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Svensk utbildningspolitik är ett område som skapar starka åsikter, omdömen och försök till 

främjande av nationalistiska strömningar. Detta är särskilt märkbart i samband med 

presentationerna av olika internationella jämförande kunskapsmätningar i media. Detta faktum 

kan te sig märkligt i relation till att utbildning som nationellt intresse vanligtvis beskrivs i termer 

av främjande av demokrati och utvecklandet av individer. Hur kommer det sig att dessa 

motstridiga rörelser blir så framträdande inom just utbildningspolitiska debatter och hur kommer 

det sig att det synes bli allt vanligare? Om detta handlar min presentation. 

För att svara på dessa frågor söker jag mig bakåt i den svenska utbildningshistorien och visar på 

hur det moderna samhällsprojektet är intimt förknippat med idéer och tankar om meritokrati och 

hur framväxten av kunskaps- och funktionsmätningar samt statistiska beräkningar ansågs vara en 

lämplig teknologi för att undvika slumpmässighet i utfall och istället kunna brukas för att styra 

utvecklingen, och med det skapa en bild av framtiden. Genom den historiska beskrivningen visar 

jag hur en särskild logik växer fram om hur man genom en ”matematisering” av centrala 

samhällsfunktioner ansåg sig kunna skapa en bättre framtid. Särskilt utbildningspolitiken ansågs 

kunna förbättras genom denna ”matematisering” och på så sätt kunna förändras gentemot större 

jämlikhet, demokrati och effektivitet. Genom olika typer av mätningar ansågs det också som 

rimligt att man skulle kunna hantera varianser av kognitiva förmågor bland individer såväl som 

man skulle kunna skapa ett legitimt sätt att differentiera befolkningen gällande vilka som 

bedömdes ha tillräcklig förmåga för att kunna klara av högre utbildning samtidigt som det gjordes 

ekonomiskt försvarbart.  

Framväxten av detta system diskuteras ofta i termer av ”den svenska välfärdsstaten” och kom 

under en längre tid att bli den sammanhållande styrningsprincipen, men ekonomiska kriser, 

propåer om ökad valfrihet och förändrade tankar kring mer liberala styrningsprinciper kommer 

att utmana det rådande systemet. I detta skapas delvis en ny syn på hur det svenska 

utbildningslandskapet borde formas för ökad valfrihet och en ökad kvalitet. Dessa förändringar 

samvarierar dessutom med en ökande känsla av globalisering vilket delvis transformerar de 

”matematiserande” tendenserna inom utbildningssektorn från att vara primärt nationella 

teknologier till att bli alltmer internationella teknologier för att styra utbildningens form och 

innehåll. I detta sker också en förflyttning inom utbildningspolitiken där man går från att primärt 

intressera sig för utvecklandet och maximeringen av enskilda individer utifrån en tanke om 

meritokratiska ideal till att istället alltmer diskutera olika kollektiv och varianser dessa emellan 

(såsom skillnader mellan nationer, klasser, infödda/invandrade, olika kön mm). I detta uppstår en 

delvis ny diskurs vari nya utbildningsdiskussioner kan föras och gamla glömmas bort.  

Förändringarna leder till att en specifik ”nummer-logik” ges en annan innebörd inom skolsektorn 

vilket skapar helt nya förutsättningar för hur utbildning formuleras, tänks och genomförs i det 

moderna. Detta nya exemplifieras genom hur internationella jämförande kunskapsmätningar ges 

en förändrad betydelse, hur fler aktörer agerar inom utbildningsområdet och hur 

utbildningspolitiken blir en arena för att formulera nya tankar och idéer om en tänkt framtid. 


