Grundskolans tidigare år får ett visst utrymme samtidigt som de högre 

utbildningsnivåerna dominerar. Trots ett ojämnt utrymme mellan utbildningsnivåerna blir det 

tydligt att huvudbudskapet handlar om, oavsett utbildningsnivå, hur effektiva och rättvisa 

skolsystem gynnar ett samhälle i stort. 

 

4. Rådets slutsatser av den 11 maj 2010 om utbildningens sociala dimension (6 sidor, 3052 ord) 

Detta dokument är placerat på EU:s hemsida under rubriken “Utbildning för social inkludering”. 

Det handlar om att alla ska få tillgång till bra utbildning för att skaffa sig de kunskaper och 

färdigheter som krävs för att få jobb och utvecklas i samhället (www.europa.eu). Budskapen i 

texten är tydliga där utbildningens sociala ansvar beskrivs i generella termer samt specifikt mot 

olika årskurser. Likt dokument nummer två är texten kortfattad med tydliga direktiv till 

medlemsstaterna för att främja de sociala färdigheterna och genom det nå målen för Utbildning 

2020. 

 

5. Education and Training Monitor (2014) (88 sidor, 42 379 ord) 

Dokumentet är en årlig utbildningsöversikt över Europas utbildningssystem. På EU:s hemsida 

förklaras det hur rapporten redovisar empirisk data men har ändå tydliga politiska budskap åt 

medlemsländerna. Dess huvudbudskap syftar åt de bestämmelser som ska generera att målen i 

Utbildning 2020 uppnås (www.europa.eu). I dokumentet förklarar EU:s generaldirektör för 

utbildning och kultur Xavier Prats Monné, hur rapporten är ett bra exempel på samarbeten 

mellan olika instanser så som “Education and Culture Executive Agency”, “OECD” och “PISA”, 

vilket innebär en viss transparans gällande vilka som skapat texten (Education and Training 

Monitor, 2014, s.3). Då rapporten är omfattande ryms många olika utbildningsriktningar som 

förespråkar både ett rättvist utbildningssystem och ett effektivt sådant. De ekonomiska fördelarna 

skrivs tydligt fram och rapporten kan sägas motivera på olika sätt varför medlemsländerna tjänar 

på effektiva investeringar inom utbildning. Begreppen “effektivitet” och “tillväxt” används 

frekvent och likt rapporten “En ny syn på utbildning” märks det i texten hur Europa blivit starkt 

påverkad av den ekonomiska krisen. Budskapen i dokumentet syftar därför till hur länderna 

effektivt ska få igång produktiviteten och hur EU:s befolkning ska bli anställbara. Utbildning idag 

beskrivs undervisa förlegade kunskaper som eleverna inte har någon nytta av i det verkliga livet. 

Grundskolans tidigare år får ett begränsat utrymme i denna text, jämfört med högre utbildning. 
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Av totalt 88 sidor är fem sidor helt dedikerat förskolan och de tidigare åren i skolan. De tidigare 

åren förklaras då vara viktiga genom att motverka ojämställdhet och främja social rättvisa. 

Samtidigt består stora delar av dokumentet hur alla elever, särskilt de socialt missgynnade, genom 

skolan ska lyckas ta sig in på arbetsmarknaden. 

 

Generellt sett har varje dokument vissa karaktäristiska drag, men där en sammanställning av 

rapporterna visar på några återkommande teman som kan urskiljas i samtliga texter. Det handlar 

framför allt om hur förstärkt kvalitet på utbildning innebär förbättrad ekonomi. De ekonomiska 

fördelarna har flera dimensioner, både sociala och kapitala, vilka i texterna beskrivs fungera 

parallellt med varandra eller i symbios. Jag har därför valt att tematisera resultaten för att tydligt 

påvisa dessa huvuddrag. Genom det har även framträdandet kring grundskolans tidigare år och 

dess roll, enligt EU, kunnat urskiljas. 

En effektiv utbildning innebär en stärkt ekonomi  

Neoliberalismen innebär att se skolan som en marknad som bättre organiserar ekonomisk 

verksamhet genom att den är förenad med ekonomisk effektivitet. En sådan marknadsfokusering 

kan ses som associerat med kapitalet som blivit allt mer globalt där det idag istället fokuseras mer 

på ekonomisk effektivitet och internationell konkurrens (Larner, 2000, s.6). I dokumenten kan 

urskiljas hur utbildning därför handlar om att investera i färdigheter som på lång sikt ökar tillväxt 

och konkurrenskraft då det är specifika färdigheter som genererar produktivitet. Kvaliteten på all 

utbildning ska förbättras då moderna, kunskapsbaserade ekonomier kräver människor med högre 

och mer relevanta färdigheter. Detta skrivs tydligt fram i framför allt dokument 1, 2 och 5. 

Utbildning beskrivs i många fall utan preciseringar men som ska syfta till att eleverna efter 

avslutade studier får jobb i den moderna världen, vilket innebär en riktning mot äldre elever. EU 

präglas fortfarande av den ekonomiska krisen och den hårda konkurrensen på den globala 

marknaden. Därför betonas förbättrad kvalitet på utbildningar där relevanta färdigheter anses 

som viktiga komponenter för att reagera på den internationella konkurrensen. Sådana 

beskrivningar kan kopplas ihop med europeanization som idag innebär att genom ett gemensamt 

europeiskt utbildningsområde tala om mål som handlar om att bli världens mest 

konkurrenskraftiga ekonomi (Nordin, 2012, s.42). Ökningen av den globala tillgången av 

högkvalificerade personer är massiv förklarar flera av dokumenten och sätter Europa på prov i 

och med att allmän och yrkesinriktad utbildning fortfarande inte lyckas ge de rätta färdigheterna 

för att människor ska bli anställbara. För att skolan ska utbilda elever för dagens och 

morgondagens värld måste tillhandahållandet av de rätta färdigheterna för sysselsättning ske, 
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genom att utbildningsanstalterna blir mer effektiva och inkluderande och genom att ett 

verkningsfullt samarbete sker med relevanta intressenter. Detta ska inbegripa alla 

utbildningsnivåer men genom texterna, i synnerhet dokument 1 och 5 tilltalas framför allt de 

äldre eleverna då det uttrycks hur viktigt det är att främja arbetsbaserat lärande med 

yrkesrelaterade färdigheter som specifikt riktar sig mot högre utbildning. Betoningen på 

övergången mellan lärande och arbete är väsentligt. Svaret, menar kommissionen är att förstärka 

partnerskap som för utbildningen betyder att den mer aktivt utarbetar strategier för färdigheter. 

Tillvägagångsättet innebär en förutsättning för framgång med det kommissionen i dokument 1 

kallar “ungdomsgarantisystemen” som specifikt riktar sig till ungdomar. Likaså ska den allmänna 

och yrkesinriktade utbildningen successivt vara i världsklass för att höja nivån på just 

yrkesfärdigheterna. Det blir därför mycket fokus på framtiden, det eleverna ska kunna när de har 

avklarat skolan. Samtidigt förtydligas det hur utbildning på alla nivåer måste anpassas för att 

undervisning ska bli mer relevant för elever på arbetsmarknaden. Det handlar om att göra de rätta 

investeringarna och genom att fokusera på vissa områden förändra utbildningen för att göra den 

mer effektiv och ändamålsenlig. Därför läggs visst ansvar på regeringsnivå då starka 

utbildningsprestationer inte kan förväntas om det inte finns tillräckligt med medel och reformer 

som garanterar dess effektivitet. Reformerna poängteras som nödvändiga för att säkerställa att 

utbildningen fungerar effektivt och ändamålsenligt: ”(…) man bör fokusera på att maximera 

resurseffektiva investeringar på alla utbildningsnivåer” (En ny syn på utbildning, 2012, s.12). 

 
Grundskolans tidigare år får ett visst utrymme i flera av texterna. Det beskrivs framför allt hur 

medel ska bli resurseffektiva genom att prioritera den tidiga utbildningen för att förebygga tidiga 

misslyckanden som kan få förödande konsekvenser senare, så som arbetslöshet: ”ECEC (early 

childhood education) is an effective and an efficient investment in education” (Education and 

Training Monitor, 2014, s.9). Den effektiva skolan uppnås om förstärkning sker kring inlärning 

av grundläggande färdigheter i bland annat läs- och skrivkunnighet samt matematik. Då blir det 

även möjligt att upptäcka elever med svårigheter samt ge individanpassat stöd, detta för att 

förebygga avhopp från skolan längre upp i årskurserna. Fokus är på de yngre eleverna samtidigt 

som det generellt i dokumenten handlar om att förebygga eventuella avhopp senare. Vidare 

beskrivs nya former av lärande som viktiga där läroplaner bör reformeras för att bli mer relevanta 

i den moderna världen, detta genom att ha löpande samarbeten med företag. Ett stort hinder, 

förklaras i flera av dokumenten, är att bristande grundläggande färdigheter och kvalifikationer 

som inte är anpassade till arbetsmarknaden innebär svårigheter för integreringen i samhället. 

Medlemsländerna rekommenderas därför införa innovativ metodik och främja 

entreprenörkunskap redan i tidig ålder. Likaså ska eleverna få ”verklig erfarenhet” av världen 
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genom att lärande starkare kopplas till företag, även det något som ska finnas med på alla 

utbildningsnivåer och i alla ämnen. Ekonomins behov skrivs fram som det mest angelägna där 

skolan för närvarande undervisar elever i kunskaper som inte längre är viktiga i det moderna 

samhället, något som tydligt uttrycks i flera av dokumenten:  

The crisis has brought to light that sometimes education systems prepare children for a 
world that no longer exist: many schools are not attuned to the benefits of digital learning 
and the new pedagogies they enable; and too many learners do not have their 
qualifications recognized (Education and Training Monitor, 2014, s.3). 

 

Utbildningsväsendet beskrivs i generella termer men då det explicit uttrycks hur barn (children) 

inte får rätt slags undervisning finns en viss riktning mot yngre elever. Denna tolkning blir legitim 

då texterna inte är konsekvent i begreppsval och ordet ”barn” främst skrivs fram i samband med 

de tidigare årskurserna. Ett huvudargument för att investera i utbildning är därför att säkerställa 

att alla elever är utrustade med kunskaper som innebär att kunna delta i det moderna samhället 

och på arbetsmarknaden:  

 

A prime reason for investing in education and training is to ensure that all learners are 
equipped with the skills to participate in society and - crucially - on the labour market 
(Education and Training Monitor, 2014, s.18). 

 

Syftet med utbildning är därför att i framtiden kunna bli anställbar. Det betonas hur viktigt det är 

att eleverna utvecklar de färdigheter som krävs för att starta företag och anpassas till de 

förändringar som sker på arbetsmarknaden. Utbildning kan leda till förbättrad ekonomi och 

minskad arbetslöshet om undervisningen riktar fokus till de kunskaper och färdigheter som kan 

generera anställning och tillväxt. Detta ska tilltala alla utbildningsnivåer men genom fokus på 

anställbarhet syftar det framför allt på högre utbildning. 

 

En rättvis skola innebär en förstärkt ekonomi 

I dokumenten, framför allt i text 3, 4 och 5, framkommer vikten av att stödja utvecklingen av 

utbildningssystemen för att medlemsländerna ska säkerställa ekonomiskt välstånd samt 

självförverkligande för alla medborgare både på det personliga, sociala och yrkesmässiga planet. 

Alla utbildningsnivåer inkluderas då flera av dokumenten i många fall eftersträvar att beskriva 

skolan genrellt. Innovation och kreativitet förklaras som väsentliga kompetenser i det moderna 
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samhället tillsammans med interkulturell dialog. Utbildningens syfte är att förbereda individer för 

livet där demokrati och värdegrundsarbete betonas. Säkerställandet av tillväxt genom utbildning 

hävdas för ett samhälle både leda till förbättrad jämställdhet och inkludering. I flera av 

dokumenten förklaras det tydligt hur effektiva investeringar får både betydande sociala och 

ekonomiska avkastningar. Det är därför även viktigt att stärka utbildningens sociala aspekter. 

Fokus på begreppsval kan kopplas till textanalysens andra dimension som innebär att studera 

vilka ord som beskrivs i samband med skolan. Det blir då möjligt att urskilja vilka ideologier som 

framträder där det i detta fall påvisas hur skolan främst ska effektiviseras men där sådana 

effektiviseringar även innebär social avkastning (Widén, 2015, s.179). Om alla elever har samma 

möjlighet att få en utbildning av hög kvalitet främjas social sammanhållning, hållbar utveckling 

och aktivt medborgarskap, hävdas det. Om inte sådana effektiva investeringar i skolan görs, blir 

ett samhälles totala kostnad högre:  

 

Utbildningspolitiken kan ha avsevärt positivt inflytande på ekonomiska och sociala 
resultat, även hållbar utveckling och social sammanhållning, men orättvisor inom 
utbildning för också med sig betydande dolda kostnader som sällan framgår av offentliga 
räkenskapssystem (Effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa, 2006, s.3). 

Undervisning som inriktar sig på både lärande och sociala färdigheter ger bättre resultat och får 

större effekter genom hela livet. Utbildning måste, enligt dokumenten, därför leva upp till dess 

potential att motverka all form av diskriminering och social exkludering. Skolan specificeras inte 

avsevärt utan kraven ska involvera alla elever oavsett ålder och utbildningsnivå. Samtidigt 

beskriver alla dokumenten hur effektiva investeringar i förskolan och de tidigare åren i 

grundskolan har varaktiga fördelar både när det gäller resultat och socialisering eftersom det 

underlättar senare lärande. De tidiga investeringarna är därför ett effektivt sätt att etablera 

grunderna för fortsatt lärande samt att förebygga att eleverna lämnar skolan i förtid och ger totalt 

mer rättvisa resultat och generella färdigheter: 

 

En prioritering för mer resurseffektiv användning av medel bör bli utbildning på tidigare 
nivå för att förebygga tidiga misslyckanden i skolan och deras konsekvenser i vuxenlivet 
(skolresultat, sysselsättningsandelar, löner, brottsförebyggande, hälsa osv.) (En ny syn på 
utbildning, 2012, s.13). 

De grundläggande kunskaperna i ämnen som matematik, naturkunskap och läs- och 

skrivkunskaper beskrivs framför allt som viktiga för sysselsättning och social inkludering. Genom 

att tidigt uppmärksamma de elever med minst fördelar i skolan förbättras både den totala 

kvaliteten och inkluderingen i utbildningsväsendet. De första åren i grundskolan anses därför vara 

viktiga i samband med att hantera ojämställdhet och förbättra grundläggande kompetenser: 
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A first policy lever is to improve the quality of pre-primary and compulsory education. 
This is a first step to tackle the persistent socio-economic and socio-cultural inequalities 
in education. In this context it is relevant to recognize high-quality early childhood 
education and care as an effective early investment to level the playing field for 
subsequent skills development and to promote excellent education outcomes in general 
(Education and Training Monitor, 2014, s.55). 

Att ge en bra start för de yngre eleverna innebär, enligt dokumenten, en bra grund för barnens 

personliga utveckling och för skolprestationer rent generellt medan det motsatta kan sägas hota 

den hållbara och inkluderande tillväxten. 

Vissa färdigheter prioriteras 

Färdigheter som kritiskt tänkande, initiativtagande och problemlösning har särskild status i 

texterna. Detta då de hävdas förbereda eleverna för ”dagens mångskiftande och oförutsägbara 

yrkesbanor” (En ny syn på utbildning, 2012, s.4). Entreprenörskap är svaret på dessa krav som 

skolan bör ägna uppmärksamhet åt, då det på sikt enligt argumentationen innebär inrättandet av 

nya företag som generar arbete. Fokus på framtiden är påtagligt i samtliga dokument. Det 

uttrycks tydligt hur entreprenörskap ska introduceras tidigt och att det från och med högstadiet 

ska finnas en riktning mot företagsskapande som en karriärmöjlighet. Specifikt skrivs det i flera 

av dokumenten hur alla ungdomar bör ha haft minst en praktisk erfarenhet av 

entreprenörskunskap före avslutad obligatorisk skolgång. Då samhällets efterfrågan på 

naturvetenskap, teknik, ingenjörskunskap och matematik är stor bör skolan ta vara på dessa 

ämnen än mer och öka engagemanget på alla utbildningsnivåer. Skolan uttrycks oftast i generella 

termer men vissa förtydliganden görs kring att öka insikten i de yrkesbanor som väntar 

utexaminerade inom ingenjörskunskap och entreprenöriellt lärande. Återkommande handlar det 

om i flera av dokumenten att prioritera de kompetenser som i slutändan ökar anställbarheten som 

exempelvis företagsinitiativförmåga, datafärdigheter och kunskaper i främmande språk. Har inte 

eleverna sådana relevanta kunskaper kan det hämma ett aktivt medborgarskap. Språkinlärning 

skrivs fram som något viktigt för anställbarhet som behöver uppmärksammas särskilt då 

internationella utbyten ses som en konkurrensfaktor: ”Företagen behöver också de språkliga 

färdigheter som är nödvändiga för en global marknad” (En ny syn på utbildning, 2012, s.5).  

 

Samhällets förändringar innebär, enligt dokumenten att färdigheter och kompetenser som krävs 

på arbetsmarknaden och i vardagslivet skiftar snabbt. Eleverna måste ha förmågan att hantera 

denna moderna komplexitet och till detta behövs vad som betecknas som de rätta kunskaperna 

som är aktuella för dagens utmaningar. Ett första steg är att alla ska få grundläggande färdigheter. 

Att ha baskunskaper skrivs fram som viktiga nyckelstrategier för utbildningsresultat eftersom det 
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innebär en bra grund för långsiktig ekonomisk tillväxt samt inkludering för varje individ. 

Utbildning 2020 siktar framför allt på att reducera andelen elever med låga kunskaper i läsning, 

matematik och NO. Det förklaras även i flera av dokumenten hur viktigt det är att stärka tidig 

spårning av och ingripande i svårigheter att lära. Läs- och skrivkunskap, grundläggande 

matematik och naturkunskap lyfts fram som viktigt för vidare lärande och för framtida 

sysselsättningar och social inkludering. Genom sådana formuleringar fokuseras det mycket på 

färdigheter som gynnar den framtida eleven. Följande logik framträder i argumentationen: De 

yngre eleverna måste bli bättre på att hantera matematiska problemlösningar, utöver 

grundläggande matematik. Därför är också entreprenörskap viktigt då det innebär att tänka 

kreativt, samarbeta, lösa problem samt resulterar i att idéer omvandlas till verklighet. Vidare 

börjar digital teknologi bli allt mer vanligt i vardagen vilket också gynnar kreativiteten. Teknologi, 

med IKT-baserat lärande, erbjuder möjligheter för individer att vara kreativa och innovativa samt 

skapar möjligheter att samarbeta utanför nationens gränser. Att använda datorn och andra 

tekniska artefakter, förklaras särskilt i dokument 1, bör introduceras tidigt i alla ämnen. Då 

processen kring europeanization innebär en subtil men kraftfull form av styrning blir det påtagligt 

hur de färdigheter som betonas viktiga i dokumenten får en viss status (Lawn, 2011, s.259). 

Vissa grupper uppmärksammas 

I flera av dokumenten betonas vissa grupper som extra utsatta och viktiga att prioritera. Det 

handlar om att skapa en utbildning för alla elever, oavsett bakgrund, något som beskrivs i 

dokumenten ska inbegripa alla utbildningsnivåer. Samtidigt innebär val av begrepp att det i flera 

fall gäller just barn vilket pekar på en riktning mot yngre elever. Rapporterna förklarar hur 

utbildning är väsentligt för att främja social sammanhållning och bryta utanförskap och social 

utsatthet. Därför måste utbildningen anpassas till elevernas många olika bakgrunder för att bidra 

med kulturell rikedom. Etniska minoriteter och ”invandrare” ses som särskilt missgynnade 

grupper, där just begreppet “invandrare” upprepas vid flera tillfällen:  

koncentrera sig på förvärvande av viktiga grundläggande färdigheter, särskilt läs- och 
skrivkunnighet och räknekunskaper – särskilt när det gäller elever med 
invandrarbakgrund (Rådets slutsatser, 2010, s.4) 

Språkets makt har, enligt en diskursteoretisk ansats, en viktig roll i att påverka hur människor 

 sedan agerar utifrån det som konstitueras (Winther Jörgensen & Philips, 2000, s.13). Det innebär 

att beroende vilket synsätt dokumenten förmedlar, får de olika sociala konsekvenser (ibid., s.16). 

Val av begrepp är därför viktigt för att dokumenten ska fungera inkludernade och inte ge negativa 

associeringar. 
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Vidare beskriver flera av dokumenten hur alla elever, särskilt de från missgynnade sammanhang 

tillskrivs rätt till förbättrade grundläggande färdigheter. Detta betonas i de flesta dokumenten som 

viktigt för att lyckas med Utbildning 2020 och att målen uppfyllas korrekt. Det påvisas hur 

utbildning spelar en aktiv roll i motverkandet av diskriminering och social exkludering. Av sociala 

anledningar anses därför förskolan och grundskolans tidigare år ha en nyckelroll genom att tidigt 

nå ut till de mest missgynnade eleverna. Det uttrycks hur de missgynnade grupperna måste 

behandlas som en integrerad del av samhällets globala ansträngningar att tackla fattigdom, 

bekämpa diskriminering och socialt utanförskap. Elever från ekonomiskt sämre miljöer, förklaras 

i flera dokument, har redan från skolstart ofördelaktiga möjligheter att klara av skolan och 

fortsätter genom sin skolgång att utvecklas långsammare än elever med ekonomiska fördelar. 

Vidare påpekas att fattigdom även innebär sämre kognitiv utveckling vilket påverkar en individs 

hela liv. De grupper som beskrivs som fattiga förklaras sakna det språkliga- eller kulturella kapital 

hemifrån som krävs för att hantera skolan. Det beskrivs därför i flera av dokumenten, men 

framför allt i dokument 5, hur just elever med annat modersmål är extra utsatta då risken finns att 

deras egna kulturer eller identiteter undervärderas av den kulturellt dominanta gruppen. 

Ojämställdheten tar sig uttryck genom diskriminering, segregering, språkliga barriärer, orättvisor 

och mobbing från andra elever. Utbildning måste därför, förklaras enligt många av dokumenten, 

leva upp till dess potential och undvika alla former av diskriminering och social exkludering och 

ge alla elever samma chans då socioekonomisk och sociokulturell ojämställdhet fortsätter att 

påverka utbildningsresultat negativt. Dessa specifika krav ska gälla på alla utbildningsnivåer. 

Samtidigt beskrivs det i vissa delar av text 5 hur barn av sociokulturella orsaker inte har möjlighet 

att klara av skolan, vilket medför att en riktning mot yngre åldrar görs: 

The principal groups who are culturally marginalised in this way within the education 
system are the children of minority ethnic and migrant parents (Education and Training 
Monitor, 2014, s.26). 

Detta är även något som uttrycks i dokument 4: 

(…) utbildning för barn med invandrarbakgrund, där medlemsstaterna uppmanades att 
vidta lämpliga åtgärder på den behöriga ansvarsnivån – lokalt, regionalt eller nationellt – 
för att garantera att alla barn ges rättvisa och lika möjligheter samt det stöd som krävs för 
att de oavsett bakgrund ska kunna utveckla sin fulla potential (Rådets slutsatser, 2010, 
s.2). 
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Sammanfattande analys 

Då dokumenten har tillkommit under en period som hårt präglats av den ekonomiska krisen 

syftar samtliga rapporter till hur effektiva investeringar i utbildningen ska generera produktivitet 

och motverka arbetslöshet. EU:s utbildningsvisioner grundar sig därmed i en neoliberal syn. 

Grundskolans tidigare år anses viktig och bör prioriteras framför allt i det avseende att en bra 

start i skolan kan minska avhopp längre fram. Detta innebär att EU förmedlar hur ett samhälle i 

det långa loppet tjänar på att investera i de tidigare åren. Att motivera vad som stärker ett 

samhälles ekonomi verkar, utifrån dokumenten, vara det viktigaste för att medlemsländerna ska 

investera i utbildning. Skolans tidigare år beskrivs därför på lång sikt ge god avkastning och i 

detta sammanhang uppehåller sig texterna främst kring de goda framtidsutsikter som spås ifall 

grundläggande kunskaper etableras. Att motivera vilka behov som barnen har i nuläget och inte 

endast vad som gynnar eleverna längre fram, tycks inte vara aktuellt. Vidare förklaras det hur 

samtliga årskurser ska involveras gällande skolans sociala ansvar med en likvärdig utbildning för 

alla. Samtidigt tenderar grundskolans tidigare år att tilldelas en nyckelroll angående de sociala 

värdena. Detta då texterna genomgående skriver fram de tidigare årens viktiga position i att 

förebygga socialt utanförskap. Inom samma kontext beskrivs även vissa grupper som särskilda 

och behöver uppmärksammas där val av begrepp till stor del medför en riktning mot de yngre 

åldrarna. Att specifikt utpeka vissa barn innebär att skapa stereotypa, diskursiva föreställningar. 

Dessa benämningar kan få som följd att grundskolans tidigare år, genom dokumenten, tillskrivs 

en bestämd roll där särskilda grupper av barn anses vara extra utsatta. Konsekvenserna kan 

innebära ett fokus på vissa grupper istället för individualiseringar där andra socioekonomiska 

orsaker även kan bidra till barns svårigheter i skolan. Likaså är det socioekonomiska läget för en 

skolelev oberoende ålder vilket innebär att val av begrepp är essentiellt för att dokumenten ska 

fungera inkluderande. Vidare ges vissa färdigheter status där andra ämnen utesluts. För 

grundskolans tidigare år innefattas det av specifika grundläggande färdigheter som bör prioriteras, 

där andra ämnen inte benämns i dokumenten. Det blir därför tydligt hur EU, genom sina 

policydokument, har en diskursiv maktposition som förklarar vissa saker giltiga och därmed 

sanna. 
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Diskussion 

Utbildningens ekonomiska diskurs 

Neoliberalismen förklarar hur nya former av ekonomisk-politisk styrning med marknadsinriktade 

inslag har tagit ett fast grepp om utbildningspolitiken (Larner, 2000, s.5). Marknaden beskrivs 

som ett bättre sätt att organisera ekonomisk verksamhet då den både är effektivare och mer 

konkurrenskraftig (Larner, 2000, s.6). Genom analysen ses tydliga tendenser på hur skolan idag 

ska inspireras av företagsvärlden för att förbättras och effektiviseras där den nutida skolan 

beskrivs som förlegad. De ekonomiska vinsterna som en effektiv utbildning genererar väger tungt 

i samtliga dokument. EU präglas hårt av den ekonomiska krisen där skolan ses som en 

bidragande faktor mot ett produktivt samhälle med god ekonomi. Begrepp som ”effektivitet” och 

”tillväxt” är återkommande inslag i alla dokument där skolan, oavsett utbildningsnivå, ska börja 

realisera termerna. Att inför neoliberala inslag i skolpolitiken tycks därför vara lösningen där 

grundskolans tidigare år får en viktig roll att ge grundförutsättningar för en sysselsatt befolkning. 

Motiven som, enligt dokumenten, läggs fram handlar om vad en god grund genererar i framtiden. 

Genom att syfta mot dessa framtidsutsikter tenderar de behov som de yngre eleverna behöver för 

stunden att glömmas bort. Det pekar på hur dokumenten framför allt riktar sig mot äldre elever 

vilket kan tolkas som att de högre årskurserna anses ha ett starkare värde. Vidare betonas vissa 

färdigheter återkommande som viktiga på den globala marknaden. Ämnena ska syfta till att 

fungera internationellt och även generera produktivitet och tillväxt. Grundläggande färdigheter i 

matematik, läs- och skrivinlärning samt kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena 

tillsammans med entreprenöriellt lärande lyfts fram som särskilt viktiga för att på sikt motverka 

arbetslöshet. EU:s roll som transnationell aktör, det så kallade europeanization, synliggörs här på 

ett tydligt sätt där de successivt implementerar på varje nation. När EU inte har några lagliga 

maktbefogenheter verkställs mål istället genom det som kommit att kallas för ”mjuk lag”. EU kan 

då kringgå komplicerade legaliseringsprocesser vilket medför ett effektivare sätt att få sina krav 

genomförda (Lawn, 2011, s.262). Det innebär ett försök till maktförskjutning från 

medlemsstaterna till EU där EU ska ses som den självklara utgångspunkten för utbildningsfrågor 

(Lawn, 2011, s.269). På nationell nivå blir konsekvensen att de färdigheter som faller utanför 

EU:s kunskapsideal, genom att inte få något utrymme i dokumenten, förlorar i kraft och får stå 

tillbaka mot de ämnen som tydligt skrivs fram som prioriterade. 
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Utbildningens sociala diskurs 

En diskurs beskrivs som ett regelsystem där subjekt genom språket förklarar vissa kunskaper 

giltiga (Bergström & Boréus, 2012, s.358). Regelsystemet fördelar makten och gör individers 

omvärld begripliga. Den diskursiva förståelsen får olika sociala konsekvenser beroende på vilket 

synsätt människan väljer att förklara en händelse där språkets makt spelar en aktiv roll i skapandet 

och förändringen av världen (Foucault, 1993, s.7). Genom policydokumenten träder 

EU som subjekt fram och konstituerar vissa sanningar. Ett tungt ansvar vilar därför i 

dokumenten som har vissa maktbefogenheter och påverkar vilket synsätt individer får på världen. 

EU:s utbildningsvisioner styr på så vis det mänskliga handlandet på mikronivå. I flera av 

rapporterna skrivs skolans sociala roll tydligt fram vilket kan sägas till viss del väga upp den allt 

mer neoliberala dominansen. Samtidigt menar Ball (2008, s.149) hur utbildningspolitik idag 

innefattas i stor utsträckning av ekonomiska och industriella inslag där de sociala värdena inte har 

lika starkt fäste. Detta är något som även Sjöberg (2011) och Nordin (2012) konstaterar i 

respektive avhandling. Av de analyserade dokumenten, särskilt i dokument tre och fem, förklaras 

den effektiva och den rättvisa skolan gemensamt som viktiga grunder att bygga en framgångsrik 

skola på. EU:s utbildningsvisioner har ett tydligt fokus på de ekonomiska aspekterna samtidigt 

som det framkommer hur de ekonomiska fördelarna har flera dimensioner, såväl kapitala som 

sociala. Ett rättvist utbildningssystem genererar god ekonomi där dess fördelar betonas 

återkommande vilket innebär att EU även har ett socialt diskursivt synsätt. Genom det blir det 

tydligt hur EU eftersträvar även sociala färdigheter vilket motsäger den till viss del ensidiga bild 

som uttryckts i tidigare forskning. Vid sociala beskrivningar förklaras utbildning i många fall i 

generella termer, vad som gynnar skolan i sin helhet. Samtidigt tenderar grundskolans tidigare år 

att tilldelas en nyckelroll. Detta då den i stor utsträckning genomgående beskrivs tillsammans 

med dess sociala fördelar som följer av investeringar i de tidigare stadierna. EU lägger därför, 

genom dokumenten, ett särskilt ansvar på de lägre årskurserna där konsekvensen kan innebära att 

det sociala fokuset avtar ju äldre eleverna är. Sådanan antydningar förstärks av att dokumenten 

skriver fram vissa grupper av barn som särskilt utsatta där val av begrepp innebär en riktning mot 

de tidigare åren. Att EU förklarar somliga grupper som särskilda med specifika behov kan 

innebära risk för stereotypa föreställningar. Språkets makt spelar en outgrundlig roll då det skapas 

bilder av verkligheten vilket innebär att språket får effekter på synsättet av verkligheten (Fejes & 

Thornberg, s.91). I detta fall bildas en stigmatisering som istället för att hjälpa barnen kan få som 

konsekvens att de i tidig ålder anses som särskilt problematiska. Den sociala diskursen som EU, 

genom dokumenten, värdesätter skapar en värld där alla ska inkluderas i tidig ålder. Samtidigt 

innebär val av begrepp att även konstituera ett samhälle som betonar vissa grupper som speciella 
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vilket kan få som konsekvens att reproducera negativa föreställningar. 

 

Metoddiskussion 

Enligt en diskursersteoretisk utgångspunkt styr språket människors sätt att se på världen. Språkets 

makt är kraftfullt och kan kontrollera såväl enskilda människor som en hel befolkning, där 

studien har syftat till att upptäcka vad språket genom dokumenten förmedlar. Likaså innebär en 

sådan ansats att en tydligare koppling görs mellan språket i texten och dess konsekvenser i 

samhället, där den studerade ska inta ett kritiskt förhållningssätt. Detta har varit eftersträvansvärt, 

samtidigt som diskursteorin innebär att det analyserade materialet träder fram med hjälp av vissa 

diskursiva begrepp. Konsekvensen blir att synsättet inte fritt kan granska denna koppling mellan 

språk och samhälle. Det finns därför vissa begränsingar i diskursteorin vilket är en av 

anledningarna till att en kombination mellan en sådan teori och textanalys utförts. Vidare 

produceras det inom EU kontinuerligt ett stort antal utbildningspolitiska texter , där de fem 

rapporterna jag tagit del av endast är en bråkdel av denna produktion. Det finns därför en risk att 

andra resultat hade kunnat urskiljas ifall jag valt att analysera andra texter. Likaså är detta en 

intressant aspekt då EU:s informationstjänst till viss del bidrog till att just de nämnda 

dokumenten valdes vilket medför funderingar över dess påverkan. 
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Konklusion 

EU:s utbildningsvisioner skriver fram en skola som ska verka för ekonomisk tillväxt där alla 

elever ska inkluderas. Detta har genom dokumenten tydligt kunnat urskiljas. Den grundskola som 

produceras med de tidigare åren i fokus, vilar på ekonomiska teknologier med flera olika 

dimensioner, såväl kapitala som sociala. Skolan beskrivs i dokumenten vid flertalet tillfällen i 

singular utan preciseringar. Trots många sådana generella benämningar tenderar återkommande 

inslag att tilltala högre årskurser, alternativt vad som gynnar de yngre eleverna längre fram. 

Dokumenten riktar sig därmed till vissa årskurser, elever och lärare. Samtidigt går det att urskilja 

hur grundskolans tidigare år har en särskild position i den sociala kontexten. Detta är viktiga 

grunder, men bör genomsyra skolans alla stadier där samtliga årskurser tilldelas sociala 

nyckelroller. Likaså skrivs de tidigare åren fram som viktiga gällande etablering av vissa 

grundläggande färdigheter där andra ämnen aldrig benämns i texterna. Konsekvensen kan 

innebära att de elever som finner intresse i de färdigheter som EU betonar viktiga kommer att 

trivas i skolan medan andra elever, som har andra fallenheter och förutsättningar, riskerar att 

redan i tidig ålder inte finna samma lust till lärande. EU:s policydokument kan därmed sägas 

generera en bra skolstart för de elever som passar inom ramen för dessa visioner.  

 
Vidare är det påtagligt att EU i många fall är en anonym enhet, där dokumentens producenter 

förblir dolda. Deras outgrundliga makt är tydlig då influenser på den transnationella 

utbildningsarenan styr, enligt tidigare forskning, enskilda länder. Vilka dessa experter är får 

konsekvenser på vilken skola som sedan produceras genom dokumenten. Inte minst blir dessa 

expertgrupper viktiga då EU idag genom det senaste EU-valet består av ett antal nya aktörer med, 

i vissa fall, högerextrema tendenser. Vilka konsekvenserna blir för EU:s utbildningsvisioner, för 

grundskolan och grundskolans tidigare år kommer kanske att visa sig längre fram, men då vore 

det lämpligt att den opersonliga diskursiva makten kunde upphävas. 
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