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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att analysera vad som konstrueras som problem med likvärdig 

utbildning och kunskapsresultat i policytexten Samling för skolan. Nationella målsättningar och 

utvecklingsmål för kunskap och likvärdighet (SOU2016:38). Detta kommer att ske genom att jag 

lyfter fram problemrepresentationer, orsaker och åtgärder på problemen med hjälp av Carol Bacchis

kritiska policyanalys ”Whats the Problem (represented to be?)” (WPR). Uppsatsens teoretiska och 

metodologiska utgångspunkter är i enlighet med WPR nära sammankopplade. Uppsatsens resultat 

visar bland annat att både lärarnas kompetens och skolsystemets organisation i hög grad konstrueras

som problemet med likvärdig utbildning och kunskapsresultat. Flera av de åtgärder som föreslås för

att göra skolan mer likvärdig och förbättra elevernas utvecklingsmöjligheter och skolresultat riktar 

sig mot just lärares kompetens och kunskapsutveckling. Detta konstruerar lärarna både som en 

resurs för barnens utveckling och således kunskapsresultat och som ansvariga för problemet med 

både skolresultaten och jämlik utbildning. Det är vidare även de av skolkommissionen kallade 

systemsvagheterna, till exempel ansvars- och resursfördelning, som pekas ut som orsaken på både 

problemet med likvärdigheten och kunskapsresultaten. Resultatet visar också på ett binärt 

förhållande mellan ett flertal elevkategorier. 

Nyckelord: Skolpolicy, Policytexter, Policyanalys, Kunskapsresultat, Likvärdighet.
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1. Inledning

Den svenska skolan befinner sig i kris, vi hör det hela tiden på radio och tv och vi kan läsa om det 

nästintill dagligen i de digitala tidningarna. OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development) som på senare tid har fått ett stort medialt utrymme vad gäller skolutveckling, lyfter 

bland annat fram att problemen med den svenska skolan består av ojämlikhet, stressade lärare och 

dålig disciplin i klassrummen. Det är alltså en dyster bild som målas upp. Men vad krävs för att 

lyfta den svenska skolan? 

Detta står i fokus för debatten om skolan och många har hittills uttryckt sin åsikt. Just OECD lyfter 

fram lärarnas statushöjning som en lösning. Kvalitetsutveckling är en annan. Dessutom måste, 

enligt OECD:s rekommendationer, insatser sättas in tidigt för att stödja de elever som inte når de 

uppsatta målen. Utbildningsminister Gustav Fridolin håller med: fler lärare måste rekryteras till 

förskolan och lågstadiet, ”– Då kan man gripa in tidigt när det behövs” säger Fridolin (Ny Teknik, 

2014). OECD rekommenderar ytterligare en långsiktig, systematisk utvecklingsstrategi för 

läraryrket: en nationell samling! Sedan dess har en skolkommission med forskare, lärare och 

företrädare för arbetslivet tillsats med uppdraget att lyssna på expertråden och föreslå hur skolan ska

förbättras. Den 16 maj i år presenterade denna skolkommission sitt delbetänkande Samling för 

skolan. Nationella målsättningar och utvecklingsmål för kunskap och likvärdighet. Delbetänkandet 

lägger grunden för kommissionens kommande konkreta förslag på hur skolans kris ska lösas, som 

presenteras i januari nästa år (2017) och innehåller alltså en mängd rekommendationer och förslag 

på hur skolan ska bli likvärdig och kunskapsresultaten höjas. Men vad är egentligen problemet? Vad

får åtgärderna och val av styrmedel för konsekvenser? Får någon bära skulden för de fallande 

kunskapsresultaten? Med hjälp av Bacchis (1999, 2009) kritiska policyanalys (WPR) ämnar jag 

studera vad som framställs som problem, orsak och lösningar i det ovan presenterade 

delbetänkandet och därav analysera hur problemen konstrueras. 
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2. Litteraturöversikt

2.1. Tidigare forskning

Jag kommer i det följande kapitlet redogöra för tidigare forskning som behandlar både hur lärare 

och elever konstrueras i policytexter och i skolans praktik. 

2.1.1. En professionell och betygsättande lärare 

Larissa Mickwitz (2015) är legitimerad lärare och forskare vid Institutionen för pedagogik och 

didaktik vid Stockholms Universitet. Hon har i sin avhandling En reformerad lärare-  

Konstruktionen av en professionell och betygssättande lärare i skolpolitik och skolpraktik 

analyserat hur läraren konstrueras i svenska och internationella skolpolitiska texter och i intervjuer 

med yrkesverksamma lärare i Sverige. Undersökningen fokuserar på tre reformperioder: perioden 

av decentralisering och avreglering av den svenska skolan runt 1990, perioden mellan 

läroplansreformerna 1994 och 2011 och lärarlegitimationsreformen 2011. Mickwitz (2015:88ff;266)

finner tre olika konstruktioner av läraren i respektive reformperiod: den professionella, den 

oprofessionella samt den kvalitetssäkrade läraren. Mickwitz (2015:267) kan även visa att lärarna 

själva lyfter fram andra aspekter av professionalism än vad som kommer fram i analysen av de 

skolpolitiska policytexterna. Mickwitz (2015:271) kan sammanfattningsvis visa motstridiga bilder 

kring synen på vad som är en professionell lärare. Genom lärarberättelserna finns ett inifrån 

definierat läraruppdrag som står i kontrast mot den definition som EU och OECD står för: hur väl 

skolan ska lyckas med sitt utbildningsuppdrag utifrån svenska elevers resultat i PISA-

undersökningar. Mickwitzs (2015:136ff.) analys visar också på hur den oprofessionella läraren 

konstrueras som problemet med skolans bristande kvalitet samtidigt som den professionella läraren 

konstrueras som lösningen på samma problem. 

2.1.2. Skolans övergripande diskurs 

I Sara Carlbaums statsvetenskapliga avhandling Blir du anställningsbar lille/a vän? Diskursiva 

konstruktioner av framtida medborgare i gymnasiereformer 1971-2011 (2012:235-236) granskas de 

offentliga statliga utredningar, propositioner och andra policytexter som behandlar 

gymnasiereformerna mellan 1971 och 2011 i syfte att analysera de syften, mål och problem som 

tillskrivs gymnasieskolan samt de egenskaper och förmågor eleverna anses ha för att kunna fungera 

som medborgare. Avsikten är också att analysera de förändringar som skett över tid. 

Carlbaum(2012:235-236), som är är fil.dr. i statsvetenskap vid Umeå universitet, granskar de 

diskursiva konstruktioner av eleverna som förekommer i policydokumenten utifrån klass, genus och
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etnicitet. Genom komparativ analys kan Carlbaum (2012:235-236) urskilja tre tydliga diskurser: en 

skola för alla (1971- 1989), en skola för livslångt lärande (1990-2005) och en skola för 

arbetsmarknaden (2006-2011). Anställningsbarhet, kompetens och entreprenörskap har i den senast 

identifierade diskursen trängt undan betoningen på demokrati, likvärdighet och multikultur.

Även Lena Sjöberg (2010), som i sin avhandling Bäst i klassen? undersöker hur lärare och elever 

konstrueras i svenska policytexter (lärarutbildningsreformer mellan 1940 och 2008) finner att 

policytexterna uttrycker vitt skilda samhälleliga visioner, samtidigt som det finns en 

överensstämmelse i hur både lärar- och elevsubjekten konstrueras (Sjöberg, 2010:64). Hon ser en 

tydlig brytpunkt i början av 90-talet genom propositionstexten 1991/92:75. Från att skolans 

funktion framförallt har beskrivits utifrån en demokratisk rationalitet hittar Sjöberg i policytexterna 

efter 1991, och framför allt i HUT 2007 (SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning), istället en stark

betoning av en ekonomisk och performativ marknads- och konkurrensrationalitet. Sverige ska 

hävda sig i den internationella konkurrensen genom att svensk skola ska stärka Sverige som 

kunskapsnation (Sjöberg, 2010:64). Hon menar att den nya ekonomiska och performativa 

konkurrensrationaliteten förde med sig både nya diskurser om ansvar, kvalitet och effektivitet i 

skolan men också nya performativa jämförande praktiker (internationella och nationella 

kunskapsmätningar). Elevernas kunskapsresultat blir värdehandlingar att jämföra och konkurrera 

med på en nationell och internationell skolmarknad (Sjöberg, 2010:65). 

2.1.3. Förväntningar på det onormala barnet

Gunilla Ingestad är fi l. dr i sociologi och problematiserar i sin avhandling Dokumenterat 

utanförskap: Om skolbarn som inte når målen (2006) målstyrning som organisationsform i 

pedagogisk verksamhet genom att undersöka hur de fenomen vi benämner ”skolsvårigheter” 

definieras och hanteras. Hon studerar hur detta har förändras över tid och vill belysa individens 

villkor i den socialisationsprocess som hon menar att skolan innebär (Ingestad, 2006:13-14).

Ingestad (2006:124) menar att den faktor som har störst betydelse för betygsresultaten är skolan, 

men framförallt lärarens positiva förväntningar på eleven eller elevgruppen. Det sociala 

sammanhanget påverkar hur vi bedöms kunskapsmässigt (och på andra sätt), en positiv omgivning 

som vi känner oss betydelsefulla i, och en del av, gör att vår förmåga att till exempel lösa ett 

problem eller uttrycka oss blir bättre. Ingestad (2006:143) menar att även negativa förväntningar har

en inverkan på elevers resultat. Till exempel är sambandet mellan att elevers bakgrund 

(socioekonomisk, etniskt) börjat spela en allt större roll för betygsskillnader komplext just av den 

anledningen. Det är nämligen inte bara bakgrundsfaktorernas direkta påverkan som kan förklara 

6



betygsskillnaderna utan det finns även en indirekt verkan genom den förväntade skillnaden. Elever 

från socioekonomiskt utsatta hem eller med utländsk härkomst har av olika orsaker sämre 

förutsättningar att hävda sig betygsmässigt, men förväntas också i högre grad ha svårigheter. På 

samma sätt som pojkars och flickors intressen och bristande kunskaper för olika ämnen bygger på 

generaliserade föreställningar. Betygsskillnader handlar alltså inte bara om enskilda elevers faktiska

kunskaper utan också om komplexa samband mellan samhället och lärarnas förförståelse av vissa 

elevkategorier/-grupper. Att resultatskillnaden också ökar mellan kommuner och skolor kan 

förklaras av samma mekanismer eftersom bedömningen inte enbart påverkas av den enskilda 

elevens egen utan även klasskamraternas sociala bakgrund och därför av vilken klass och eller skola

eleven går på (Ingestad, 2006:142-144). 

Marianne Lundgren (2006) är pedagog och beskriver i sin avhandling på ett liknande sätt skolan 

som en kategoriseringsarena som konstruerar barn som elever i riskzonen. Riskzoner är 

konstruerade, i huvudsak av lärarna, och de elever som befinner sig där är således också en 

konstruktion (Lundgren, 2006:177-181). Lundgren (2006:177-181) har identifierat att styrningen 

sker i framtiden och det livslånga lärandets namn. Lärarna styr inte bara eleverna utan även sig 

själva och varandra. Hon menar att styrningen sker parallellt genom text, tal och handling och själva

samspelet mellan dessa och tillsammans skapas och förstärks diskursiva sanningar om elever, 

föräldrar och om lärarna själva. Sanningar om hur det normala självreglerande barnet ska fungera i 

skolans praktik. Lundgren (2006:177-181) menar att barn i riskzonen konstrueras genom lärarnas 

föreställningar om hur barn ska vara. De normaliserande bedömningarna som detta bygger på kan 

förstås utifrån skolans samhälleliga uppdrag och skolans funktion. Mål att uppnå och bedömningar 

bygger på föreställningar om vad normalt är, de barn som inte uppnår ett visst mål vid en viss 

tidpunkt klassas som ”onormala” och avvikande. Lundgren (2006:177-181) menar att denna 

diskursiva praktik och dess konsekvenser inte ifrågasätts. Att systemet ofrånkomligt producerar de 

som lyckas och de som inte lyckas ifrågasätts inte. Ansvaret läggs på eleven genom att systemet får 

lärare och föräldrar att tro att eleven kan skärpa sig till framgång.  Normaliseringsdiskursen lever på

att det finns/skapas avvikande. Lundgren (2006) menar att detta leder till att barnet ensamt blir 

bärare av definierad avvikelse i de normaliserande bedömningar som förkommer i skolan. Skolans 

vilja att peka ut avvikelser för att kunna korrigera dem sätter andra möjliga perspektiv åt sidan 

(Lundgren 2006:177-181). 
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3. Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med föreliggande examensarbete är att studera hur likvärdig utbildning och 

kunskapsresultat konstrueras som policyproblem. Jag har alltså inte för avsikt att analysera 

jämlikhet och kunskapsresultatens verkliga betydelse, utan det som intresserar mig är vad för 

problem som avses lösas i policyer om hur skolan ska förändras. Jag kommer att använda mig av 

Bacchis (1999, 2009) kritiska policyanalys (se kapitel 4. Teoretiska utgångspunkter) eftersom 

ansatsen är precis det verktyg jag behöver för att kritiskt granska offentlig politik (Bacchi, 2009:21).

Teori och metod samspelar i Bacchis (1999, 2009) analysmodell vilket gör att de analytiska frågor 

metoden förespråkar kommer fungera som komplement till frågeställningarna nedan (se kapitel 

5.1.1. Analytiska frågor enligt WPR- ansatsen). Jag har valt ut en specifik policytext som 

studieobjekt, nämligen den statliga offentliga utredningen Samling för skolan. Nationella 

målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet (SOU2016:38). Detta för att 

det i utredningen presenteras konkreta åtgärdsförslag som enligt skolkommissionen ska förbättra 

likvärdigheten och höja kunskapsresultaten i svensk skola. Frågeställningarna, tillsammans med 

analysfrågorna, kommer således hjälpa mig att uppnå examensarbetets uppställda syfte. Till det 

övergripande syftet har alltså två frågeställningar formulerats. 

1. Vilka åtgärder föreslås i delbetänkandet Samling för skolan. Nationella målsättningar och 

utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet (SOU2016:38)?

2. Vilka styrmedel föreslås i Samling för skolan. Nationella målsättningar och utvecklingsområden 

för kunskap och likvärdighet (SOU2016:38) för att åtgärderna ska implementeras? 
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4. Teoretiska utgångspunkter

Examensarbetets teoretiska och metodologiska ramverk utgörs av Carol Lee Bacchis kritiska 

policyanalys, ”What´s the Problem (represented to be)?” (WPR) (1999, 2009). Det är en kvalitativ 

metod specifikt framtagen för att analysera policydokument. Bacchi (1999, 2009) menar, till 

skillnad från den traditionella policyanalysen, att policyns ”problem” inte ska betraktas som 

objektiva fenomen utan som ständigt (re)konstruerade. Bacchi (1999, 2009) presenterade metoden i 

Women, Policy and Politics: The Construction of Policy Problems (Bacchi, 1999) och senare också 

i Analysing Policy: What's the Problem Represented to Be?(Bacchi, 2009).  Eftersom WPR 

föreskriver en särskild typ av metodologi kommer uppsatsens teori och metodologi att höra ihop. 

Jag kommer först redogöra för hur Bacchi begripliggör begreppet policy för att sedan presentera 

Bacchis teoretiska utgångspunkter och hur jag kommer att använda mig av ansatsen. För att kunna 

klassificera val av styrmedel har jag valt att använda mig av Schneider och Ingrams (1990, 1993) 

modell vilken jag kommer att redogöra för nedan samt i metodkapitlet. 

4.1. Policy 

Policy kan beskrivas som ett tillvägagångssätt för att lösa ett problem och det antas ofta att policys 

är en bra sak just eftersom de ska lösa problem. Det finns antaganden om att policyer existerar bara 

för att det finns problem att lösas. Policyforskning undersöker oftast just vilken metod som är bäst 

på att lösa problemet genom att till exempel hitta svagheter i policyn. Bacchi (2009:1) vänder på 

begreppen. Hennes analysmetod börjar med policyn och arbetar sig sedan bakåt för att klarlägga 

vilket problem som policyn representerar: hon vill förstå problemets karaktär. Ibland finns det flera 

olika problem presenterade i samma policy och det kan därför medföra svårigheter att hitta bara ett 

enskilt problem (Bacchi, 2009:3).

4.2. Bacchis teoretiska utgångspunkter 

Bacchis (2009:212-213) förståelse av språket är poststrukturalistisk och utgörs främst av relationen 

mellan språkliga begrepp och hur de formar vår förståelse av världen och den sociala verkligheten. 

Språket är således inte bara en spegling av verkligheten utan språket formar också verkligheten. 

Bacchi (2009:34) beskriver vidare sin ansats som poststrukturalistisk eftersom den tar hänsyn till att

det finns en politisk dimension i hur problem konstrueras. Den offentliga makten har på så sätt en 

privilegierad roll, menar Bacchi (2009:34), genom att bestämma vilka problemrepresentationer som

får störst utrymme och i förlängningen påverka vilka styrmedel som används för att driva igenom 

politiska beslut. I poststrukturalistisk anda förtydligar Bacchi (1999:51) att WPR- ansatsen inte bara

beskriver hur problem konstrueras utan också dekonstruerar dem. På så sätt bidrar perspektivet med
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frågor om vad som tas för givet i formulerandet av policyproblem och vilka effekter som kan tänkas

uppstå av att problem tas för givna. Genom undersökandet av hur problemet representeras 

synliggörs vilka antaganden och föreställningar som ligger till grund för problemrepresentationen 

och hur den tillkommit (Bacchi 1999:51). 

WPR-ansatsen ska därför inte misstas för en traditionell granskning av policyer, målet är inte att 

komma fram till svagheter eller brister inom policyn utan syftet är att studera de antaganden och 

premisser som konstruerar policyn (Bacchi 2009: xiv). Detta innebär nödvändigtvis inte att de 

förställningar som ligger till grund för hur ett policyproblem förstås är medvetna (Bacchi 2009: 

xix). Bacchi menar också att man bör förhålla sig till policy och de behov/problem som lyfts fram i 

policytexterna utifrån ett diskursivt perspektiv eftersom diskurs och policy har en nära och 

ömsesidig relation.  Bacchis begrepp  ‟policy-as-discourse‟ innebär att reformer inte svarar på 

”reella” problem som verkligen existerar i samhället utan att de snarare ska ses som representationer

eller konstruktioner av problem. Hur är policy och diskurs i hopbundet? Genom att diskurser 

påverkar vad som är möjligt att formulera i policypraktikerna samtidigt som policyn påverkar vad 

som är möjligt att tänka och formulera inom diskursen (Bacchi 2009: 35). Bacchi (1999:39) menar 

dock inte, att det saknas verkliga, reella problem. Hon menar däremot att de verkliga problemen 

slutar vara verkliga så fort vi definierar dem som just problem eftersom de i och med 

definitionsprocessen reduceras till vår tolkning av problemet. Bacchi (ibid.) tycker därför att vi bör 

reflektera över vilka problemtolkningar som dominerar den politiska diskurs vi ämnar studera. 

4.3. Identitetskategorier och målgrupper 

Enligt Schneider och Ingram (1993) sänder val av styrmedel och policydesign ut signaler till 

befolkningen och de målgrupper som policyer riktas mot. I politiska styrmedel och policyer finns 

budskap om vilken grupp man som individ tillhör i samhället, vad man förväntas göra och vad man 

gjort sig förtjänt av från staten. Detta förmedlas till befolkningen via bland annat media och 

politiska uttalanden. De grupper som anses värdiga får generellt veta att de är betydelsefulla för 

samhället och att de är intelligenta individer medan de grupper som ses som ovärdiga tvärtom får 

veta att de är makt- och hjälplösa eftersom de inte kan lösa sina problem på egen hand. På detta sätt 

skapas målgrupper och individer ses som värdiga eller ovärdiga. Schneider och Ingram (1993:335-

336) har identifierat fyra typer av målgrupper: gynnade, utmanade, beroende och avvikande. 

Bacchi (1999:46) säger att WPR- ansatsen bidrar med att granska hur identitetskategorier och 

målgrupper skapas i policydiskurser. Policydiskursen skapar alltså olika identitetskategorier. Syftet 

med WPR- ansatsen är att studera hur kategorierna konstitueras i offentliga policyer (Bacchi 

2009:266). Hon menar att staten genom policyprocessen är en aktör som aktivt deltar i skapandet av
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konstruktioner, stereotyper och subjektspositioner eftersom konstruktionen av problemet får 

konsekvenser för de individer som en policy riktas mot (1999:45; 2009:15;xi). Bacchi menar att 

Schneider och Ingram istället utgår från att staten och andra offentliga beslutande organ påverkas av

de normer som finns i samhället runt vissa grupper och identiteter. Bacchi (2009:16) menar att 

diskurser tillgängliggör specifika subjektspositioner, dessa positioner påverkar alltså hur individer 

förstår världen och sig själv i världen. Offentliga policyer omgärdas av diskurser som påverkar hur 

individer ser på sig själva och andra.  Individer och kategorier av individer skapas genom 

problemrepresentationer på olika sätt (Bacchi, 2009:69). Konstruktionen av subjektspositioner ska 

däremot inte blandas ihop med socialisering som är att forma individer på ett mycket mer medvetet 

sätt (Bacchi, 2009:214). Subjektifieringen och de subjektspositioner som konstrueras tas ofta för 

givna eftersom de är tätt sammanflätade med diskurserna. Genom konstruktionen av olika 

subjektspositioner konstrueras också olikhet och subjektspositioner ställs mot varandra i ett 

dikotomt (binärt) förhållande. Bacchi (2009:185) menar att det dikotoma förhållandet mellan 

subjektspositioner utmärks av att den överordnande positionen har möjlighet att definiera olikheten 

mellan grupperna.  

4.4. Kommentar till det teoretiska ramverket

Avslutningsvis bör det nämnas att en poststrukturalistisk ansats inte vill dra slutsatser om vad som 

är rätt och fel i utforskandet av policyer. Däremot bidrar det poststrukturalistiska teoretiska 

ramverket i studiet av policyer och policyproblem med betydelsefulla resonemang just för att 

studera de processer problemformuleringen innebär, samt redskap för att studera hur problem och 

individer konstrueras av policyer. Eftersom min ambition är att studera hur kunskapsresultaten och 

en jämlik utbildning konstrueras som policyproblem bidrar en poststrukturalistisk policyteoretisk 

ansats (WPR) med helt rätt verktyg för att jag ska kunna genomföra analysen på ett 

tillfredsställande sätt. 

Det tål även att poängteras att det inte är en enkel uppgift att studera de antaganden och 

förgivettaganden som underbygger de problemformuleringsprocesser jag ska analysera. Mitt mål är 

inte heller att identifiera enskilda aktörers föreställningar och antaganden utan jag vill studera de 

dominerade uppfattningar som formar förståelsen av problem. De antaganden som utgör olika 

diskurser är även de svåra att tolka eftersom de oftast är komplext sammanvävda. En tolkning helt 

fri från feltolkningar skulle dessutom förutsätta att jag själv saknade förgivettaganden, något som 

givetvis inte är sant. Däremot kan en diskursanalytisk metod bidra till att tolka hur problem ges 

mening inom diskurser och i nästa kapitel kommer jag redogöra för hur jag kommer att använda 

dessa verktyg.
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5. Metod

I det följande avsnittet kommer jag att redogöra för den metodologiska biten av Bacchis (1999, 

2009) kritiska policyanalys. Först kommer jag att presentera de analysfrågor Bacchi (1999, 2009) 

menar ska ställas till policytexter för att sedan mer specifikt redogöra för innebörden av varje fråga. 

Till sist kommer jag att visa den indelning av styrmedel som Ingram och Schneider (1991, 1993) 

förespråkar och som jag kommer att använda mig av som stöd i analysen. 

5.1. Analysmetod: kritisk policyanalys

Bacchi (2009:21) menar att WPR-ansatsen är ett verktyg för att kritiskt granska offentlig politik. 

Hon utgår från premissen att ”what one proposes to do about something reveals what one thinks is 

problematic (needs to change).”. Detta medför enligt Bacchi (2009:21) att politik och policyförslag 

innehåller implicita representationer på vad som ses som ”problem” (problemrepresentationer). Det 

är själva ”problemet” och de lösningar som föreslås som bildar problemrepresentationen.

5.1.1. Analytiska frågor enligt WPR- ansatsen

Enligt Esaiasson et al., (2007:234) är operationaliseringen av syftet och problemställningen en 

kritisk punkt, särskilt för en studie som ämnar identifiera diskurser och förgivettaganden.  Genom 

att precisera analysfrågor kan problemställningen konkretiseras. Jag tycker att Bacchi (1999; 2009) 

genom WPR- ansatsen  presenterar ett användbart sätt att närma sig ett empiriskt material i enlighet 

med ett poststrukturalistiskt förhållningssätt. Jag har valt ut fyra WPR- frågor som är användbara 

för att analysera problemrepresentationer och därav är användbara för mitt examensarbete. Frågorna

lyder:

1. Hur framställs problemet med likvärdig utbildning och kunskapsresultat i SOU2016:38? 

2. Vilka underliggande antaganden och påståenden ligger till grund och formar representationen av 

problemet i SOU2016:38?

3. Vad problematiseras inte i de aktuella problemrepresentationerna i SOU2016:38? 

4. Vad är konsekvenserna och effekterna av problemrepresentationerna i SOU2016:38?

5.1.1.1. Framställningen av problemet

Den första frågan som presenteras i WPR handlar om förtydligande: vad rubriceras problemet ifråga

egentligen som? Det handlar alltså om att visa hur problemet görs begripligt. Den första 

analysfrågan och min andra frågeställning överensstämmer som sagt eftersom den kritiska 

policyanalysen är en perfekt teori för att uppnå mitt syfte. Enligt Bacchi (2009:3) görs detta genom 
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att studera de policyförslag man ämnar undersöka och genom dessa klargöra vilka beteenden eller 

företeelser som betraktas som problematiska. Detta kommer jag att göra genom att visa hur 

problematiken kring de sjunkande kunskapsresultaten framställs och presenteras. Bacchi (2009:13) 

menar att diskurser inte ska betraktas som statiska utan att de ofta är sammanflätade med varandra 

vilket kan skapa motsägelser. Konkret, och viktigt att understryka menar Bacchi (2009:4,21) är att 

framställningen av ett policyproblem kan stödja sig på flera problemrepresentationer. Med det som 

utgångspunkt hade det varit intressant att även försöka identifiera andra problem och hur dessa 

framställs i policyn men det har inte varit möjligt inom ramen för detta examensarbete. 

5.1.1.2. Underliggande antaganden och det som tas för givet

Bacchi (2009:5) menar att den andra analysfrågans syfte är att studera vilka antaganden och 

föreställningar som ligger till grund för problemrepresentationerna (det den första analysfrågan 

identifierar). Vi ska alltså gå ett steg längre än att bara analysera de lösningar som policyn säger sig 

vilja åstadkomma utan också kritiskt söka efter de antaganden som problemformuleringen bygger 

på.  Antaganden ska förstås som kunskap som tas för given och genom att identifiera dessa är det 

möjligt att synliggöra de diskurser som motiverar en problemrepresentation. Genom att ställa dessa 

frågor menar Bacchi (2009:5) att det är möjligt att identifiera den konceptuella logik (diskurs) som 

följer med policyn. Det är dock inte aktören eller policyanalytikerns antaganden som ska 

identifieras utan det är de förgivettaganden och föreställningar som själva problemrepresentationen 

innehåller som ska synliggöras. För att göra detta kan två analysverktyg användas: identifieringen 

av nyckelbegrepp och dikotomier (eller binärer som Bacchi (2009:7) väljer att kalla dem). Dessa 

analysverktyg är inte specifika för Bacchi utan används också i annan poststruktural diskursanalys.  

Det är en motsatsrelation mellan begrepp som utgör dikotomier (binärer) och mellan dessa begrepp 

finns en hierarkisk ordning, där den ena är underordnad den andra och vice versa (Bacchi, 2009:7). 

Som analysverktyg kan alltså dessa frågor tilläggas: Vilka nyckelbegrepp kan identifieras? Går det 

att identifiera några dikotomier? Vilka outtalade ”sanningar” kan identifieras? Går det att identifiera

ett användande av kategorier av individer? 

Att identifiera nyckelbegrepp är enligt Bacchi (2009:8) alltså ett användbart analysverktyg. Särskilt 

med tanke på att policyer är fyllda av abstrakta begrepp och koncept som är öppna för skilda sätt att

förstå innebörden. Olika personer kan tolka nyckelbegreppen på olika sätt men ändå betraktas de 

ibland som självklara och därför kan det vara lätt att missa att de egentligen är konstruerande. 

Jämlikhet eller rättvisa är exempel på sådana koncept eftersom de kan betyda olika saker för olika 

personer. Det är därför viktigt att analysera vilken mening begreppen ges för en specifik 

problemrepresentation. Inte heller de kategorier av människor som framställs i policyn ska tas för 
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givna utan man bör kartlägga vilken betydelse målgruppen har (ibid.:8-9). Mer om dessa kategorier 

under rubriken 4.1.1.4. Effekter för subjekten.

5.1.1.3. Tystnaderna eller det som inte problematiseras 

Den tredje analysfrågan vänder uppmärksamheten mot vad som inte problematiseras, vad de 

aktuella problemrepresentationerna inte hanterar som problematiskt. Med andra ord det som inom 

ramen för problemet inte ses som en betydelsefull förklaringsmodell och därför tystas ner (Bacchi, 

2009:12-14). Det som inte ryms inom problemrepresentationen av de sjunkande skolresultaten 

synliggör på så sätt de konstruktiva och diskursiva aspekter som problemrepresentationen bygger 

på. Genom att ge exempel på hur andra framställningar av problemet skulle kunna leda till andra 

åtgärder blir det möjligt att synliggöra diskurserna. Diskurserna, där problemkonstruktionerna 

befinner sig, får oss att förstå världen på ett sätt och hindrar oss därför att tänka annorlunda kring 

sakers tillstånd: dessa eventuella tystnader måste lyftas fram och granskas (Bacchi 2009:16). En 

kompletterande fråga att ställa till materialet är: Finns det alternativa sätt att betrakta problemet på 

som inte nämns? Jag kommer dock endast snudda vid just tystnaderna och lämna just 

synliggörandet och analysen av diskurserna till eventuell vidare forskning då detta blev för 

omfattande inom ramen för examensarbetet. 

5.1.1.4. Effekter för subjekten

Den fjärde analysfrågan lyder: vad är konsekvenserna och effekterna av problemrepresentationen? 

Bacchi (2009:15-18) menar att problemrepresentationer kan medföra tre olika typer av effekter: 

diskursiva effekter, hur subjekt konstitueras och så kallade lived effects som konkret påverkar 

människors liv. Detta grundar sig i Foucaults begrepp governmentality eller styrningsrationalitet. 

De förslag på lösningar som presenteras i utredningen (policyn) syftar till att styra människor att 

forma sig efter de föreställningar och förgivettaganden som nämndes ovan. Med andra ord hur 

medborgarna förväntas anpassa sitt beteende i förhållande till de lösningar som presenteras (Bacchi,

1999). Bacchi (2009:16) menar nämligen att problemrepresentationer förstärker och/eller skapar de 

diskurser som omger sociala problem. Dessa konsekvenser kallar Bacchi (2009:16) för diskursiva 

effekter. Enligt Bacchi (2009:69) är det de diskursiva effekterna som konstruerar gränserna som 

bestämmer vad som är möjligt att tänka eller säga om en specifik problemrepresentation. Det är inte

de materiella, faktiska utslagen av en specifik policy som avses utan teoretiska effekter (Bacchi, 

2009:40-41). 

Jag kommer endast att studera de två första effekterna vilket betyder att fokus kommer ligga på hur 

grupper eller kategorier av identiteter tilldelas olika subjektspositioner och värden. Den första 
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effekten (subjektifiering), som handlar om hur subjekt framställs i problemrepresentationer, bygger 

på Foucaults teorier om subjektifiering och subjektspositioner. Foucault menar att det finns ett antal 

positioner som ett subjekt kan ha inom ramen för en specifik diskurs. Det som WPR- ansatsen 

studerar är hur dessa ramar sätts upp och vilka möjliga positioner detta medför för olika sociala 

grupper. Subjekt påverkas med andra ord av de omgivande diskurserna och ska alltså inte ses som 

suveräna, självständiga subjekt utan som produkter av diskurserna (Bacchi, 2009:41-42). En effekt 

av att problem konstrueras kan vara att grupper av individer skapas och ställs mot varandra, som till

exempel att arbetslösa och förvärvsarbetande ställs mot varandra i opposition. Återigen är Foucault 

(1982:208) utgångspunkten och det han kallar för dividing practices: en praktik som delar upp 

grupper och värderar deras beteenden som högt eller lågt. Bacchi (2009:9) menar att identifieringen 

av dessa kategorier är ett användbart analysverktyg. Identifieringen kan synliggöra hur överordning 

och underordning konstrueras och blir till. Kategorier är alltså främst kategorier av individer och 

grupper av identiteter (ibid.).

Bacchi (2009:17) menar att problemrepresentationerna dessutom innehåller antaganden om vem 

som bär skulden för problemets uppkomst. Själva målgruppen för en specifik policy kan ibland 

framställas som ansvarig för problemet, eller som ett problem i sig, vilket påverkar individerna 

ifråga och bör studeras. På så sätt kan en policy som behandlar skolans problem få olika 

konsekvenser beroende på om problemen ses som ett individuella eller strukturella problem. Är det 

samhället eller individen själv som ska lösa problemet? Här presenterar Bacchi (2009:140) 

ytterligare en analysfråga: Representerar de förebyggande åtgärder som presenteras i policyn ett 

problem på individnivå, en strukturell eller samhällelig nivå? Åtgärderna som föreslås kommer vara

olika beroende på om det är individer själva (generellt eller grupper av individer) som anses 

ansvariga för problemet jämfört med om staten eller andra samhälleliga institutioner eller faktorer 

utanför individers kontroll som ansvariga för problemet (ibid.:130). 

5.2. Styrmedel

I enlighet med WPR- ansatsen ska analysen utgå från styrmedel och de lösningar som policyn 

presenterar på det problem som formuleras. Därför utgår min analys från de åtgärder som föreslås i 

policytexten om kunskapsresultat och en jämlik skola. För att kunna kategorisera de lösningar som 

presenterats har jag utgått från Schneider och Ingrams (1990; se även 1993) klassificering av 

styrmedel. Utgångspunkten för modellen är att det finns föreställningar om de effekter som 

styrmedel bidrar med och att de inte enbart välj med ekonomiska beräkningar eller uttryckta mål i 

åtanke. Schneider och Ingram (1990; 1993) menar att valet av styrmedel istället styrs av eller 

påverkas av underliggande förväntningar och antaganden om förändrade beteenden hos 
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målgruppen. De delar in styrmedlen som auktoritära, stimulerande, kapacitetsbyggande, symboliska

eller lärande. Jag tror att Schneider och Ingrams klassificering kan hjälpa mig att dekonstruera och 

synliggöra de förgivettaganden som underbygger åtgärder och styrmedelsval och kan därför fungera

som stöd i analysen genom att hjälpa till att förstå vad som konstruerar en problemrepresentation. 

Mitt syfte är alltså inte att besvara varför specifika åtgärder formulerats i förhållande till problemet 

med de sjunkande skolresultaten.

Schneider och Ingrams (1990: 511-513) klassificering av politiska styrmedel utgår från tanken om 

en förväntad beteendeförändring hos målgruppen. De auktoritära styrmedlen (authority tools), så 

som förbud och regleringar, utgör den första kategorin av styrmedel. Schneider och Ingram 

(1990:514-515) menar att det är en bakomliggande tanke om att människor till sin natur är 

moraliska (och följer lagen) som ligger bakom användandet av dessa styrmedel. Detta leder till att 

de auktoritära styrmedlen är hierarkiska till sin karaktär eftersom det förutsätts att människor väljer 

att följa de lagar och regler som de blivit efterfrågade att efterleva. 

Kategori två är de stimulerande styrmedlen (incentive tools), till exempel sanktioner eller  

incitament (ofta ekonomiska) som väljs för att uppnå beteendeförändring på grundval av att 

människor är nyttomaximerare (1990:515). Människor antas också ha förmåga göra rationella val, 

så länge de stimuleras till handling. Sanktioner har dock en mer stigmatiserande effekt jämfört med 

incitamenten som främst används för att främja ett socialt (accepterat) beteende i en specifik grupp 

(Ingram och Scheider, 1990:516). 

Kapacitetsbyggande styrmedel (capacity tools) är de styrmedel Schneider och Ingram (1990:517-

518) identifierar som styrmedel som fokuserar på människors kapacitet. Exempel på dessa är 

information, utbildning, rådgivning och andra former av resurser. Dessa styrmedel förutsätter en syn

på människan som motiverad till förändring så länge hen har tillräckligt med information. 

Utgångspunkten är att okunskap eller brist på resurser är i vägen för individers förändring. Val av 

kapacitetsbyggande styrmedel utesluter dock inte att även stimulerande styrmedel används 

(1990:517). Utgångspunkten är att individer kan fatta sina egna beslut bara de får tillräckligt mycket

information och resurser (1990:518).

Symboler, bilder eller etiketter som får individer eller grupper att förändra sig är de styrmedel 

Schneider och Ingram (1990:519) räknar till de symboliska och manande styrmedlen (symbolic and 

hortatory tools). Människor antas fatta beslut byggda på kulturella värden och dessa styrmedel 

anspelar således på människors värderingar. 

Lärande styrmedel (learning tools) är Schneider och Ingrams (ibid.:521) sista kategori av styrmedel 
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och de används oftast när det saknas en självklar eller enhetlig lösning på ett policyproblem eller 

när den aktuella målgruppen skiljer sig åt demografiskt. I dessa situationer tillämpas styrmedel i 

form av till exempel kartläggningar, kunskapsinventeringar, utvärderingar och uppföljningar(ibid.). 

Schneider och Ingram (1990:527) menar att information och rådgivning inte förväntas få 

samhällsgrupper med få resurser att förändra sitt beteende. Utan att det för dessa grupper krävs 

symboliska styrmedel, sanktioner eller förbud. De menar att detta sätt att hjälpa målgruppen (med få

resurser) istället får resultatet att gruppen stigmatiseras, blir beroende och identifierar sig själva som

offer. Val av styrmedel påverkas också av hur värdig målgruppen ses av hjälp (Schneider och 

Ingram, 1993:339). Kapacitetsbyggande styrmedel i form av sanktioner eller bidrag och som riktas 

mot socioekonomiskt utsatta grupper kräver ofta ett bevis på att subventionen eller bidraget 

verkligen behövs. Med andra ord, menar Scheider och Ingram (1993:339), måste dessa grupper 

bevisa sig värdiga hjälp.

Bacchi (1999:45-46) menar att Scheider och Ingrams klassificering inte tydligt nog visar hur 

policyprocessen som aktiv i konstruktionen av problem faktiskt skapar subjektspositioner. Men 

eftersom det inom WPR saknas en modell för styrmedelsklassificering har jag valt att använda mig 

av Scheider och Ingrams modell. Min tanke är att det ska förstärka och fungera som ett komplement

till WPR-ansatsen trots att de med sin modell nödvändigtvis inte täckt in alla styrmedel som kan 

används. 

5. 3. Urval 

Enligt Bacchi (2009:20) är materialurvalet en viktig del av analysprocessen. Hon menar att analysen

med fördel tar sin utgångspunkt i en lag eller en statlig rapport, och sedan utvidgas till att inkludera 

debatter och annat relevant material för att få en mer utförlig bild av hur problemet framställs. Inom

ramen för detta examensarbete har jag däremot endast möjlighet att studera själva policyarbetet och 

de lösningar som föreslås i delbetänkandet Samling för skolan. Nationella målsättningar och 

utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet (SOU 2016:38).

Mitt val av text grundar sig dels på aktualiseringsprincipen, en mer aktuell policy får man leta efter. 

Skolkommissionens delbetänkande  offentliggjordes den 16 maj i år. Skolkommissionen är en 

kommitté vars uppgift är att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet 

i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. Skolkommissionen är tillsatt av regeringen och 

det delbetänkande jag ämnar analysera är således en politisk produkt. Eftersom det centrala i WPR- 

ansatsen är att utgå från lösningar på det aktuella problemet har det varit primärt att analysera 

policydokument som specificerar val eller rekommendationer kring styrmedel (Bacchi, 2009:29) 
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och det görs i det analyserade materialet. 

Jag vill dock poängtera att de förslag och lösningar som föreslås för att stoppa de sjunkande 

skolresultaten och öka likvärdigheten i skolan inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Politiska 

beslut angående eventuella fortsättningar har inte fattats och faktisk tillämpning har ännu inte 

påbörjats. Dessutom kommer kanske rekommendationerna i delbetänkandet ändras något till 

slutbetänkandet som kommer läggas fram i början av 2017. Eftersom mitt syfte inte är att utvärdera 

de förslagna åtgärderna eller implementeringen av åtgärderna är detta dock inte problematiskt. Mitt 

syfte är som preciserats tidigare att studera hur de sjunkande skolresultaten och likvärdighet 

konstrueras som problem, samt vilka konsekvenser det får i form av lösningar och målgrupper. 

5.4. Bearbetning av det empiriska materialet

Eftersom Bacchi (2009:3) rekommenderar att analysprocessen av problemrepresentationer utgår 

från lösningarna inledde jag analysarbetet med att noggrant analysera de mål, problemområden och 

åtgärder som presenteras i delbetänkandet om problemen i svensk skola. Men det är inte bara 

lösningarna som är värdefulla för analysen av de diskursiva gränser (föreställningarna och det som 

tas för givet) som sätter upp ramarna för vad som är ett problem och inte. Jag har därför även 

analyserat de delar i utredningen som beskriver bakgrunden till arbetet, problemet och 

problemområdet i sig. Bacchi (2009:20) menar att det är viktigt att tänka på att specifika 

policydokument kan innehålla motsägelser. Genom en analys av både lösningarna och de mer 

beskrivande delarna har jag kunnat studera och analysera dessa eventuella motsägelser i 

problemformuleringsprocessen. Jag har lagt mitt fokus på de dominerande 

problemrepresentationerna vilka jag identifierat som de som gett störst avtryck i lösningarna. Jag 

har återvänt till det teoretiska ramverk som examensarbetet bygger på och således använt mig av 

teoretiska resonemang i analysen. Ibland har jag även med försiktighet använt mig av 

sekundärlitteratur i tolkningsarbetet, detta för att stärka upp analysen och mina resultat. Eftersom 

min ambition är att visa läsaren vad min tolkning av texterna bygger på har jag valt att presentera 

materialet genom att bygga upp presentationen runt citat och referat från ursprungstexterna. Genom 

att låta läsaren bekanta sig med citat, i en del fall längre, möjliggörs kanske en större förståelse för 

originaltexternas (studieobjektet) uppbyggnad. 
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6. Analysen

Regeringen beslutade den 1 april 2015 att ge Skolkommissionen i uppdrag att lämna förslag som 

syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i 

skolan (dir. 2015:35). Jag kommer i den kommande analysen presentera hur kunskapsresultat och 

likvärdighet konstrueras som problem i delbetänkandet Samling för skolan. Nationella 

målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet (SOU 2016:38). Det är ett 

komplext nät av problemrepresentationer som framkommer av analysen, bland annat i termer av 

elevers socioekonomiska bakgrund, lärarnas betydelse, tydliga ramar och resurser. Den dominerade 

problemrepresentationerna är dock de systemsvagheter som kommissionen har identifierat och som 

kopplas ihop med de skolreformer som genomfördes på 1990-talet samt lärarens betydelse för både 

likvärdighet och elevers kunskapsutveckling. Jag kommer inledningsvis besvara min första 

frågeställning: Vilka åtgärder föreslås i delbetänkandet Samling för skolan. Nationella 

målsättningar och utvecklingsområdet för kunskap och likvärdighet (SOU2016:38)? Sedan kommer

jag klassificera åtgärderna enligt Scheider och Ingrams (1990, 1993) modell för styrmedel och 

således även besvara min andra frågeställning. Bacchi (1999, 2009) rekommenderar att analysen 

börjar med de lösningar och åtgärder som presenteras. Sedan kommer jag besvara analysfrågorna 

och på så sätt analysera vad som anses vara problem, orsaker och lösningar på problemet likvärdig 

utbildning och kunskapsresultat så som det framställs i delbetänkandet och alltså visa hur dessa 

problem konstrueras som policyproblem. Mitt uppställda syfte kommer således uppfyllas.

6.1. Rekommendationer och åtgärder

I kommittédirektivet framställs problemet med den svenska skolan vara de sjunkande skolresultaten

(både nationellt och internationellt), ett ökat antal elever som inte når behörighet till 

gymnasieskolans nationella program, att lärare inte trivs med att vara lärare samt en negativ 

utveckling när det gäller skolans likvärdighet (dir. 2015:35:2-3). Skolkommissionens uppdrag är att 

ta fram åtgärdsförslag och rekommendationer som ska motverka dessa negativa förändringar. De 

skisserade åtgärdsförslag och mål som kommissionen lägger fram i delbetänkande rör sig om en rad

olika typer av rekommendationer; nationella målsättningar ska tas fram, den statliga styrningen 

måste stärkas (ekonomiskt, i form av stöd och samarbete), kompetensförsörjningen måste öka, 

likvärdigheten måste stärkas och ”skolan behöver samling” (SOU2016:38:16). Jag kommer i det 

följande gå igenom de mest övergripande och största åtgärderna. De nationella målsättningarna 

(förbättringsmål) som skolkommissionen tagit fram ser kommissionen som ambitioner till 

förbättringar i strävan att uppfylla målen i styrdokumenten. Vissa förbättringsmål innehåller delmål 
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som följs upp i etappvisa steg (bättringssteg). Målen ska tydligt kopplas till kunskapsresultaten och 

kommissionen menar att det är angeläget att föreslå och prova målsättningar för kvalitet i 

undervisningen och för likvärdigheten. Målen har satts upp med ambition att vända den 

nedåtgående trenden i elevernas kunskaper, stärka förutsättningarna att göra detta samt att fortsätta 

Sveriges strävan efter likvärdighet i skolsystemet (SOU2016:38:14, 41). Gemensamt för de 

rekommenderade målsättningarna är att de är nationella, ofta systematiska och uppföljningsbara. 

6.1.1. Kunskapsresultaten 

De första rekommendationerna handlar om nationella målsättningar för att höja kunskapsresultaten i

skolan och öka måluppfyllelsen i grundskolan. Dels en målsättning om att alla barn i förskoleklass 

ska få en god förberedelse för att börja grundskolan när det gäller läsinlärning som grund för 

läsförståelse, detta ska följas upp i årskurs 1 (SOU2016:38:79-80). Målet är att minska andelen 

elever med svaga kunskaper och öka andelen elever med goda eller mycket goda kunskaper och den

övergripande målsättningen för grundskolan bör vara att höja kunskapsresultaten för alla 

elevgrupper ”såväl hög- som lågpresterande.” De elever som är i behov av särskilt stöd ska 

upptäckas tidigt för att möjliggöra att även de får en god kunskapsgrund. I enlighet med 

grundskolans uppdrag bör målet också vara att ge alla elever möjlighet att nå kunskapsmålen och att

stödja och stimulera dem att utveckla sina förmågor så långt som det är möjligt. Målet för 

gymnasieskolan rekommenderas vara att den ska erbjuda utbildning som motsvarar ungdomars 

intressen och behov samt, liksom för grundskolan, stödja och stimulera eleverna så att fler får 

förutsättningarna att fullfölja studierna och därmed få en god grund för yrkesarbete och fortsatta 

studier. En garanti för att eleverna får den undervisningstid de har rätt till föreslås också 

(SOU2016:38:80-81, 87). 

6.1.2. Undervisningskvalitet, likvärdighet och statlig styrning

Även kvaliteten i undervisningen måste ökas och rekommendationer för hur det ska gå till 

presenteras. Bland annat måste andelen legitimerade lärare öka och rektorsfunktionen stärkas så att 

elevernas bedömning av undervisningskvalitet höjs samt öka elevernas trygghet och studiero i 

skolan (SOU2016:38:93). Nationella mål för likvärdigheten rekommenderas också i form av att 

grundskolan ska ha en jämnare elevsammansättning med avseende på familjebakgrund, 

kunskapsresultaten mellan skolor ska minska och sambandet mellan elevens familjebakgrund och 

kunskapsresultat ska minska (SOU2016:38:96-97). För att uppnå ökad kvalitet och likvärdighet 

föreslås en nationell resursfördelningsmodell för skolan där staten tar ett större ansvar. 

Skolkommissionen överväger alltså en starkare statlig styrning av skolans finansiering. Inför 
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slutbetänkandet arbetar kommissionen med två alternativa modeller: antingen en nationellt bestämd 

resursfördelningsmodell som utifrån elevsammansättningen anger en lägsta nivå för varje kommuns

resurstilldelning för undervisning och elevhälsa, eller ett nytt sektorsbidrag för skolan. Resurserna 

måste användas på rätt sätt och fördelas likvärdigt mellan kommuner och skolor. Statens måste även

ta ett större ansvar när det gäller att ge stöd till huvudmän och skolor och även underlätta samarbete 

dem emellan (SOU2016:38:103, 109-111). Rekommendationen är bland annat ett utökat 

systematiskt kvalitetsarbete, regional kompetensförsörjning (bland annat behörighetsgivande 

kurser), nationella skolutvecklingsprogram, erfarenhetsutbyte, tillståndsprövning och statlig 

inspektion (SOU2016:38:116). Skolinspektionens befogenheter bör utökas så att de i praktiken kan 

tvångsförvalta kommuners hela skolverksamhet (eller delar av den) (SOU2016:38:122). Staten bör 

alltså kunna ta ett bredare, mer kraftfullt och långvarigt ingripande mot kommuner som inte förmår 

fullfölja sina skyldigheter som skolhuvudmän. ”Kommissionen återkommer i slutbetänkandet med 

förslag till vilka uppgifter staten bör ha för att på bästa sätt kunna stödja huvudmännen på regional 

nivå. Kommissionen anser att systematiskt kvalitetsarbete, regional kompetensförsörjning bl.a. 

avseende behörighetsgivande kurser för lärare, genomförandet av såväl nationella 

skolutvecklingsprogram som riktade stödinsatser, erfarenhetsutbyte, liksom tillståndsprövning och 

inspektion bör övervägas.”(SOU2016:38:120).

Kommissionen rekommenderar även ett utökat samarbete mellan stat och kommun: tillsammans 

kan den svenska skolan stärkas och förutsättningar för bättre kunskapsresultat (för alla elever) kan 

skapas (SOU2016:38:119). Det som behöver göras är att förbättra arbetsförutsättningar och 

möjligheter till professionsutveckling för både skolledare och lärare, öka samverkan och samlingen 

kring skolan på nationell, regional och lokalnivå samtidigt som staten bör bygga ut sin kapacitet att 

stödja huvudmän i skoluppdraget, inte minst när det gäller att analysera resultaten inom ramen för 

det systematiska kvalitetsarbetet. Detta kan ske genom större organisatoriska enheter alternativt 

enheter i en utvecklad samverkan. En rekommendation om att användningen av stödjande 

funktioner ska utvecklas presenteras också: administrativt stöd till lärare och rektorer så att lärare 

kan undervisa (positivt för elevers kunskapsutveckling) och rektorer kan vara pedagogiska ledare 

(positivt för lärares undervisning) (SOU2016:38:120). 

Kommissionen förordar dessutom inrättandet av professionsprogram för lärare och rektorer. Detta 

är ett försök att att öka attraktionskraften hos yrkena genom fler karriärmöjligheter och en stegvis 

högre lön. Programmet bör alltså ha ett antal kvalifikationsnivåer som utgör tydliga utvecklingssteg 

och karriärmöjligheter för lärare: introduktionsperiod, tjänstgöring efter introduktionsperiod, 

förstelärare, lektor och särskilt kvalificerade lärare (SOU2016:38:142). Olika typer av systematiskt 
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stöd: så att nyexaminerade lärare kan utveckla sin yrkesskicklighet och för att lärare ska stanna kvar

i yrket och fortsätta utvecklas: ett systematiskt stöd till  kompetensutveckling och fortbildning under

hela yrkeslivet (SOU2016:38:144). Även åtgärder för att öka attraktionskraften på 

lärarutbildningarna föreslås, till exempel ett snabbspår och utvecklandet av detta, även en statlig 

ersättning i form av utbildningsbidrag och statligt höjda lärarlöner. Olika typer av ekonomiska 

incitament föreslås alltså för att fler ska utbilda sig till lärare, de som lämnat yrket ska återvända 

och de verksamma stanna kvar i yrket (SOU2016:38:135-137). 

Kommissionen menar att både skolledares och lärares autonomi måste stärkas och rekommenderar 

att interna kvalitetskrav och internt utvecklande gemensamma yrkesnormer utarbetas för de båda 

yrkeskategorierna. Rekommendationen föreslår att lärare/skolledare själva ska ha inflytande över 

dessa krav och normer och på så sätt görs yrkena mer professionella eftersom stort inflytande över 

sin egen arbetssituation är ett utmärkande drag hos andra professionella yrken. Ett stärkt samarbete 

och utbyte med vetenskapsvärlden rekommenderas också (SOU2016:38:125). 

Kommissionen anser att regelverket för placering i skolor bör ses över: obligatoriskt skolval bör 

övervägs. Detta måste kombineras med relevant och allsidig information till elever och 

vårdnadshavare. En bestämmelse om att huvudman och rektor måste verka för att skolenheter och 

klasser har en så bred social sammansättning av elever som möjligt övervägs också. 

Skolkommissionen menar att valfriheten har kommit för att stanna men att valfriheten inte sker på 

samma grunder eftersom alla inte har samma förutsättningar att välja skola. Detta ska åtgärdas 

genom information om skolor och skolval till alla vårdnadshavare (SOU2016:38:126-127). En 

garanterad undervisningstid bör införas och en uppföljnings- och redovisningsskyldighet 

rekommenderas. Både redovisning och kontroll måste öka. Eventuellt bör även en utökning av 

undervisningstiden införas. Även läroplaner och kursplaner (styrdokumentsystemet) bör följas upp 

mer kontinuerligt och justeras vid behov, till exempel i takt med hur omvärlden förändras samt i 

enlighet med aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet (SOU2016:38:124). 

Kommissionen betonar vikten av att hela samhället behöver involveras för att skolans negativa 

utveckling ska kunna vända. Ett brett allmänt stöd måste finnas för att det nödvändiga 

förbättringsarbete som kommissionen föreslår ska kunna genomföras och så att grunden kan läggas 

för en stärkt tillit till skolan. ”En mobilisering av så stora delar av samhället som möjligt är 

önskvärd. Att nyckelgrupperna lärare, skolledare och skolhuvudmän sluter upp bakom 

förbättringsprogrammet för skolan är en grundförutsättning. Även näringsliv, föreningsliv, föräldrar 

och eleverna själva behöver på olika sätt engageras.” (SOU2016:38:152). Kommissionen anser att 

det är viktigt att skolans självreglerande och självutvecklande förmåga stärks genom alla de 
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åtgärdsförslag i form av kompetensförsörjning, starkt ledarskap, ökad autonomi för lärare och 

rektorer, relevant och pålitlig resultatinformation och löpande läroplansutveckling. 

Skolkommissionen menar att kunskapsbedömningar är av största vikt när det gäller elevers lärande 

och därför föreslås att de nationella provens syfte renodlas till att stödja en rättvis och likvärdig 

betygsättning. Justeringar av betygsskalan kan på sikt övervägas, till exempel mindre betygssteg 

(ökar elevernas motivation). Lärarkårens bedömningskompetens måste öka. Evidensbaserade 

program för att förbygga psykisk ohälsa behöver utvecklas, eventuellt överväga inrättandet av ett 

nationellt kunskapscenter för elevhälsan. Elever i behov av särskilt stöd (även högpresterande och 

särbegåvade elever) måste upptäckas tidigare. Den ökande andelen olovlig frånvaro, sena 

ankomster och annat som stör studieron och tryggheten i skolan måste minska genom en stark och 

samlad ledning och lärarkår. Skollagens bestämmelser om disciplinära åtgärder måste ses över. 

Utmaningen med nyanlända elever ges ingen tydlig rekommendationen mer än att de måste vara 

långsiktiga förändringar. Kommissionen menar dock att det behövs en förbättrad statistik som 

underlag för att föreslå vilka rekommendationer det bör vara (SOU2016:38:159-165). 

Enligt Schneider och Ingrams (1990) styrmedelstypologi kan åtgärderna karaktäriseras dels som 

lärande, alltså åtgärder som syftar till att stimulera, kartlägga och utveckla forskning, metoder och 

kunskap. Det som föreslås är kartläggningar och uppföljningar av behov och utveckling av 

elevernas kunskapsutveckling och studieresultat. Till exempel föreslås en stickprovsbaserad 

nationell uppföljning (SOU2016:38:130). Särskilt tydligt är det i rekommendationen om nyanlända 

elever, det som föreslås är att det behövs underlag för att ens kunna föreslå vilka typer av styrmedel 

som behövs. Kapacitetsbyggande åtgärder föreslås också: flera av åtgärderna riktar in sig på 

lärarnas kompetensutveckling. Fler exempel på de kapacitetsbyggande åtgärderna är  

kvalitetsarbete, kvalitetsutveckling, kompetensutveckling, vidareutbildning, behörighetsgivande och

behörighetskompletterande utbildning. Men även stimulerande styrmedel föreslås så som olika 

ekonomiska incitament för att höja attraktionskraften på lärarutbildningen och läraryrket. 

6.2. Vad representerar problemet med jämlik utbildning och kunskapsresultaten?

I delbetänkandet Samling för skolan (SOU2016:38) framkommer en mängd olika 

problemrepresentationer. Många av förklaringarna hänger ihop och påverkas av varandra, både på 

strukturell, samhällelig och individnivå. Jag har identifierat fem huvudgrupper av 

problemrepresentationer, vilka jag kommer att redogöra för nedan. Det är svaret på den första 

analysfrågan och alltså ett förtydligande: Vad rubriceras problemet ifråga egentligen som? Bacchi 

(2009:3) menar att detta görs genom att klargöra vilka beteenden eller företeelser som betraktas som
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problematiska inom policyn. 

6.2.1. 1990 som problem: decentralisering, avreglering och bostadssegregation

Skolkommissionen betonar att det är svårt att veta vad som försämrat kunskapsresultaten och gjort 

skolan mer ojämlik. Den viktigaste orsaken till de fallande resultaten och ojämlikheten sägs ändå 

vara 90-talets reformer och konstrueras således som ett problem om decentralisering, avreglering, 

boendesegregation, resurser och valfrihet. Reformerna som genomfördes på 1990-talet skulle lösa 

de problem och svårigheter med skolan som fanns då (bland annat bristande engagemang hos 

personalen, att resurserna inte utnyttjades effektivt, att lokala förhållanden fick för lite utrymme i 

planering och genomförande av undervisning), men de problem och svårigheter som istället uppstod

(bland annat sjunkande kunskapsresultat, ökad ojämlikhet, låg attraktionskraft för läraryrket, 

bristande engagemang från skolledare, lärare, elever och samhälle) sägs bero på att reformerna blev 

allt för långtgående i förhållande till kommunernas beredskap, vilket ledde till att implementeringen

inte fungerade som avsett. Problemet konstrueras som ett problem om kommunernas bristande 

beredskap och förmåga att hantera det nya ansvaret i kombination med det otillräckliga och icke 

ändamålsenliga stödet från staten (SOU2016:38:55-59). Vidare ledde avregleringen av lärares 

behörighets- och meritvärdering till att antalet obehöriga lärare ökade, vilket bidrog till de 

försämrade studieresultaten, vilket konstruerar lärarnas behörighet (kompetens) som problemet med

kunskapsresultaten. Kommissionen beskriver hur 1990-talet påverkat skolans problem såhär: 

Kommissionen bedömer att en orsak till de fallande kunskapsresultaten står att finna i 
utformningen och genomförandet av 1990-talets decentralisering och avreglering på 
skolområdet. Staten underskattade de krav som ställs på ett mål och resultatstyrt 
skolsystem när det gäller bl.a. huvudmännens kapacitet att följa upp, utvärdera och 
analysera sina resultat. Staten tillförsäkrade inte heller systemet den tillgång till 
resultatinformation som krävs. Det är anmärkningsvärt att de inhemska 
resultatförsämringarna upptäcktes först genom internationella studier. Staten gav inte 
heller tillräckligt stöd i implementeringsprocessen. Ännu 25 år efter reformernas 
genomförande kvarstår många brister i dessa avseenden. (SOU2016:38:58)

Problemet med decentraliseringen är alltså både att staten ställde för höga krav på kommunernas 

förmåga att ta över ansvaret och att kommunerna inte hade kapaciteten att följa upp, utvärdera och 

analysera sina resultat. Problemet är egentligen att uppföljning, utvärdering och analys av skolans 

resultat blev lidande eftersom kommunerna inte kunde fullfölja sitt uppdrag (SOU2016:38:55-58). 

Förändringarna i ansvarsfördelningen ledde även i förlängningen till oklara ansvarsförhållanden 

mellan stat och kommun. I grund och botten konstrueras alltså problemet med jämlikhet och 

kunskapsresultaten som ett problem om ansvarsförhållandet mellan stat och kommun.  Detta 

konstrueras också som ett problem om tillit mellan stat, huvudmän och skolans personal. Problemet 

om ansvar handlar både om att rektorer kan känna sig klämda mellan statliga och kommunala krav 
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och att lärare kan se hur kärnuppdraget undervisningen kringskärs av bland annat administrativa 

uppgifter. Med andra ord är problemet en otydlig rollfördelning mellan huvudman, rektor och lärare

(SOU2016:38:58-59). 

Även resursfördelning, ineffektivt användande av resurser och 1990-talets nedskärningar 

konstrueras som problemet med skolan (SOU2016:38:59). ”Kommissionen bedömer 

sammanfattningsvis att delar av skolsystemet kan behöva tillföras medel, men att huvudfrågan 

gäller hur resurserna fördelas och används. Till exempel innebär för sent insatta resurser en 

ineffektiv resursanvändning.” (SOU2016:38:59).

Alla kommuner i Sverige har olika förutsättningar och resurser vilket alltså i och med 

decentraliseringen på 1990-talet ledde till att skillnaden mellan kommuner och skolor ökade. Detta 

ledde bland annat till en differentiering bland lärarna: ”exempelvis är andelen legitimerade lärare 

lägre på skolor med en hög andel elever från socioekonomiskt utsatta hem.”(SOU2016:38:56). 

Lärarnas betydelse för elevers skolframgång konstrueras i stor utsträckning som problemet med 

både kunskapsresultaten och jämlikheten, vilket jag kommer gå in på mer i avsnitt 4.5.7.  Problemet

konstrueras också som ett problem om bostadssegregation: ”Skillnader mellan skolor i andelen 

elever med svensk respektive utländsk bakgrund har ökat påtagligt. Dessa skillnader kan i sin tur i 

hög grad förklaras av boendesegregation.” (SOU2016:38:56). 

Decentraliseringen, avregleringen och bostadssegregationen har enligt problemrepresentationen lett 

till att skillnaden mellan elevers kunskapsresultat har ökat. Elevernas olika förutsättningar, i form av

familjebakgrund: socioekonomisk och/eller etnisk (migrationsbakgrund), eventuella 

funktionsvariationer, utjämnas inte i den grad som är önskvärt och för att skolan ska kunna 

betraktas som jämlik. I nästa kapitel kommer jag analysera hur förutsättningar konstrueras som 

problemet med både kunskapsresultaten och jämlikheten i skolan. 

6.2.2. Förutsättningar som problem 

Problemet med både de sjunkande resultaten och ojämlikheten konstrueras, som jag kommer att 

visa, som ett problem om olika förutsättningar som skolan misslyckas med att utjämna. Det börjar 

redan i förskoleklassen på grund av den ojämna kvaliteten i förskoleklassens undervisning. Detta 

beror på att alla pedagoger inte utgår från läroplanens uppställda mål för kunskaper vilket leder till 

att elevernas förutsättningar för att få en bra skolstart, bra skolresultat och nå målen sämre, blir 

olika och detta drabbar särskilt de med redan ogynnsamma förutsättningar.  ”Detta ger elever skilda 

förutsättningar inför grundskolan och medför att den viktiga kontinuiteten från förskola till 

grundskola inte är säkrad på ett likvärdigt sätt.” (SOU2016.38:52). Ogynnsamma förutsättningar 
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förstärks på så sätt via skolsystemet. 

Att skolresultaten sjunker och skolan blir allt mer ojämlik kopplas i problemrepresentationer 

samman genom att ojämlikheten konstrueras som ett av problemen med de sjunkande 

skolresultaten. Det som gör skolan ojämlik är bland annat att den misslyckas med att minska 

betydelsen av att elever har ojämlika förutsättningar. ”Det finns en stor variation mellan elevers 

skolresultat. Det finns ett antal strukturella faktorer som kan bidra till att förklara dessa skillnader. 

Av dessa är elevens familjebakgrund, vilket vanligen avser föräldrars utbildningsnivå och inkomst, 

den enskilda faktor om i högst grad kan förklara en elevs skolresultat i både grund- och 

gymnasieskola[…]. Detta samband är en av de mest använda indikatorerna på likvärdigheten i ett 

skolsystem.”(SOU2016:38:49). 

Problemet med jämlikheten konstrueras alltså som ett problem om en variation mellan elevers 

resultat eller ett misslyckat utjämnande av elevers resultat: ett misslyckande i att undanröja de 

hinder i form av strukturella skillnader som är i vägen för alla elevers framgång. Ojämlikheten som 

problem representeras också av resultatskillnader mellan skolor på grund av skolsegregation. Vissa 

skolor har ”utmanande elevsammansättning” i form av ”svagpresterande elever”, ”nyanlända”, 

”elever från socioekonomiskt utsatta hem” medan de ”högpresterande eleverna” söker sig till andra 

skolor som då får ”gynnsamma förutsättningar”. Det blir en ond cirkel för några elevkategorier 

(arbetarklass, etnisk bakgrund, nyanländ) och skolorna de går på. ”Det har betydelse vilka kamrater 

man möter i skolan och i klassrummet. Ett exempel är förutsättningarna att lära sig svenska om man

inte får möta elever med svenska som modersmål.” (SOU2016:38:50). Problemet med jämlikheten 

konstrueras också till att handla om att uppdelningen av låg- och högpresterande elever riskerar att 

leda till att nivån på undervisningen för de lågpresterande sänks och även att förväntningarna 

anpassas efter de ogynnsamma bakgrundsfaktorerna. Skolsegregationen verkar också leda till en 

ojämn fördelning av ”skickliga lärare med lång erfarenhet” och ”legitimerade lärare” vilket i sin tur 

påverkar elevernas studieresultat. Problemet med ojämlikhet är således ett problem om ojämna 

(ojämlika) resurser i form av kamrater, lärare och i förlängningen kunskap. Ojämlikheten 

konstrueras också som ett demokrati och toleransproblem. ”Det finns forskningsresultat som visar 

att en segregerad skola kan vara negativ för skolans viktiga mål om att fostra demokratiska och 

toleranta individer.”(SOU2016:38:51).

Den ”dramatiska ökningen av nyanlända elever till landets skolor” konstrueras både till ett problem 

om jämlikhet och kunskapsresultat. Dels har nyanlända elever inte samma förutsättningar att nå 

målen och dels påverkar nyanlända elever skolors förutsättningar genom att de kräver mer resurser 

och kommunal kapacitet. ”Nyanlända elever fördelas inte jämnt över riket. Ett antal kommuner och 
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skolor tar en oproportionerligt stor del av ansvaret för dessa elever.” (SOU2016:38:51). En ojämn 

fördelning av elever med migrationsbakgrund och socioekonomisk skolsegregation leder till 

ojämlikhet i form av mindre positiva kamrateffekter, en ojämn fördelning av skickliga lärare och 

därav nivå på undervisningen. Problemet med de nyanlända konstrueras också som ett 

planeringsproblem: de kommuner som får ta emot många vet inte hur många eller hur ofta det 

kommer nya nyanlända elever vilket leder till en ojämlikhet i planeringsförutsättningar mellan 

skolor och huvudmän. Bakgrundsförutsättningarna konstrueras som ett problem som på grund av 

sin förstärkande påverkan på just förutsättningarna blir en negativ nedåtgående spiral eftersom 

skolan segregeras både när det gäller elev- och lärarsammansättning. 

Det finns också en risk för att nivån på undervisningen och förväntningarna på elevernas
prestationer anpassas till deras bakgrundsförutsättningar och det finns flera 
internationella studier som drar slutsatsen att elever missgynnas av att gå i skolor med en
hög andel svagpresterande elever [...]. Skolor med en utmanande elevsammansättning 
har också ofta svårt att attrahera skickliga lärare med lång erfarenhet, vilket riskerar få 
konsekvenser för elevernas studieprestationer [...]. Enligt undersökningen är 
sannolikheten hälften så stor att en lärare med lång yrkeserfarenhet arbetar på en skola 
med en hög andel elever från socioekonomiskt utsatta hem [...]. I dessa skolor är också 
andelen legitimerade lärare betydligt lägre [...]. (SOU2016:38:51-52)

6.2.3. Hälsa som problem 

Elever i den svenska skolan upplever en ökande skolpress vilket har negativa konsekvenser för 

elevernas hälsa. ”Ökande skolstress har också ofta antagits vara en av de faktorer som bidragit till 

den ökande psykiska ohälsan bland unga människor. Hög stress och psykisk ohälsa i unga år kan få 

långsiktiga negativa effekter.” (SOU2016:38:159). Ohälsa påverkar elevernas prestation och således

deras kunskapsresultat. De sjunkande skolresultaten konstrueras på så sätt som ett problem om 

psykisk och fysisk ohälsa. Elever som av olika anledningar mår dåligt presterar sämre i skolan. 

Förvisso sägs ohälsa påverkas av faktorer utanför skolan med det konstateras att det är viktigt att 

”skärskåda vilka riskfaktorerna[angående ohälsa] i skolan är och särskilt i samband med 

förändringarna i skolan under senare år.”(SOU2016:38:160).  De förändringar som omtalas är betyg

från årskurs 6 och fler nationella prov vilket leder till ökad skolstress, vilket kan leda till försämrad 

hälsa. Även införandet av betygssteget icke godkänt pekas ut som en riskförändring eftersom det 

sägs kunna leda till försämrat självförtroende hos de elever som inte klarar godkänt-gränsen vilket 

på sikt kan leda till psykisk ohälsa. ”Argumenten för dessa förändringar [de nyss nämnda] får inte 

undanskymma dessa risker, som för utom hälsoaspekterna också till viss del kan motverka syftet att 

främja elevernas lärande.” (SOU2016:38:160). 

Sammantaget menar skolkommissionen att hälsan påverkar elevernas förmåga till lärande:
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Internationell forskning visar att frågor om skola, lärande och psykisk hälsa hänger 
samman. Det finns ett samband mellan skolprestationer och psykisk hälsa. Svaga 
skolprestationer påverkar den psykiska hälsan och den psykiska hälsan påverkar 
skolprestationerna – onda cirklar kan uppstå[…]. Att tidigt upptäcka skolsvårigheter hos
elever och ge dem ett verksamt stöd är en mycket viktig hälsofrämjande åtgärd. 
(SOU2016:38:160).

Det ökade skolstressen kopplas även ihop med den försämrade ordningen och studieron på många 

skolor vilket konstrueras som ett problem beroende på ”att en stor del av undervisningen, till 

exempel i matematik i grundskolan, sköts av lärare utan behörighet, lärares egen stress, bristerna i 

stöd till elever liksom att kunskapsmålen i tidigare kursplaner varit otydliga.” (SOU2016:38:160). 

Lärarnas skicklighet/behörighet konstrueras på så sätt delvis som problemet med en trygg och lugn 

studiemiljö. ”För att skapa en lugn och trygg studiemiljö måste skolan kunna ge eleverna det stöd 

och den stimulans de behöver genom en intresseväckande undervisning av skickliga lärare, som har 

tillräckligt utrymme för sitt kärnuppdrag och tillgång till specialpedagogisk kompetens.” 

(SOU2016:38:162). Lärarna konstrueras alltså  både som en bidragande orsak och lösningen på 

problemet med ordningen och studieron. Men även elevernas frånvaro konstrueras som problemet 

med kunskapsresultaten och då främst de elever med ”sämre socioekonomiska förutsättningar” 

eftersom de i högre uträckning uteblir från lektionerna (SOU2016:38:160-161). Detta för oss in på 

nästa problemrepresentation som är hur läraren konstrueras som problem.

6.2.4. Läraren som problem

En problemrepresentation handlar om lärarnas kompetens, engagemang och skicklighet och hur 

lärarnas betydelse konstrueras som problemet med kunskapsresultaten och jämlikheten. Problemet 

med skolresultaten konstrueras som ett problem om bristande förutsättningar för hög kvalitet i 

undervisningen vilken i sin tur förknippas med lärarens kompetens: ”Avgörande för goda 

kunskapsresultat är kompetenta lärare och en god kvalitet i undervisningen.”(SOU2016:38:54). 

Gång på gång poängteras lärarens betydelse för både undervisningens kvalitet: ”En grundläggande 

förutsättning för att kunna erbjuda Sveriges elever en undervisning av god kvalitet är att det finns 

kompetenta lärare.” (SOU2016:38:54). Det är alltså lärarens kompetens som konstrueras som den 

grundläggande förutsättningen för god undervisningskvalitet.  Just att i termer av att läraren ska 

vara kompetent och engagerad återkommer också. ”En annan central utmaning för det svenska 

skolväsendet är att säkerställa tillgången på kompetenta och engagerade lärare och skolledare, samt 

att skapa bättre förutsättningar för dem att utföra sina uppdrag” (SOU2016:38:64). 

Lärares och skolledares upplevda arbetsbörda konstrueras också som en del i problemet, 

sjukskrivningar, stress och bristande engagemang påverkar lärare och rektorers prestation negativt 

vilket i sin tur påverkar elevernas prestationer och således både jämlikheten och kunskapsresultaten.
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Kommissionens uppfattning är att detta är ett grundläggande problem för svensk skola. 
Förutsättningarna är inte tillräckliga för en hög kvalitet i undervisningen och för att 
lärarna ska kunna möta varje enskild elev på det sätt som han eller hon behöver för att 
kunna lära sig mycket och utvecklas som individ. (SOU2016:38:54)

Det är på ett sätt alltså även lärarnas förutsättningar som konstrueras som problemet med lärarnas 

bristande kvalitet. Även systemskillnader mellan kommunerna måste motverkas, alla lärare ska ges 

samma nationellt organiserade kompetensutveckling. Målet är att alla lärare ska kunna 

kvalitetsstämplas och professionaliseras. 

6.2.5. Engagemang och ansvar som problem

En återkommande problemrepresentation är att brist på engagemang och ansvar är problemet med 

framförallt de sjunkande kunskapsresultaten men också likvärdigheten. Alla måste ta sitt ansvar 

eftersom skolan är allas angelägenhet. I första hand måste staten ta sitt ansvar och engagemang för 

skolan, men det räcker inte även samhällets uppslutning krävs av kommissionen för att lösa skolans 

problem. ”Kommissionen anser att staten framöver måste öka sitt ansvarstagande och engagemang 

för skolan. Detta är dock inte tillräckligt. Alla måste visa ett stort ansvarstagande och engagemang. 

Ett av skolans problem är ett otillräckligt samhälleligt engagemang och en brist på bredare 

uppslutning kring skolans viktiga uppgift. Skolan är allas vår angelägenhet. Den ska bejaka 

engagemang från föräldrarna och sträva efter att skapa motivation hos eleverna genom en intressant 

och stimulerande undervisning. Men skolan behöver också respekt, stöd och tillit från föräldrar och 

omgivande samhälle och eleverna måste själva bidra genom ansträngning och respekt för 

skolarbetet” (SOU2016:38:65). 

Ett av skolans problem är alltså bristande respekt, stöd och tillit från föräldrar och samhälle samt att 

eleverna inte anstränger sig tillräckligt och inte respekterar skolarbetet. Som nämnt ovan 

konstrueras även lärarnas bristande engagemang som problemet med elevernas bristande 

engagemang. Sammantaget måste hela systemet ta sitt gemensamma ansvar för att tillsammans 

vända den negativa utvecklingen för elevernas kunskapsresultat och göra skolan mer jämlik 

(SOU2016:38:65). 

6.3. Nyckelbegrepp

För att besvara den andra analysfrågan menar Bacchi (2009:7) att det är behjälpligt att identifiera 

det hon kallar för nyckelbegrepp. Syftet med den andra analysfrågan är alltså att studera vilka 

antaganden och förställningar som ligger till grund för problemrepresentationerna. Jag har 

identifierat två nyckelbegrepp: kunskap och jämlikhet.
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6.3.1. Skolkommissionens förståelse av kunskap

Skolkommissionen påpekar själv att deras förståelse av kunskap är densamma som den som 

uttrycks i läroplanen. Skolkommissionen påpekar att läroplanerna anger ett brett kunskapsuppdrag 

till skolan och förtydligar detta genom att hänvisa till skolans uppdrag så som det är formulerat i 

läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (Lgr11). De menar att skolans uppdrag

är komplext: eleverna ska ges en rad olika kunskaper och färdigheter. För att detta ska vara möjligt 

krävs en vetenskaplig bas både för de olika ämnena som ingår i utbildningen och för hur 

undervisningen utövas. En aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, vad som är 

viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker främjar lärande (skolans 

uppdrag). Kunskap och lärande har vidare olika aspekter, vilket är naturliga utgångspunkter i den 

kunskapsdiskussion som ska förekomma på skolorna, och kommer till uttryck i olika former: fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet (som förutsätter och samspelar med varandra). I skolan måste 

ett lärande som balanserar de olika formerna av kunskap och gör de till en helhet skapas och de 

olika kunskapsformerna måste få utrymme (SOU2016:38:47-48). 

Skolkommissionens förståelse av kunskap kopplas också ihop med betyg genom att påvisa att betyg

uttrycker i vilken mån eleven uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. De

ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg fungerar som stöd för betygsättningen och 

”kunskapskraven speglar läroplanens kunskapsbegrepp.” (SOU2016:38:48).

6.3.2. Skolkommissionens förståelse av jämlikhet

Skolkommissionens definition av jämlikhet konstrueras som samma förutsättningar. Med 

förutsättningar menas tillgången på ekonomiska, kulturella och materiella resurser. Det faktum att 

elever inte har samma förutsättningar ska jämnas ut via utbildningssystemet och graden av 

utjämning är ett mått på jämlikhet. Skolkommissionen förstår jämlikhet just utifrån att elever har 

olika förutsättningar. Redan inledningsvis citeras skollagen för att klargöra kommissionens bild av 

jämlikhet och sammanfattas sedan så här: ”Skollagens och läroplanernas föreskrifter om 

likvärdighet innebär sammanfattningsvis att det ska råda lika tillgång på utbildning, att 

utbildningens kvalitet ska vara likvärdig och att skolan ska kompensera för elevers olika 

förutsättningar.”(SOU2016:38:48). Jämlikheten förstås alltså också i termer av lika tillgång på 

utbildning (det som kan utjämna) och en likvärdighet när det gäller utbildningens kvalitet (i hur hög

grad utbildningen kan utjämna). Bacchi (2009:187) liknar livet med ett maratonlopp och menar att 

det finns olika hinder och möjligheter som påverkar individers förutsättningar i livet 

(maratonloppet). Enligt Bacchi (ibid.) är människor i grunden lika men att olika former av 

diskriminering skapar ojämlika förutsättningar. Eller så kan man, som i skolkommissionens fall, 
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mena att individers grundförutsättningar skiljer sig åt, vilket påverkar utfallet av maratonloppet. 

Med skolkommissionens syn krävs en omfördelning av resurser eller olika typer av positiv 

särbehandling för på så sätt göra människor mer jämlika. Hur detta ska gå till finns det också olika 

uppfattningar om, till exempel kan det röra sig om utbildningsprogram eller uppsökande 

verksamhet (Bacchi, 2009:188-189). Bacchi (ibid.) menar dock att personer som särbehandlas 

riskerar att konstrueras till de utanför normen och i behov av hjälp (Jmf Scheider och Ingram). 

Skolkommissionen förståelse av jämlikhet är återigen samma som den som uttrycks i skollagen: att 

eleverna inte har samma förutsättningar att klara skolan (och i förlängningen livet). De lösningar 

skolkommissionen presenterar handlar också många gånger om att undanröja de hinder i form av 

sämre förutsättningar som är i vägen för vissa elever, och på så sätt skapa mer lika förutsättningar 

och uppnå jämlikhet. Förskoleutbildning, grundskoleutbildning och gymnasieutbildning beskrivs 

som ett sätt att väga upp dessa skillnader. Hindren beskrivs ofta i from av föräldrarnas 

socioekonomiska, etniska och/eller utbildningsbakgrund, i form av funktionsvariation eller i form 

av att vara nyligen anländ till Sverige (och det svenska utbildningssystemet) (jmf Bacchi, 

2009:187). Att tala om jämlikhet, jämlik utbildning på detta sätt återkommer i de 

åtgärdsbeskrivningar skolkommissionen presenterar, speciellt i förhållande till de 

kapacitetsbyggande styrmedlen (utbildning, rådgivning m.m.) som rekommenderas 

(SOU2016:38:51, 78, 96, 107). Även kommuner och skolhuvudmän anses kunna ha olika 

förutsättningar, till exempel på grund av hur resurser (ekonomiska, skickliga och erfarna lärare och 

rektorer samt elevsammansättning) fördelas över landet och mellan skolor (SOU2016:38:102, 106, 

115). 

6.4. Vilka underliggande antaganden och påståenden formar representationen av 
problemet med jämlik utbildning och kunskapsresultat? Och vad problematiseras 
inte?

Den tredje analysfrågan riktar uppmärksamheten mot vad som inte problematiseras, alltså vad som 

inte hanteras som problematiskt i problemrepresentationerna. Bacchi (2009:16) menar att man 

genom att ge exempel på hur andra framställningar av problemet skulle leda till andra åtgärder kan 

synliggöra diskurserna eftersom de omgärdar problemrepresentationen och hindrar en annan 

förståelse av verkligheten. Jag kommer inte peka på alternativa förklaringsmodeller utan stanna vid 

att se vad som döljer sig i tystnaderna: det som inte problematiseras. I delbetänkandet Samling för 

skolan finns antaganden om att det är just genom utbildning som de ojämlika förutsättningarna i 

form av familjebakgrund och härkomst kan utjämnas. Att systemet, genom att ständigt kategorisera 

vissa grupper som i behov av hjälp eventuellt förstärker dessa utpekade ojämlika förutsättningar 
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problematiseras i stort sett inte. Att skolan, trots sina ambitioner om att utjämna skillnader mellan 

grupper i samhället, kanske istället bidrar till att de ojämlika förutsättningarna ger olika chans att 

lyckas i livet. Det finns antaganden om att de uppsatta målen för godkänt är jämlika men att det är 

individers förutsättningar som gör att vissa elever inte når målen. Att målen i sig kan vara ojämlika 

eftersom de utgår från normen (de med redan gynnsamma förutsättningar) problematiseras inte. Det

förutsätts alltså att det är de lågpresterande elevernas resurser som gör att de inte når målen i lika 

hög utsträckning som de högpresterande. Det antas att en jämlik skola kan skapa ett jämlikt 

samhälle. Orsaken till varför vissa elever har sämre förutsättningar att lyckas med skolan beskrivs 

alltså i termer av deras vårdnadshavares och familjers utbildningsnivå, socioekonomiska tillgångar 

och etniska ursprung. Utbildning framställs som en förmån, rättighet och chans för dessa grupper att

trots de dåliga utgångspunkterna lyckas i livet (SOU2016:38:47, 49). 

Utbildning beskrivs också som källa till ökad självkänsla och representerar något som vi alla vill ha 

och som något som ökar individers förutsättningar och möjligheter till fortsatt utbildning och eller 

förvärvsarbete. Detta trots att skolan misslyckas med att ge alla individer samma förutsättningar. 

Lågt framtida arbetsdeltagande (eller studier) ses som problematiskt (unga som vaken arbetar eller 

studerar) och fullföljd utbildning kan därmed betraktas som ett medel att komma in på 

arbetsmarknaden. Att studera görs därmed till norm och utbildningens betydelse till en självklarhet 

för att uppnå ett gott liv. Jag tycker att det finns en tystnad kring att människors liv skulle kunna 

vara bra utan att de måste utbilda sig eller arbeta. Att ohälsa till exempel så starkt förknippas med 

att att inte klara skolan och inte med att det ens finns möjlighet att prestera dåligt eller bra 

problematiseras inte (SOU2016:38:80). 

Det finns en tystnad i att skolan genom att kategorisera individer efter i den mån de klarade skolans 

krav i sig skapar de som lever i utanförskap. Det finns även en tystnad i att tala om att studieresultat

(goda) i sig skapar ökad självkänsla eftersom det utesluter möjligheten att det är förväntningar på 

individen att vara en del av skolan och i vidare mening arbetsmarknaden som påverkan självkänslan

eller känslan av sammanhang (SOU2016:38:159-161). 

6.5. Vad är effekterna av problemrepresentationen? Vilka subjektspositioner är 

möjliga?

Bacchis fjärde analysfråga riktar ljuset mot vilka effekter problemrepresentationerna leder till. Jag 

är främst intresserad av de två första effekterna så fokus kommer alltså ligga på hur grupper eller 

kategorier av identiteter tilldelas olika subjektspositioner samt de binära kategorier jag har 

identifierat. Jag intresserar mig även för vem som får bära skulden för problemets uppkomst. Som 
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jag visat ovan är det bland annat elevernas socioekonomiska förutsättningar och resurser, både på 

individnivå och strukturell nivå, som presenteras som avgörande faktorer för jämlik utbildning och 

goda kunskapsresultat. Problemrepresentationen gör lågutbildade, arbetslösa och utlandsfödda 

vårdnadshavare (och elever) till ”problem” för jämlik utbildning och kunskapsresultat. Förståelsen 

av dess grupper är homogen och kategorierna används generaliserande. De binära kategorier jag har

kunnat identifiera är svensk-nyanländ, elever med stark respektive svag socioekonomisk bakgrund, 

hög- respektive lågutbildad familjebakgrund och hög- respektive lågpresterande elever 

(SOU2016:38: 50-51, 106-107). Detta generaliserande förhållningssätt riskerar i sig att leda till en 

förståelse av alla låginkomsttagare, lågutbildade och utlandsfödda som grupper med mindre 

gynnsamma förutsättningar och därför i behov av hjälp. Bacchi (2009:189) menar att individer 

tillhörande de grupper som framställs som i behov av stöd eller med mindre förutsättningar 

konstrueras som utanför normen. De av skolkommissionen rekommenderade åtgärder som riktar sig

just till elever från socioekonomiskt svaga hem grundar sig i stort i en problemrepresentation som 

konstruerar elever med sämre förutsättningar som i behov av hjälp för att kunna komma ifrån sin 

utsatthet och genom utbildningen få chans att utveckla sin fulla potential (jmf Bacchi 2009:188). 

Genom att vissa grupper framställs som att de har sämre förutsättningar konstruerar 

skolkommissionen dessa kategorier av individer som i behov av hjälp och stöd. Detta medför att de 

grupper som tillskrivs bättre förutsättningar blir norm eftersom de klarar sig utan hjälp. Denna 

förstärkning av att just vissa grupper framställs som i behov av hjälp och med sämre förutsättningar 

konstruerar alltså dessa grupper (de med socioekonomisk ogynnsam bakgrund och eller ”utländsk” 

bakgrund) till en beroende och avvikande målgrupp. De är beroende av samhällets hjälp för att få 

samma förutsättningar som de som tillhör normen och eftersom de inte tillhör normer är de de 

avvikande. Gruppen nyanlända elever ställs mot gruppen svenska elever där de svenska eleverna 

blir normen eftersom det är de nyanlända som pekas ut som avvikande (SOU2016:38:50-51, 80) . 

Den kategori som tydligast konstrueras som ett problem i sig är de nyanlända. ”Den dramatiska 

ökningen av nyanlända elever till landets skolor som följer av den kraftigt ökade 

flyktinginvandringen är ytterligare en stor utmaning.” (SOU2016:38:51) och ”För skolor med stora 

utmaningar – t.ex. med många nyanlända elever – kan dock ett förbättringssteg som vid en viss 

tidpunkt är rimligt på nationell nivå vara helt orealistiskt[…].”(SOU2016:38:78). 

Skolkommissionen menar dock att det behövs en genomlysning av mer långsiktiga konsekvenser 

och vilka möjligheter och behov av åtgärder den stora ökningen av nyanlända elever innebär. I 

förbigående nämns att nyanlända personer (elever och potentiell skolpersonal) eventuellt kan 

innebära även en möjlighet för skolan men framförallt konstrueras de nyanlända eleverna i termer 

av problem, utmaningar och sämre förutsättningar (SOU2016:38 164). 
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De subjektspositioner som är möjliga är bland annat lärare, med de binära kategorierna; 

oengagerad/engagerad, olegitimerad/legitimerad, oskicklig/skicklig, inkompetent/kompetent och 

elev, med de binära kategorierna; låg/högpresterande, svensk/med utländsk härkomst/nyanländ, med

eller utan funktionsvariation, svaga förutsättningar/goda förutsättningar. De skickliga, engagerade, 

kompetenta lärarna med lärarlegitimation är överordnande de som saknar dessa egenskaper. De 

högpresterande ”svenska” eleverna utan funktionsvariation och därav med goda förutsättningar och 

utan behov av hjälp är överordnande de andra grupperna av elever eftersom deras beteende värderas

högre. Med undantag för att de extremt högpresterande eleverna som också beskrivs vara i behov av

stöd är det endast de ”svaga” eleverna som konstrueras som i behov av hjälp. Det är även den 

underordnande elevkategorins beteenden som konstrueras som problematiska. Subjektspositionen 

lärare är överordnad positionen elev eftersom lärarna har makten att definiera eleverna och placera 

in dem i elev-subjektspositions-facken (Bacchi 2009:9). 

6.5.1. Skolan är allas angelägenhet 

Som ett sista led i Bacchis (2009:140) fjärde analysfråga kan följande fråga ställas till materialet: 

Representerar de förebyggande åtgärder som presenteras i policyn ett problem på individnivå, 

strukturell eller samhällelig nivå? De förebyggande åtgärderna som jag presenterade inledningsvis 

representerar både ett problem på individnivå och på en strukturell, samhällelig nivå. De åtgärder 

som handlar om de så kallade systemsvagheterna (ansvarsfördelning, resurser, jämnare fördelning 

av nyanlända elever, stärkt statligt ramverk, uppdaterade styrdokument, förstärkning av 

huvudmännens kapacitet är exempel på åtgärder på samhällelig nivå medan åtgärderna som riktar in

sig på att utjämna elevernas förutsättningar är på strukturell nivå) är faktorer utanför individernas 

kontroll (SOU2016:38:112, 115-116). De som i högst grad ses som ansvariga för problemet med de 

sjunkande kunskapsresultaten är lärarna själva eftersom de konstrueras som den enskilt viktigaste 

faktorn för elevers kunskapsutveckling. Både lärarnas kompetens och skolsystemets organisation 

konstrueras i hög grad som problemet med utbildning. Flera av de åtgärder som föreslås för att göra 

skolan mer likvärdig och förbättra elevernas utvecklingsmöjligheter och skolresultat riktar sig mot 

just lärares kompetens och kunskapsutveckling. Detta konstruerar lärarna både som en resurs för 

barnens utveckling och således kunskapsresultat och som ansvariga för problemet med både 

skolresultaten och jämlik utbildning. Lärarna ses alltså som delvis ansvariga för problemen med 

utbildning (SOU2016:38:93, 103, 109). Även rektorer, kommuner och staten görs i hög grad 

ansvariga för problemen. Kommunerna var oförmögna att ta det ansvar som tilldelades dem i början

av 1990-talet men framförallt skulle staten ha vetat bättre. Staten konstrueras vara den som har 

kapaciteten och kompetensen att ge kommunerna, rektorer och lärarna rätt kapacitet och verktyg för
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att kunna åtgärda problemen med skolan och i sin tur ge eleverna rätt verktyg att klara livet 

(SOU2016:38:119). 

Sammanfattningsvis måste alla ta sitt ansvar eftersom skolan är allas angelägenhet. Staten måste ta 

ansvar för de svaghetssymtom som bidrar till problemen med skolan men samtidigt måste eleverna 

anstränga sig mera och ta skolan på allvar (SOU2016:38:65). Det är alltså både ett problem på 

individnivå (lärare, elever, föräldrar) och ett problem på samhällelig nivå (stat, kommun) men som 

påverkas av strukturella faktorer och är således också ett problem på strukturell nivå.  

6.6. Sammanfattande resultat

Skolkommissionens problemrepresentationer är som sagt många och deras förståelse av skolans 

problem (kunskapsresultat och jämlikhet) är således bred. Problemrepresentationerna hänger också 

samman och påverkar varandra.  Till exempel påverkar statens bristande ansvar och stöd 

kommunernas kapacitet, som påverkar skolor och rektorers kapacitet att ge lärarna det stöd de 

behöver som i sin tur är den mest betydelsefulla faktorn för elevers kunskapsutveckling. Elevernas 

sjunkande resultat har effekter på elevernas hälsa vilket ökar störande moment, olovlig frånvaro och

gör studieron i klassrummen lidande, vilket också påverkar elevernas lärande. Decentraliseringen 

har gjort kommunernas och enskilda huvudmäns skolor ojämlika eftersom resurserna blir ojämnt 

fördelade när inte staten har det övergripande ansvaret och kan utjämna skillnader. Resurser är både 

ekonomiska och i form av mänskliga resurser: engagerade, skickliga och erfarna skolledare och 

lärare, elever med gynnsamma förutsättningar. Men uppsatsens resultat visar att det främst är de 

systemsvagheter som försvårar det behov av uppföljning, utvärdering, systematisk kvalitetsarbete, 

kompetensutvecklings och professionsprogram som ges skulden i problemrepresentationerna. Även 

lärare får ta en stor del av ansvaret genom att de konstrueras både som orsaken till elevernas 

kunskapsbrister och lösningen på problemet. Grupper ställs mot varandra i termer av förväntad 

måluppfyllelse: elever med gynnsamma förutsättningar förväntas klara skolans krav och samhällets 

förväntningar medan andra grupper istället förväntas ha skolsvårigheter. 

6.7. Avslutande diskussion

Precis som Mickwitzs (2015) resultat visar mina resultat på hur läraren konstrueras som problem i 

svensk skolpolicy. Ju fler elever som inte når de uppsatta målen med utbildningen desto fler 

åtgärder måste hittas precis som Ingestad (2006) har kunnat visa ökar ansträngningarna att hitta 

åtgärder på elevernas påstådda skolsvårigheter i takt med att dessa ökar. Ingestad (2006:143-144) 

menar att de uppställda målen är det ojämlika genom att de passar de privilegierade grupperna i 

samhället bättre. De värderingar och den kultur som skolans bedömningar bygger på är av sådan 
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karaktär att de grupper av elever som ofta pekas ut med beteendeproblematik inte känner sig 

hemma i. Dessa elevers beteende och personlighet har därför svårare att bli ”godkänt”  av skolans 

bedömare. Den sociala miljö som utgör skolan passar för de elever vars kulturella bakgrund gett 

dem rätt vanor, intressen, kontakter och så vidare för att bli positivt bemötta av skolan. Mina 

resultat visar att just de grupper Ingestad (2006) pekar ut som de som har svårare att bemötas med 

positiva förväntningar och bedömningar just konstrueras som de som kommer ha svårigheter att nå 

skolans godkänt-gräns. Skolkommissionen bidrar alltså i hög grad med att förvänta sig att vissa 

elever kommer ha svårigheter att nå målen (de nyanlända, socioekonomiskt svaga). 

Även om jag inom ramen för detta examensarbete inte hade möjlighet att genom analysen explicit 

synliggöra några diskurser menar jag att de diskurser som Carlbaum (2012) och Sjöberg (2010) 

kunde synliggöra lyser med sin frånvaro bortsett i termer av att gymnasieskolan måste kunna 

producera anställbara individer. I det material jag analyserat är det är snarare mer fokus på 

demokratins betydelse och likvärdigheten som något svensk skola stolt borde fortsätta att sträva 

efter som betonas. Även just att utjämna skillnaderna i och med elevernas olika förutsättningar 

skiljer sig från de tankar om att elever bör delas upp efter vad de har fallenhet för. Jag tycker mig 

dock se den diskurs Carlbaums (2012) benämner ”en skola för det livslånga lärandet” genom att 

elever, lärare, rektorer, huvudmän, kommuner, stat hela tiden ska ges förutsättningar att aldrig sluta 

utvecklas. Eleverna kategoriseras också efter klass och etnicitet men jag har inte haft möjlighet att 

gå in på det lika grundligt som Carlbaum. Överlag visade det sig att det förmodligen hade 

möjliggjort en djupare analys om jag koncentrerat mig på antingen problemet med jämlikheten eller

problemet med kunskapsresultaten. Detta öppnar dock upp för vidare studier då detta är ett mycket 

intressant och viktigt ämne och jag bara skrapat lite på ytan. Det hade också varit intressant att 

vidare analysera vad dessa åtgärdsförslag får för konsekvenser för människor och samhället, till 

exempel vad de karriärsteg för lärare som föreslås skulle leda till för hierarkisk ordning i skolan. 

Många av åtgärderna som föreslås är även av ett tämligen kontrollerande slag och vad får det för 

konsekvenser? Även den politiska dimensionen hade varit betydelsefull att ta mer hänsyn till, till 

exempel OECDs politiska intressen och hur detta delbetänkande är en politisk produkt.                     
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