
   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Den lika möjligheten till utbildning  

En argumentationsanalys av fackförbunds syn på utbildning och 
prestationsskillnader i USA 

 

Linnéa Meyer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelningen för mänskliga rättigheter 

Historiska institutionen 

Kurskod: MRSG31 

Termin: HT- 2016 

Handledare: Malin Arvidsson och Emma Sundkvist 

Omfång: 9726 



 

 

Abstract 

År 2001 infördes lagen No Child Left Behind i det amerikanska skolsystemet. En lag 

med målet att minska ojämlikheter i skolan och skapa en skola där alla elever kan 

lyckas. Problematiken avsåg bland annat det konstaterade prestationsskillnaderna, vilka 

indikerade att elevens bakgrund påverkar möjligheten att lyckas inom skolan. I takt med 

att denna problematik inte löstes blev lagen ifrågasatt från flera håll och ersattes 2015 av 

Every Student Succeesds Act. En stark röst i debatten var bland annat fackförbunden. 

Min undersökning avser att genom en argumentationsanalys identifiera vad 

fackförbunden American Federation of Teachers och National Education Association 

har för syn på utbildning, för att sedan avgöra om deras argumentation innehållande av 

kritik mot No Child Left Behind och åtgärder för att minska prestationsskillnader samt 

öka kvalitén i skolan är tillräcklig. Detta kommer analysera med hjälp av utvald teori 

och tidigare forskning. Fokus i uppsatsen är där av att se om den argumentation av 

valda fackförbund är tillräcklig eller om ytterligare behov bör identifieras för att komma 

närmare en lösning till en bättre skola för alla i USA. 
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 1 

1 Inledning 

Artikel 26 i deklarationen om de mänskliga rättigheterna ”Alla har rätt till en 

utbildning (…)”.1 En mänsklig rättighet som likt många andra inte är fullt säkrad 

åt alla som har rätten till den. Utbildning är för många ett viktigt, om inte det 

viktigaste området vid diskussioner kring att föra ett land framåt, acceptans för 

andra människor och för att besitta kunskapen att kunna tänka kritiskt och 

analytiskt. Att ha en utbildning av åtminstone grundlig nivå, är ett av de verktyg 

som hjälper människor att uppnå dessa förmågor.   

 Problematiken kring att uppnå rätten till utbildning ter sig olika 

världen över. Där vissa länder inte ens har möjlighet att upprätthålla ett säkert 

klassrum på  grund av krig och konflikt. Länder som inte befinner sig i en 

situation som denna, som inte präglas av en vardag med osäkerhet i resultat av 

krig, har trots alla sina resurser och möjligheter, svårigheter att försörja en 

utbildning som är jämlik och tillräcklig. Självklart går det inte att jämföra med de 

krigsdrabbade områden som finns i världen, men jag finner det intressant att trots 

att ett land befinner sig i en position av stark ekonomi och säkerhet finns det 

fortfarande svårigheter gällande uppfyllandet av rätten till utbildning.  

 Dessa svårigheter uttrycker sig annorlunda, och ofta handlar det om 

att besitta den lika möjligheten att få gå i skolan samt en tillgång till undervisning 

som är på en nivå som anses tillräcklig. Ett land som har dessa svårigheter är 

USA, ett land som ställer sig starkt på den globala arenan och utger sig för att 

vara ett ”land av möjligheter”2. Vidare så är rätten till utbildning inte erkänd i den 

amerikanska konstitutionen.3 Trots att rätten till utbildning inte är erkänd anser 

                                                                                                                                               

 

1 Universal Declaration of Human Rights, UN Doc. A/RES/217 (III), 10 December 1948, artikel 26. 

2 Hauhart, Robert, ”American Sociology’s Investigations of the American Dream: Retrospect and 

Prospect”, American Sociologist, vol.46, Issue 1, s.66. 

 
3 Marisol Benitez, Yanet, ”The Right to Education: Comparing Educational Rights in Japan, El Salvador 

and the United States, Houston Journal of International Law, Vol.36, Issue 3., 2014, s. 755. 761-762. 
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jag att det fortfarande kan diskuteras som en rättighetsfråga på grund av dess 

relevans i samhället. Mitt arbete avser att analysera de skillnader som finns i 

möjligheten av att erhålla en god och jämlik utbildning. Dessa skillnader i 

möjligheter har samlats i begreppet prestationsskillnader. Prestationsskillnader är 

ett begrepp som vuxit fram på grund av skillnader i prestation beroende av 

etnicitet och socioekonomi.4 Vilket är exakt det som föreställningen av att vara 

ett land av möjligheter för alla, hävdar aldrig borde göra.  

 

1.1 Bakgrund 

Eftersom att min uppsats berör en annan politisk kontext än den svenska kommer jag 

att redogöra för en bakgrund innan min problemformulering, syfte och frågeställning 

presenteras. Jag kommer att börja med en generell beskrivning av det amerikanska 

skolsystemet för att sedan avgränsa mig till fakta som är nödvändig för denna uppsats.  

 Som nämnt i inledningen har konstitutionen i USA inte garanterat rätten 

till utbildning. De har heller inte ratificerat barnkonventionen där utbildning är en 

central del. Skolsystemet är istället uppbyggt på det sättet att varje delstat ansvarar för 

skolan med reservation för vissa lagstadgade förordningar från federal nivå som måste 

följas om staten vill få tillgång till vissa resurser och medel. Detta betyder att 

skolfrågan främst är delstatlig och inte federal.5 Som sagt finns det dock lagar från 

federal nivå som till viss del styr skolfrågan. Det är dessa lagar, och främst No Child 

Left Behind  (NCLB) som min undersökning har sin utgångspunkt i. NCLB hade som 

mål att  ”Minska prestationsskillnader, med ansvar, flexibilitet och val” 6, och det är 

just därför jag har valt att vidare analysera argumentationen kring detta på grund av att 

prestationsskillnader berör just ojämlikheten gällande framgång i skolan hos olika 

                                                                                                                                               

 
4 Editorial Projects in Education Research Center, ”Achievement Gap”, 7 juli 2011, (hämtad 20 december 

2016), https://www.edweek.org/ew/issues/achievement-gap/. 

 
5 Marisol Benitez, Yanet, 2014, s.755, 761-762. 

6 No Child Left Behind Act of 2001 Public Law 107-110 107th Congress, 8 januari 2002, ”An act”.   

https://www.edweek.org/ew/issues/achievement-gap/
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grupper. Denna problematik kommer behandlas vidare i problemformuleringen. Lagen 

berör vad som i USA kallas för K-127.8 

No Child Left Behind  var ett republikanskt förslag och trädde i kraft år 

2001 under George W. Bush och ersattes år 2015 av Every Student Succeeds Act 

(ESSA) under Obamaadministrationen.9 NCLB fick inte alls den framgång som 

hoppats på utan möttes av kritik från flera håll, bland annat de fackförbund som 

representerar de yrkesgrupper som har med skolan att göra.10 Utbildningsdepartementet 

i USA menar på att NCLB har legat till stor grund för ESSA då lagen belyst 

problemområden inom skolan som bland annat prestationsskillnader. NCLB 

misslyckades dock att säkerställa en jämlik utbildning för alla och där av efterfrågades 

en uppdatering av lagen av bland annat, som nämnt, fackförbund och andra parter inom 

skolväsendet. 11 Implementeringen av ESSA är pågående och planen är att NCLB ska 

vara ersatt och ESSA i full verkan till skolåret 2017/2018.12 

De stora likheterna mellan lagarna är det kommer att fortsättas med den 

mängd av externa prov13 som infördes under NCLB för att kunna föra statistik på hur 

elever klarar sig i skolan. Stater kommer alltså vara fortsatt förpliktade till att pröva alla 

elever i matematik och språk mellan årskurs 3-8 samt vid ett tillfälle i high school. De 

ska även skrivas prov i naturvetenskap vid tre olika tillfällen. När resultaten sedan 

utvärderas görs det ur olika grupper som etniska minoriteter, elever som lever i 

fattigdom och elever som håller på att lära sig engelska.14  Det är med hjälp av dessa 

indelningar som staten får möjligheten att se prestationsskillnader mellan dessa 

                                                                                                                                               

 
7 Utbildning som berör åldrarna 5-18 år. 

8 McGuinn, Patrick, ”From No Child Left Behind to Every Student Succeeds Act: Federalism and the 

Education Legacy of the Obama Administration”, Publius: The Journal of Federalism, vol. 46, Issue 3, 

2016, s.392. 

9 McGuinn, 2016, s.392 & 404. 

10 McGuinn, 2016, s.393. 

11 U.S. Department of Education, ”Every Student Succeeds Act (ESSA), (hämtad 2 december 2016), 

http://www.ed.gov/essa?src=rn. 

12 McGuinn, 2016, s.404. 

13 Prov som är utformade från federal nivå.  

14 McGuinn, 2016, s.405. 

http://www.ed.gov/essa?src=rn
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grupper. Denna typ av indelning ska alltså vara fortsatt aktiv under Every Stundent 

Succeeds Act.  

Den största skillnaden som finns är frågan om ansvar. Vem är det 

som ska stå till svars för de icke-tillräckliga resultat som präglar flera av skolorna 

i USA. Frågan om ansvar behandlar både om hur stater väljer att 

adressera/identifiera de skolor som inte når de resultats som förväntas och hur de 

ska handla gällande en sådan skola. Skillnaden med ESSA är att det finns en 

större flexibilitet gällande hur stater ska handskas med dessa problem, så länge 

någonting görs. Gällande de prov som måste genomföras finns det nu en större 

valmöjlighet där delstater själva får välja vilken typ av prov de vill använda sig 

av. Detta betyder att proven kan anpassas bättre för respektives skolas utlärning.15  

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

I det amerikanska skolsystemet finns det alltså en inbyggd problematik i att nå de 

resultat som anses vara tillräckliga och främst att resultaten och prestationerna 

skiljer sig åt mellan olika grupper, vilket tyder på en orättvisa i skolsystemet. 

Problemet diskuteras främst på K-12 nivå då det är tiden och platsen för elever att 

skaffa sig en kunskapsnivå som är tillräcklig för att sedan klara av högre studier. 

En av de största anledningarna till att studenter hoppar av college är att de anser 

att kurserna är för svåra och att de inte besitter den grundkunskap som krävs för 

att klara av studierna.16 Detta drabbar dessutom vissa grupper hårdare än andra 

och har orsakat prestationsskillnader som går att koppla till socioekonomisk 

bakgrund och etnicitet. Kort sagt är alltså problemet att K-12 utbildningen i USA 

inte är tillräcklig och att det finns orättvisor i möjligheterna till att få en kvalitativ 

utbildning. Fokus kommer att ligga på den otillräckliga utbildning i dagens K-12 

utbildning i USA och hur detta tar sin form i prestationsskillnader, där vissa 

                                                                                                                                               

 
15 McGuinn, 2016, s.405-406. 

16 Harackiewicz, Judith M., Canning, Elizabeth, Tibbetts, Yoi, Prinski, Stacy, J., Hyde, Janet S., ”Closing 

Achievement Gaps With a Utility-Value  Intervention: Disentangling Race and Social Class”, Journal of 

Personality and Social Psychology, Vol.111, No.5, 2016, s.745. 
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grupper presterar sämre i skolan på grund av dess sämre möjligheter som en 

konsekvens av bakgrund.  

 Även om rätten till utbildning i största mån ses som en delstatlig 

fråga i USA så finns det styrningsmedel från federalnivå, som No Child Left 

Behind och Every Student Succeeds Act. Dessa lagar har varit omtalande i 

debatten gällande en förbättring av skolan och hur USA ska förbättra de dåliga 

resultat som präglar landet för tillfället. Parter som har varit aktiva i den debatten 

är bland annat fackförbunden och flera av dessa förbund har uttryckt sig oroande 

gällande den kvalité och ojämlikhet som finns i den amerikanska skolan. Jag har 

där av valt ut två fackförbund inom området utbildning, American Federation of 

Teachers (AFT) och National Education Association (NEA).  

 Syftet med denna uppsats är alltså att utifrån de prestationsskillnader 

som finns i den amerikanska utbildningen titta på argumentationen kring hur de 

ska lösas. Konkret kommer jag alltså utifrån två argumenterande texter från 

National Education Association och American Federation of Teachers, se på 

deras argument kring No Child Left Behind. Därefter kommer jag att utifrån deras 

argument ta fasta på vad deras syn på utbildning är och värdera deras argument 

kring åtgärder för minskande av prestationsskillnader, kritiken mot NCLB och 

hur en mer kvalitativ utbildning ska uppnås. Utifrån Martha Nussbaums teori Not 

for profit – why democracy needs the humanities, kommer jag analysera om den 

argumentation kan ses som tillräcklig. Jag har där av delat upp frågeställningen i 

två delar, dessa är: 

 

- Vilken syn har American Federation of Teachers och National Education 

Association på utbildning? 

 

- Är de argument som riktas mot NCLB tillräckliga för att minska 

prestationsskillnader och uppnå en mer kvalitativ utbildning?  
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1.3 Material och avgränsningar 

 

1.3.1 Avgränsning 

 

Som nämnt i bakgrundsavsnitten har fackförbunden haft en stark röst i skoldebatten 

gällande initiativ som No Child Left Behind. Mitt primärmaterial kommer där av beröra 

två argumenterande texter. Den första från fackförbundet American Federation of 

Teachers och den andra från National Education Association. Jag har valt att fokusera 

på fackförbunds syn på utbildning och argumentation för en bättre skola då jag anser att 

de jobbar med dessa frågor på en nära nivå och har en stor insikt i skolfrågor på grund 

av deras representativa roll inom skolan. Där av finner jag det centralt i den 

amerikanska skoldebatten att se till deras syn och argumentation kring utbildning.  

 Jag har valt att rikta in mig på debatten om NCLB då lagen hade en 

målsättning av att förbättra det som jag avser att behandla i min uppsats, att dagens 

skola i USA är otillräcklig och ojämlik vilket uttrycker sig i prestationsskillnader. En 

analys av den kritik som har riktas mot lagen ser jag som viktig för att kunna göra 

skolan till en mer jämlik och bättre plats för alla elever. Kritik kan alla komma med, 

men jag anser att det är centralt att analysera och diskutera denna kritik för att sedan 

avgöra om den är tillräcklig för ett minskade av prestationsskillnader och en mer 

kvalitativ utbildning. För att detta ska kunna besvaras är det av vikt att veta vilken syn 

på utbildning dessa fackförbund har och därför är min frågeställning uppdelad i två. 

Följande ska jag kort redogöra för respektive fackförbund som jag behandlar i den här 

uppsatsen, samt en motivering till varför jag valt just dessa. Därefter kommer jag att 

redogöra för primär- och sekundärmaterial. 

 

1.3.2 American Federation of Teachers  

 

American Federation of Teachers, förkortat AFT, är ett fackförbund som representerar 

främst lärare. Förbundet grundandes år 1916 och har idag 1,6 miljoner medlemmar, 

med en verksamheten som även sträckt sig utanför USA. De positionerar sig av att vara 

en stark aktör i kampen mot orättvisor i det amerikanska samhället. I ett tal från 2016 

lyfter förbundets ordförande bland annat fram hur förbundet år 1948 tog ställning mot 
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segregerade lokaler och 1956 förbjöd de segregation i deras egna lokaler. 

Ställningstagandet gjorde att de vid den punkten förlorade 14% av sina medlemmar. 

Gällande sin politiska åskådning har de tagit en tydlig ställning för demokraterna och 

var stora bidragsgivare till både Barack Obama och Hilary Clintons 

presidentkandidatskampanjer.17  

 Jag har valt att behandla AFTs argumentation i mitt arbete på grund av att 

de har en historik av att ta tydlig ställning mot orättvisor och ojämlikhet. Där av anser 

jag att det är till nytta att fastställa hur ett sådan förbund positionerar sig kring 

utbildning samt hur de argumenterar för att minska ojämlikheter och uppnå bättre 

skola. Eftersom att min undersökning har som avsikt att behandla just den 

problematiken i skolan är därför AFT ett passande val av förbund.  

 

1.3.3 National Education Association 

 

Med sina 3 miljoner medlemmar är National Education Association (NEA) ett av de 

största fackförbunden i USA. Förbundet är ett av de äldsta i landet då de grundades år 

1857. NEA representerar flera olika yrkesgrupper inom skolan och de jobbar efter 

mottot ”En bra allmän18 skola för alla”. Fortsatt har även NEA uttalat sig av att vara en 

aktör gentemot orättvisa och ojämlikhet. Under åren som aktiva har de bland annat 

kämpat för avskaffandet av barnarbete och införandet av kvinnors rösträtt. Inom 

politiken har de under presidentvalet 2016 i USA tagit ett tydligt avstånd från Donald 

Trump och hans uttalanden och lyfter fram hur de har stöttat demokraternas 

presidentkampanjer. 19 

 Mitt beslut till att använda NEAs text som primärmaterial grundar sig i 

dels deras storlek och tid som aktiva. Där av är det intressant att se hur deras syn på 

                                                                                                                                               

 
17 Weingarten, Randi, ”100 years strong”, American Federation of Teachers, 18 juli 2016, (hämtad 30 

november 2016), http://www.aft.org/press/speeches/100-years-strong. 

18 Egen översättning. I originaltexten benämnt som public schools.  

19   National Education Associaton, ”Our History”, (hämtad 1 december 2016); Gonzalez, Miguel 

A.,”NEA, labor, civil rights, and faith groups call on Trump to denounce hate-fueled acts.”, 18 november 

2016, (hämtad 1 december 2016); Parks-Kirby, Ramona, ”NEA delegates vote to support President 

Barack Obama in re-election bid”, 4 juli 2011, (hämtad 1 december) (länkar finnes i referenser) 

 

http://www.aft.org/press/speeches/100-years-strong
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utbildning ser ut just på grund av de stora antalet människor som de representerar. 

Sedan har jag även valt dem likt AFT, på grund av att de uttrycker sig vara ett förbund 

mot orättvisa och jobbar för en skola för alla, vilket är också det min frågeställning dels 

behandlar.  

 

1.3.4 Primärmaterial  

 

Den första texten som jag har valt att behandla som mitt primärmaterial är en 

debattartikel från AFT. Det är en argumenterande text med ett omfång på sex sidor och 

publicerades vintern 2014/2015. Texten argumenterar emot och kritiserar No Child Left 

Behind. Jag hittade materialet genom att söka på begreppet ”achievement gap”20 bland 

publikationer i AFTs tidning American Educator. Varför jag valde denna artikel var 

dels på grund av dess argumenterande karaktär samt att den berör den problematik som 

jag ska undersöka. Materialet står därför till god grund för att kunna besvara min 

frågeställning. Artikeln är skriven av Linda Darling – Hammond, professor på Stanford 

University. Hennes egna forskning har fokuserat på rättvisa inom utbildning, 

utlärandets kvalité och skolreformer. Hon har varit rådgivare inom utbildning på lokal, 

statlig och federal nivå. Hon var även en av de ledande i Barack Obamas team under 

2008 när de jobbade med en reformering av utbildningspolicyn.21 Materialet berör i 

stora drag en argumentation om hur orättvisor i skolan bör minskas och jämlikhet 

uppnås. Detta formuleras genom kritik mot No Child Left Behind samt förslag på 

åtgärder.22  

 Den andra texten är även det en argumenterande text men från NEA. 

Artikeln är publicerad i deras webb-tidning neaToday i mars 2015 och har ett omfång 

på fyra sidor. Urvalet gick till som så att jag sökte på No Child Left Behind, för att till 

en början avgöra förbundets åsikt om denna. Vad jag då hittade var en artikel där det 

                                                                                                                                               

 
20 Vad som i denna uppsats översatts till prestationsskillnader. 

 
21 Stanford Center for Opportunity Policy in Education, ”Linda Darling-Hammond”, 2011, (hämtad 16 

december 2016), https://edpolicy.stanford.edu/node/46 .  

 
22 Darling-Hammond, Linda, ”Want to Close the Achievement Gap? – Close the Teaching Gap”, 

American Educator, vintern 2014-2015, (hämtad 9 december 2016) http://www.aft.org/ae/winter2014-

2015/darling-hammond.  

 

https://edpolicy.stanford.edu/node/46
http://www.aft.org/ae/winter2014-2015/darling-hammond
http://www.aft.org/ae/winter2014-2015/darling-hammond
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argumenterades emot NCLB genom kritik mot lagen men även förslag på vad som 

behövs göra. 23 Artikeln har där av en tydlig relation till frågeställningen då det genom 

NEAs argumentation går att se vad de har för syn på utbildning, samt att det finns 

argument att analysera för besvara frågan om tillräcklighet för att minska ojämlikheter 

och uppnå en bättre skola.  

 Min undersökning avser därefter inte att analysera varje argument för sig, 

utan istället redogöra för en tematik som kan tas fram utifrån respektive text. Där av 

kommer texterna att analyseras tillsammans. Begränsningar med materialet kan tyckas 

vara att de förbund jag valt står nära varandra i både politisk åskådning och i kampen 

för rättvisa. Dock avser inte min frågeställning att se till skillnader mellan vad 

fackförbunden i USA tycker i frågan utan snarare att se på hur det argumenteras och 

med det omfång denna uppsats har anser jag det lämpligt att välja ut två. Där av ser jag 

mitt primärmaterial som en god grund för att uppfylla uppsatsens syfte.  

 

1.3.5 Sekundärmaterial 

 

Sekundärmaterialet har främst varit vetenskapliga artiklar vilket presenteras tydligare i 

avsnittet om Litteraturöversikt och tidigare forskning. Vidare har mitt sekundärmaterial 

främst använts för fakta som varit nödvändig för uppsats. Då har jag dels använt mig av 

fackförbundens hemsidor, som finns refererade ovan, samt U.S. Department of 

Education kring praktikaliteter som varit nödvändiga för att förstå det amerikanska 

skolsystemet. Sekundärmaterialet har alltså i detta arbete främst haft rollen av att 

redogöra för den politiska kontexten samt de lagar och fackförbund som är  centrala i 

mitt arbete. Där av anser jag inte det som nödvändigt att diskutera mitt 

sekundärmaterial vidare då det främst har haft rollen av att presentera väsentlig fakta 

som i stor mån är statisk.  

 

 

                                                                                                                                               

 
23 Walker, Tim, ”Five Issues That Will Decide If the Era of No Child Left Behind is Really Over”, 

neaToday, 4mars 2015, (hämtad 9 december 2016), http://neatoday.org/2015/03/04/five-issues-will-

decide-era-no-child-left-behind-really/.  

 

http://neatoday.org/2015/03/04/five-issues-will-decide-era-no-child-left-behind-really/
http://neatoday.org/2015/03/04/five-issues-will-decide-era-no-child-left-behind-really/
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1.3.6 Källkritik 

 

Gällande källkritiken är det viktigt att vara medveten om att detta är just fackförbund. 

Detta är viktigt att ha i åtanke på grund av att deras avsikt är att påverka till vad de 

anser är bättre villkor för de människor som de representerar. Det finns alltid ett syfte 

med texten vilket är av stor vikt att komma ihåg när en jobbar med texter från förbund 

som representerar vissa personer/yrkesgrupper.  

 Därför får en inte glömma vilka dessa fackförbund representerar, sina 

medlemmar, som i detta fall är människor som jobbar med utbildning. Lärare vars jobb 

är att undervisa och inte att bli undervisad. Således är det viktig att ställa sig själv 

kritiska frågor när en behandlar dessa argumentationer. Handlar deras argumentation 

om vad som är bäst för eleverna eller handlare det snarare om att skapa bättre 

arbetsvillkor? Självfallet kan det också vara att dessa två hänger ihop, alltså att bättre 

arbetsvillkor för lärare  blir enklare att göra sitt jobb  bättre utbildning.   

Sedan har också både AFT och NEA varit politiskt aktiva och båda har 

under presidentvalet 2016 i USA tagit en stark ställning mot Donald Trump och stöttat 

både Barack Obama och Hillary Clintons kampanjer i respektives valperiod. Denna 

politiska ställning skulle kunna gå att dra en parallell till deras kritiska åsikter kring 

NCLB, ett republikanskt initiativ under George W. Bush respektive den positiva 

inställningen till ESSA, en lag med pågående implementering från det demokratiska 

partiet.  

Utifrån deras publikationer har ingen av nämnda fackförbunden yttrat sig 

om att de tycker att NCLB inte lyckades på grund av dess politiska härkomst, 

argumenten som används har inte, vad jag kan se, tydliga kopplingar till något av 

partierna. Detta kan också bero på att skolfrågan främst sköts på delstatlig nivå och inte 

genom en federal i lika stor bemärkelse även om NCLB och ESSA har sin grund där. 

Där av ser jag inte kritiken från förbunden mot NCLB nödvändigtvis som något parti-

politiskt men självklart är det viktigt att vara medveten om fackförbundens politiska 

ställning när en läser deras publikationer.  
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2 Teori och metod 

2.1 Teori 

Den teori jag har valt att använda mig av i mitt arbete är Martha C. Nussbaums syn på 

utbildning och hur den ska förbättras. Teorin är hämtad ur hennes bok ”Not for profit – 

why democracy needs humanities” från 2010. Jag kommer att börja med att redogöra 

för vad teorin handlar om varför jag valt den samt vilka delar jag kommer att använda 

mig av för att sedan diskutera eventuella begränsningar. 

 Nussbaum har en utgångspunkt av att utbildningen i USA är otillräcklig. 

Den utbildning som finns idag är alldeles för fokuserad på att stärka den ekonomiska 

tillväxten. Nussbaum menar då på att detta frambringar generationer som kan jämföras 

med maskiner, det enda syftet blir att producera istället för att ifrågasätta och bli en 

kritisk tänkande människa, och lika så är utbildningen enligt Nussbaum, den är för 

produktionsinriktad. Problematiken är att vi tappar förståelse för varandras prestationer 

och lidande och endast tänker på den egna produktionen och framgången.24  

Ytterligare menar hon på att under George W. Bush tid som president i 

USA så fokuserade utvärderingarna av skolan endast på ämnen som anses föra landet 

”framåt” så som teknologi och naturvetenskap. Fokus på humanistiska ämnen var helt 

frånvarande.25 Detta menar Nussbaum är problematiskt då de humanistiska ämnena är 

de som bidrar till att människor blir goda samhällsmedborgare då dessa typer av ämnen 

bidrar till kritiskt tänkande.26 

 Hon tar även ställning mot NCLB där hon menar på att denna lag gjorde 

hela utbildningssystemet värre på grund av alla de externa prov som infördes. 

Nussbaum menar på att det leder till en utbildning där läraren ”lär ut för provet”,  vilket 

                                                                                                                                               

 
24Nussbaum, Martha C., 2010, Not for profit – Why Democracy needs the Humanities, Princeton 

University Press, New Jersey, s.2. 

25 Nussbaum, 2010, s.3. 
26 Nussbaum, 2010, s.45-46.  
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ofta är fallen då skolorna är beroende av hur bra resultat deras elever lyckas prestera. 

En skola där eleverna får dåliga resultat straffas genom att mindre resurser tillsätts, 

vilket stärker befintliga ojämlikheter. Ytterligare problematik med NCLB är att de inte 

belyste de ojämlikheter som berörde möjligheten till vad för utbildning en har tillgång 

till.27  

Vidare menar Nussbaum på att för att kunna bekämpa de problem som 

finns i skolan, som skillnader i möjlighet till att lyckas, måste det ses till en större 

kontext en bara skolväsendet. Även resten av samhället måste vara en del av lösningen 

för att kunna försörja eleverna med en bättre utbildning som ger en chans till alla att 

lyckas. Problemen grundar sig bland annat i de attityder gentemot grupper som skapas 

utanför skolan. Ett exempel på detta är när hon menar på att många amerikaner ser 

fattigdom som något självförvållat, att många ser det som en konsekvens av lathet. Det 

här är ett problem då det leder till en negativ attityd till människor som befinner sig i 

fattigdom och ett minskat medlidande för den gruppen.28  

En stor del av Nussbaums teori berör hur humanistiska ämnen främjar 

demokrati vilket är ett intressant perspektiv. Dock kommer inte detta vara det jag 

främst tar vara på i min analys då jag inte har som syfte att diskutera vad för slags 

ämnen som behövs för att främja en demokrati. Jag kommer istället använda 

Nussbaums teori som ett perspektiv av att antingen bekräfta argumentationen från 

fackförbunden eller peka på brister i den. Det jag främst valt att använda mig av i 

hennes teori är problematiken med att dåliga skolor ur hennes syn straffas, saknaden av 

fokus från NCLB på ojämlikheter och att resten av samhället måste inkluderas och 

skapa möjligheter för alla. 

Utifrån ovanstående redogörelse kommer jag har följande utgångspunkt i 

hennes teori: Systemet att straffa skolor med dåliga resultat förstärker befintliga 

ojämlikheter. Av begreppet prestationsskillnader vet vi att dessa ojämlikheter bland 

annat har att göra med socioekonomisk bakgrund och etnicitet. Mindre resurser till 

dåliga skolor drabbar där med starkast vissa typer av grupper vilket betyder att faktorer 

som etnicitet och socioekonomi spelar roll för ens möjligheter till en kvalitativ 

utbildning. Dessa skillnader påverkar i sin tur möjligheten av att klara av högre 

                                                                                                                                               

 
27 Nussbaum, 2010, s.134-135. 
28 Nussbaum, 2010 s.35 & 38. 
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utbildning, vilket problematiseras vidare i avsnittet Litteraturöversikt/Tidigare 

forskning.  

Med en annan teori hade självfallet hela min forskning och arbete sett 

väldigt annorlunda ut. Jag har bland annat övervägt att använda mig av ett 

postkolonialistiskt perspektiv, men valde till slut att använda mig av Nussbaums teori 

då jag anser att hon har ett bredare perspektiv som diskuterar flera olika faktorer 

gällande utbildning vilket är till hjälp vid min analys, då fackförbundens argumentation 

då går att analysera bredare.  

 Jag har valt att lägga stor vikt i min teori då det är genom den som jag 

kommer att avgöra om de argument som presenteras är tillräckliga. Syftet med mitt 

arbete är att möta skolfrågan från ett perspektiv. Min valda teori redovisar och belyser 

där av en syn rörande problematiken inom utbildning i USA och jag är medveten att det 

går att möta från andra håll, som ett postkolonialistiskt perspektiv. Om en är intresserad 

av detta går det att hitta i boken ”Despite the best intentions – why racial equality 

thrives in good schools” av Amanda E. Lewis och John B. Diamond. 

 

2.2 Metod 

Jag har valt att använda mig av en argumentationsanalys i mitt arbete. Jag anser 

metoden vara passande på grund av att min undersökning avser att titta på just 

argumentationen från fackförbund, för att sedan kunna avgöra vilken syn de har på 

utbildning och värdera deras argument. Metoden är passande för min frågeställning då 

jag genom en utvärdering av argumenten sedan kan analysera dessa med hjälp av min 

teori.  

Den typ av argumentationsanalys som jag avser att använda mig av i den 

här uppsatsen är en pro et contra metod. Syftet med denna typ av argumentationsanalys 

är genom att plocka ut pro (för) och contra (mot) argument, se till beviskraften hos 

respektive argument/argumentation.29 Detta görs i relation till en tes, ett påstående som 

                                                                                                                                               

 
29 Boréus, Kristina, & Bergström, Göran, 2012, Textens Mening och Makt – Metodbok i 

Samhällsvetenskaplig text och diskursanalys, Studentlitteratur, Lund, s.94 
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argumentationen har som syfta att bekräfta samt övertyga mottagaren till. En tes kan 

både vara normativ och faktuell. En normativ tes är värderande medan en faktuell är 

icke-värderande. Att kunna avgöra om en tes är faktuell eller normativ är bra att veta 

när en ska bedöma hållbarheten i argumentet/argumentationen, då en normativ tes mer 

handlar om att övertala än en faktuell som går att bevisa eller motbevisa genom fakta. 

Där av skiljer sig också argumentationen åt beroende på typ av tes. 30 Tre kriterier som 

en annars ska förhålla sig till vid bedömning av en argumentation är hållbarhet, 

relevans och tillräckligt. Det vill säga, är argumentet relevant för tesen? Är det hållbart? 

Och så slutligen, är det tillräckligt för att övertyga mottagaren?31 

 Min användning av pro et contra metoden kommer att tillämpas något 

annorlunda. Detta på grund av att min själva undersökning avser att ta fram de 

argument hos American Federation of Teachers och National Education Association 

som är för en bättre utbildning vilket leder till minskade prestationsskillnader. Detta 

kommer att göras genom att titta på en argumentation som är emot No Child Left 

Behind då många av de argument som läggs fram handlar om kritik mot denna. 

Metoden kommer skilja sig från en typisk pro et contra metod då jag inte kommer att 

ställa två sidor mot varandra. Argumentationsanalysen kommer snarare användas för att 

plocka fram argument i relation till tesen för att sedan avgöra dess hållbarhet, relevans 

för att sedan avgöra om de är tillräckliga. Jag kommer därför endast använda mig av 

pro argument.  

 Genom att ta fram dessa argument kommer jag att med hjälp av 

Nussbaums utbildningsperspektiv kunna diskutera och analysera fackförbundens syn 

kring vad som börs göra för att minska prestationsskillnader. Först kommer jag med 

endast argumentationsanalysen värdera argumenten för att sedan applicera Nussbaum 

och där av analysera och diskutera deras tillräcklighet.  

Där av blir min metod mest ett arbetssätt för att kunna plocka ut 

argument, se vad det finns för tes, för att kunna avgöra vilken syn dessa fackförbund 

har på utbildning. Sedan med hjälp av min teori kommer jag att kunna analysera dessa 

argument som leder arbetet till en diskussion om resultat. 

                                                                                                                                               

 
30 Boréus & Bergström, 2012, s.95. 

31 Halldenius, Lena,  Argumentationsanalys – ett metodkompendium, 2016, Avdelningen för mänskliga 

rättigheter, Lunds Universitet. 
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 Argumentationen kommer att läggas upp på följande sätt. Först har jag 

tematiserat fackförbundens argument, för att sedan formulera en tes för respektive 

tema. Där efter kommer pro-argumenten. Undersökningen kommer att läggas upp som 

nedanstående exempel: 

 

T1: Tes 1. 

Argumentationsanalys av tes. 

T1P1: Argument 1 för tes 1. 

T1P2: Argument 2  för tes 1. 

Argumentationsanalys av argument.  

Analys av argumentation tillämpad med Nussbaum och tidigare forskning. 

 

P står för pro, och C står för contra.32 Som tidigare nämnt kommer jag att endast 

använda mig av pro argument då min undersökning avser att se på den argumentation 

som avser  en bättre skola och minskade prestationsskillnader. Vad som kan tyckas 

problematiskt med detta är att metoden på ett sätt tappar sitt syfte att ställa två sidor 

emot varandra, pro et contra. Dock anser jag att min teori i visst avseende får agera 

contra sidan. Detta på grund av det är genom min teori som jag ska se till om 

argumenten är tillräckliga. Med det i åtanke anser jag där av att metoden bibehåller sid 

syfte. 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                               

 
32 Boréus & Bergström, 2012, s.100. 



 

 16 

3.  Litteraturöversikt och tidigare forskning 

Det finns flera ingångar till hur en kan möta problematiken med den amerikanska 

utbildningen. Jag har inom min forskningsöversikt valt att avgränsa mig till begreppet 

prestationsskillnader.33 Detta begrepp har jag valt att använda som sökord för att få 

fram material som ringar in vad prestationsskillnader är hur och hur de orsakas. En 

forskningsöversikt som redogör för detta är till stor hjälp för att sedan värdera de 

argument gällande begreppet från fackförbund. Innan jag redogör och diskuterar 

forskningsfältet kring detta tänker jag först kort redogöra för vad begreppet faktiskt 

innebär.     

När det talas om att minska prestationsskillnader i den amerikanska 

skoldebatten syftar begreppet att redogöra för skillnader i olika studentgrupper ur en 

socioekonomisk aspekt. Dessa skillnader märks genom resultat av externa/nationella 

prov samt statistik på hur många som hoppar av skolan och klarar av college.34  

 Genom min undersökning har jag hittat ett flertal arbeten och 

publikationer som berör ämnet men jag har valt ut två stycken artiklar som jag tycker 

ringar in forskningsfältet kring prestationsskillnader väl och för fram relevanta punkter 

som varför prestationsskillnader orsakas, vilket är viktig att veta för att ta ställning och 

kunna utvärdera de åtgärder som presenteras. Publikationerna berör också hur 

prestationsskillnader tar form i realiteten vilket är också är väsentligt vid en analys 

kring tillräcklighet.  

I en forskningsartikel från den psykologiska fakulteten på University of 

Wisconsin-Madison behandlas prestationsskillnader i det amerikanska skolsystemet. 

Artikeln ringar tydligt in och redogör för ojämlikheter i utbildning och vad de menar 

leder till prestationsskillnader i skolan. Artikeln har sin utgångspunkt i att många 

studenter hoppar av college redan på sina första grundkurser då dem känner att de inte 

                                                                                                                                               

 
33 På engelska, achievement gaps.  
34 Editorial Projects in Education Research Center, ”Achievement Gap”, 7 juli 2011, (hämtad 20 

december 2016), https://www.edweek.org/ew/issues/achievement-gap/.  
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klarar av de krav som ställs. Detta berör främst ämnen som matematik, naturvetenskap 

och teknik, vilka är de ämnen som artikeln har mätt prestationsskillnader i. Vad denna 

studie visar på är att det är stora skillnader i skolresultat mellan olika socioekonomiska 

och etniska grupper där bland annat afroamerikaner, latinamerikaner och native 

americans är underrepresenterade i dessa ämnen i förhållande till hur stor del av 

befolkningen som de representerar. Detta är ett problem enligt författarna på grund av 

att samhället går miste om att maximera den talang som potentiellt finns för dessa 

ämnen.35  

Ytterligare problematik som skribenterna berör är för att kunna minska 

ojämlikheter i skolan så måste det tas hänsyn till korrelationen mellan socioekonomi 

och etnicitet då dessa två faktorer, både som enskilda och samspelta, gör att elever 

stöter på utmaningar både i skolan och resten av vardagen. Utmaningar som tar sig i 

form av orättvisor är en dels en konsekvens av blindhet för det intersektionella 

perspektivet som tar hänsyn till korrelationen mellan exempelvis socioekonomisk 

bakgrund och etnicitet. Det är därför viktigt i diskussionen om prestationsskillnader att 

se till dessa faktorer ur ett intersektionellt perspektiv då det är först när detta görs som 

ojämlikheterna kan bekämpas enligt författarna.36 

Vad som ovan nämnts får en viktig roll i mitt arbete då det identifierar ett 

behov om vad som behövs göra för att nå en reducering av prestationsskillnader. Det 

kan där av användas för att antingen bekräfta fackförbundens uttalande eller visa på 

brister i deras kritik och åtgärder, vilket knyter an till syftet med mitt arbete. 

 Artikeln berör också ämnet ur ett psykologiskt perspektiv. Där framgår det 

att för dessa elever ska lyckas bättre så måste bland annat bilden av sin egna grupps 

”stereotyp” ändras så att dessa elever känner att de hör hemma på college.37 Denna 

psykologiska aspekt är självklart en viktig punkt men inte något jag kommer 

nödvändigtvis att beröra och därför väljer jag att inte diskutera det vidare. Dock så visar 

det på att för att kunna uppnå en jämlikare skola måste det ses till en större kontext.  

 Nästa forskningsartikel jag tänker redogöra för är en studie från Illinois 

state University, skriven av Chris Colgren och Neil E. Sappington. Studien 

                                                                                                                                               

 
35 Harackiewicz, Canning, Tibbetts, Prinski, Hyde, 2016 s.745. 

36 Harackiewicz, Canning, Tibbetts,Prinski, Hyde, 2016, s.747-748. 

37 Harackiewicz, Canning, Tibbetts, Prinski, Hyde, 2016, s.746. 
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problematiserar prestationsskillnader i den amerikanska skolan och menar på att det 

krävs en förändring i det amerikanska skolsystemet för att dessa ska kunna minska. 

Colgren och Sappington menar att de stora skillnaderna som finns gällande prestation 

har en stor påverkan för ens framtid. Bland annat löneskillnader. Studenter med en 

examen på master nivå tjänar uppåt tre gånger så mycket jämfört med en elev som 

hoppat av i high school.38 Detta visar att beroende på vilken nivå av utbildning en 

lyckas nå har en stor påverkan gällande ens ekonomiska framtid. 

 Som nämnt i ovanstående forskning har prestationsskillnader att göra med 

skillnader i prestation och resultat hos olika grupper. Främst socioekonomiska och 

etniska. Under 1970-talet börjades det att sättas in federala resurser och investeringar i 

program som skulle öka tillgängligheten och möjligheten för barn som gått i fattiga 

skolor att kunna gå på college. Dessa federala program och resurser reducerades kraftig 

och/ eller togs bort under Reaganadministrationen på 1980-talet. Detta gav bland annat 

en konsekvens av en ökad etnisk klyfta mellan skolor och fortsatta svårigheter för de 

skolor där flera av barnen lever i fattigdom. Orättvisan i utbildningen menar 

skribenterna på att det alltid har haft sin utgångspunkt i ett misslyckande av att utbilda 

de fattiga. Enligt statistik från National Center for Educational Statistics har 

fattigdomen bland elever mellan år 2007 till 2011 ökat från 17% till 21%. 39 

 Det här är relevant för min undersökning då det visar på hur politiska 

beslut och frågan om resurser har haft en påverkan till möjligheten av utbildning. 

Ovanstående redogörelse blir därför aktuell då mitt arbete också har en utgångspunkt i 

ett politiskt beslut och lagstiftning samt hur en debatt växt fram kring hur dessa 

påverkar elevers möjligheter till en jämlik utbildning. 

Artikeln har vidare som syfte att analysera kvalitén i utbildningen som 

fanns tillgänglig för vita elever respektive icke-vita. Elever från låginkomsttagare 

respektive icke-låginkomsttagare. Studien visar på att genom att läsa fler avancerade 

kurser lyckas studenter bättre på college. Resultatet visade dock att även om icke-vita 

studenter med en sämre ekonomisk bakgrund läste dessa kurser så presterar de 

fortfarande inte lika bra som vita, icke-låginkomstagande studenter. Där av visar 

                                                                                                                                               

 
38 Colgren, Chris & Sappington, Neil E., ”Closing the Achievement Gap Means Transformation”, 

Education Leadership Review of Doctoral Research, Vol.2, No.1, 2015, s.24 

39 Colgren & Sappington, 2015, s.24-25 
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studien på att även om alla elever har tillgång till en mer avancerad utbildning så finns 

det fortfarande skillnader i prestation. Att läsa fler avancerade kurser kan dock öka 

prestationen för alla grupper men det minskar inte skillnaden mellan dessa, vilket är 

problemet.40  

 Problematiken kring prestationsskillnader berör där av någonting mer 

komplext än bara tillgång till mer avancerade kurser. (Även om icke-vita och 

låginkomsttagare är underrepresenterade i denna grupp.) Samhället, inkluderat skolan 

måste där av ta hänsyn till något mer, för att minska prestationsskillnader samt en bättre 

skola. Colgren och Sappington menar att detta endast kan göras genom att ta hänsyn till 

de olika bakgrunder som elever i USA har. Läroplanen måste reflektera det 

pluralistiska samhället som USA är och för att detta ska vara möjligt krävs det ett 

reformering i pedagogiken hos lärare, som kan inkludera alla typer av grupper. För den 

lärare som besitter kompetens för förståelsen hur olika grupper har olika möjligheter är 

den som också har möjlighet att inkludera alla i klassrummet.41 

 Slutligen, genom denna redogörelse av hur forskningsöversikten gällande 

prestationsskillnader går det att ta fasta på att de har identifierat ett behov att åtgärder 

kring problemet bör ta hänsyn till faktorer både inom och utanför skolan. För ett 

rättvisare skolsystem måste orättvisor mellan olika etniciteter och socioeknomiska 

grupper ta hänsyn till och även samspelet mellan dessa. Forskningen som finns har i 

flera avseenden försökt hitta en lösning, men kanske allt försökt formulera vad 

problematiken gällande prestationsskillnader är.  

 Jag kommer att använda mig av forskningen genom att i sambandmed 

Nussbaum analysera argumentationen från American Federation of Teachers och 

National Education Association för att sedan kunna föra en diskussion om det kan 

anses som tillräckligt för att minska prestationsskillnader och öka kvalitén i 

utbildningen. 

 

  

                                                                                                                                               

 
40 Colgren & Sappington, 2015, s.25, s.29-31 
41 Colgren & Sappington, 2015, s.28, 31-32 
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4. Undersökning & analys  

Jag kommer följande att slå ihop min undersökning och analys. Jag har valt att lägga 

upp mitt arbete så på grund av att om dessa delar skulle skrivas separat finns risken att 

undersökningen och analysen tappar sitt samband. Mitt syfte är att lyfta fram argument 

från fackförbunden för att sedan titta på argumentens relevans, hållbarhet och 

tillräcklighet. Detta är själva argumentationsanalysen. Därefter kommer jag att tillämpa 

Nussbaums perspektiv på fackförbundens argumentation för att analysera och sedan 

diskutera i avsnittet Diskussion om det är tillräckligt för att minska 

prestationsskillnader och uppnå en mer kvalitativ utbildning.  

Mitt primärmaterial kommer för att ge tydligare samband undersökas och 

analyseras tillsammans trots att det berör två artiklar. I mitt primärmaterial har jag 

utifrån argumentationen hos respektive fackförbund kunnat se återkommande teman. 

Jag har därför valt att lägga följande avsnitt efter teman istället för var text för sig. Efter 

varje tema presenteras en tes, som sedan fastslås som normativ eller faktuell. Efter det 

kommer pro-argumenten för tesen att presenteras, följt av en argumentationsanalys av 

om dessa erhåller relevans, hållbarhet (och sedan tillräcklighet). Därefter kommer de 

analyserande delarna där Nussbaum och tidigare forskning appliceras samt att diskutera 

fackförbundens syn på utbildning. Slutligen, de teman som argumentationen har delats 

upp i är, ”Prov och straff”, ”Utbildningskvalité” och till sist, ”En större kontext”.  
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4.1 Prov och straff.  

 

- T1. En metod av att testa och straffa skolor och elever är missgynnande för en 

jämlikutbildning och bättre resultat.  

Ovanstående tes är faktuell. Detta på grund av att det faktiskt går att bevisa om elever i 

USA har fått sämre eller bättre resultat under tiden då No Child Left Behind var i 

verkan, eller om det blivit mer jämlikt. Dock kan ord som jämlikhet vara normativt, då 

det handlar mycket vad skribenten anser bör finnas med i begreppet.  

Följande argument är belägg för att bekräfta tesen. 

-T1P1. Den internationella PISA undersökningen visar att de amerikanska 

skolresultaten blivit sämre under den tid som No Child Left Behind har varit i verkan.42 

-T1P2. Länder som ger mer resurser till skolor lyckas bättre och eleverna får bättre 

resultat.43 

T1P1 är hållbart då det finns en källa på att resultaten hos amerikanska elever faktiskt 

har försämrats under NCLB. Så i den aspekten är argumentet hållbart. Det som är 

viktigt att ha i åtanke är dock att det läggs stor vikt vad som presenteras i 

internationella undersökningar och vad för resultat som presenteras där. En vidare 

diskussion om detta kommer att finnas i avsnitten Diskussion.  Om det är på grund av 

prov och straff metoden som resultaten i PISA har försämrats finns dock inga bevis på, 

men med vetenskapen om att lagen berör just den stora mängden prov och 

resursminskning gentemot de skolor som inte klarar de krav som finns (vilket 

fackförbunden benämner som straff) går slutsatsen att dra att detta är en stor del av de 

otillräckliga resultaten ur fackförbundens syn.  

Argumentet har också hög relevans för tesen då det bekräftar vad tesen har 

som syfte att övertala, att denna metod har varit missgynnsam. Vidare så bekräftar 

T1P2 ytterligare hållbarheten för T1P1, då argumentet framför att de länder som 

                                                                                                                                               

 
42 Darling-Hammond, Linda, vintern 2014-2015, s.1. 

43 Darling-Hammond, Linda, vintern 2014-2015, s. 4-5. 
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försörjer skolor med fler resurser får  bättre resultat. Vilket tyder på att den bestraffning 

som fackförbunden menar på att NCLB gör genom att minska resurser också kan vara 

en anledning till de dåliga resultaten. Där av håller detta argument en hög hållbarhet 

och relevans mot tesen.  

Men hur ser relevansen och hållbarheten ut i relation till Nussbaums 

utbildningsperspektiv? Är det tillräckligt för att minska prestationsskillnader och säkra 

en mer kvalitativ utbildning? Tesen som presenteras är förenligt med Nussbaums syn 

på utbildning. Likt fackförbunden anser hon också att det finns en problematik att 

bestraffa de elever och skolor som inte räcker till resultatmässigt. Vad som skiljer 

Nussbaum och fackförbunden åt är att Nussbaum trycker på möjligheter istället för 

resultat, att problematiken med systemet är att det påverkar negativt de elever som 

redan har sämre möjligheter. 

Från den tidigare forskning som presenteras finns det även vetskap om att 

det finns ett mönster mellan skillnad i prestation och socioekonomisk bakgrund i 

samband med etnicitet, där afroamerikaner, latinamerikaner och native americans är de 

som presterar sämre på grund av skolsystemets avsaknad till att se problematiken ur ett 

intersektionellt perspektiv. Denna problematik kommer att beröras ytterligare i 

avsnitten En större kontext. Eftersom att det är dessa grupper som presterar sämre 

betyder det också att det är dessa som blir främst påverkade av minskningen av 

resurser. Detta bekräftar även tesen om att en prov och straff metod är missgynnande, 

och även att det inte bidrar till en mer jämlik utbildning då det drabbar vissa grupper 

hårdare än andra, vilket stärker fackförbundens argument.  

Med hjälp av Nussbaum och den tidigare forskning bedöms tesen relevant 

för den problematik som finns i det amerikanska skolsystemet. Dock missar 

fackförbunden aspekten om att försörja alla med lika möjligheter eftersom de inte 

uttalar sig om detta. Istället fokuserar de på att en prov och straff metod påverkar 

resultaten till det sämre, vilket det också finns hållbara argument för. Dock ur 

Nussbaums perspektiv är det inte tillräckligt att endast fokusera på hur NCLB påverkar 

resultaten. Argumentationen håller där av hög hållbarhet och relevans men blir inte 

tillräcklig på grund av det stora fokus på resultat istället för möjligheten att uppnå goda 

resultat. Slutligen kan det fastslås att fackförbundens syn på utbildning är att stora 

mängder prov i kombination med bestraffning inte är effektivt för lärandet. 
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4.2 Utbildningskvalité  

 

-T2. No Child Left Behind har inte säkrat någon utbildningskvalité. 

Eftersom att tesen har som syfte att redogöra för hur det faktiskt är, tolkar jag den som 

faktuell. Att mäta kvalité gör dock att tesen även har sina normativa tendenser. Vad 

inräknas i god kvalité? Kvalité enligt vem?, är frågor som måste besvaras. Där av finns 

det svårigheter att bedöma tesen på grund av oklarheten kring begreppet 

utbildningskvalité. Följande kommer jag därför att ha en utgångspunkt i att tesen är 

faktuell och med hjälp av kommande argument att också kunna bedöma vad som enligt 

fackförbunden är utbildningskvalité.  

-T2P1. Externa prov ger ingen information om vad som bevisats muntligt eller under 

lektioner, alla prov är utformade på samma sätt och missar där av lärandet i  

klassrummet.44 

-T2P2. En attityd av att endast lära sig för proven har skapats. Detta bidrar inte till ett 

kvalitativt lärande.45 

-T2P3. För mycket av lärarnas tid går till att rätta prov, på grund av detta så funderar 

hälften av lärarkåren att lämna sitt jobb, utlärandet blir där av sämre.46 

Innan själva argumentationsanalysen redogörs, vill jag förtydliga och fastslå 

fackförbundens syn på utbildningskvalité. Utifrån ovanstående argument framhävs det 

att för att utbildningen ska kunna ses som kvalitativ bör elever skaffa sig kunskaper 

som inte endast är till för att klara av ett prov. T2P2 visar tydligt på detta då argumentet 

trycker på negativitet gällande att endast lära sig för proven.  

Åter till argumentationsanalysen. För att förtydliga är tesen fortfarande 

faktuell, då den inte säger något om vad utbildning bör innehålla utan att NCLB inte 

lyckats säkra en kvalitativ utbildning, vilket handlar om hur det är. Hade tesen däremot 

                                                                                                                                               

 
44 Darling-Hammond, Linda, vintern 2014-2015, s.6. 
45 Walker, Tim, 2015, s.1. 
46 Walker Tim, 2015. s.2 
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behandlat om hur No Child Left Behind bör säkra utbildningskvalité hade den bedömts 

som normativ. Hållbarheten i T2P1 bedömer jag som hög. Att externa prov inte visar 

på vad en elev har bevisat muntligt säger sig självt och att det heller inte visar på annat 

som en elev uppnått i klassrummet, i synnerhet eftersom proven från federal nivå bara 

mäter kunskapsnivån i vissa ämnen och missar där av lärandet i andra ämnen. 

Argumentets relevans går att diskutera då fackförbunden endast trycker på 

problematiken med externa prov. Självfallet är det en del av NCLB, men det är flera 

andra metoder som NCLB omfattar än bara externa prov. Dock anser jag att argumentet 

fortfarande bedöms som relevant på grund av att externa prov är en så pass stor del av 

NCLB. 

T2P2 är både relevant och hållbart. Med vetskapen om att fackförbundens 

syn på utbildningskvalité sträcker sig längre än en mentalitet av att endast lära sig för 

proven, får argumentet stor relevans då det är just det som problematiseras. 

Hållbarheten blir även den stark då NCLB präglas av mycket prov, vilket då leder till 

ett rimligt antagande av att det också bidrar till denna mentalitet, vilket är problemet. 

Detta hör i sin tur ihop med T2P3 eftersom att enligt fackförbunden, påverkar detta 

lärarkåren negativt och tar fokus och tid från att lära ut och att dessutom att hälften 

funderar på att lämna sitt jobb. Att utbildningskvalitén påverkas av detta känns även det 

rimligt och stärker hållbarheten i argumentet. Där av bedöms argumentet som hållbart. 

Argumentet bedömer jag också som relevant då lärare påverkas negativt av den mängd 

prov de måste arbeta kring, detta påverkar utlärandet negativt och där av uppnår inte 

NCLB ett förbättrande av utbildningskvalité. 

Som tidigare nämnt ställer sig även Nussbaum negativt till NCLB och 

menar också på att det inte har säkrat en bra utbildning för alla i USA. Likt 

fackförbunden problematiserar hon också mentaliteten av att endast lära sig för proven. 

Där av är T2P2 tillräckligt sett ur Nussbaum, då det främjar ett utbildningsklimat som 

hon ställer sig negativt till, att endast producera istället för att reflektera och analysera 

vilket jag också anser är fackförbundens syn i denna argumentation. Av T2P1 är det till 

synes viktigt för fackförbunden att få information om vad eleverna lär sig utöver vad 

som visas på externa prov. Ur Nussbaums perspektiv håller detta ingen relevans, då hon 

trycker på utbildningens vikt att främja oss som människor och inte resultat på ”hur 

bra” elever lär sig. Sett ur Nussbaum är snarare detta argument problematiskt då det 

fokuserar på det hon anser ska ta fokus ifrån, resultat om hur och vad elever producerar 

som sedan kan föra landet framåt.  
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I T2P3 blir det tydligt att argumentationen är försedd av fackförbund och 

vilka de representerar, lärarkåren. Där av faller det sig naturligt att ett argument för att 

gynna lärare är med då det är denna yrkesgrupp som företräds samt att detta är viktigt 

inom utbildning. Att detta skulle vara av vikt för att göra skolan mer rättvis och minska 

prestationsskillnader, nämns varken av Nussbaum eller tidigare forskning. Vedertagen 

fakta och ett rimligt resonemang är att nöjda och bra lärare gynnar utbildningskvalité 

men gällande om deras arbetstid går till att rätta prov eller inte finner ingen relevans i 

en lika möjlighet för alla som är målet med utbildningen.  

 

4.3 En större kontext 

 

T3. Problematiken gällande prestationsskillnader måste ses ur en större 

samhällskontext än bara skolan. 

Det här är en typisk normativ tes då den talar om vad som bör göras istället för det som 

är. Att prestationsskillnader måste ses ur en större kontext är något som fackförbunden 

anser ska göras, och där av klassar jag tesen som normativ.  

T3P1. I länder där elever får bättre resultat erbjuds ofta universal sjukvård, tidig 

utbildning och bidrag till familjer som kämpar ekonomiskt.47 

T3P2. 2/3 av alla mellanstadielärare undervisar på skolor där 30% av eleverna 

kommer från familjer som kämpar ekonomiskt. Detta leder till att de drar på sig ett 

större ansvar än att endast vara lärare då de ofta hjälper dessa familjer. För att 

minska prestationsskillnader måste det även tas hänsyn till lärarkåren.48 

I T3P1 knyter förbunden an till en större politisk kontext som berör områden som 

sjukvård och bidrag utöver utbildning. Hållbarheten i argumentet är starkt då länder 

som har ett politiskt klimat som försörjer detta har också elever som får bättre resultat 

och visar där på att problematiken sträcker sig längre än vad som händer i skolbänken. 

Argumentet är därför relevant gällande att problemen i skolan måste ses ur en större 

samhällskontext, men har där emot en diskutabel relevans gällande 

                                                                                                                                               

 
47 Darling-Hammond, Linda, vintern 2014-2015, s.4. 
48 Darling-Hammond, Linda, vintern 2014-2015, s.2. 
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prestationsskillnader. Argumentet är relevant för diskussionen om att nå högre resultat 

generellt, men det som prestationsskillnader avser att problematisera är skillnaderna 

mellan grupper. Förvisso indikerar argumentet på att minska skillnader mellan 

exempelvis olika ekonomiska grupper i delen av att ge bidrag. Dock nämns ingenting 

om etnicitet vilket är en aspekt som bevisligen av tidigare forskning måste tas i akt för 

att minska prestationsskillnader. Argumentet behåller dock sin relevans på grund av att 

det ser till en större kontext men tappar sin hållbarhet på grund av att det inte uttrycker 

skillnader i olika grupper.   

Relevansen i T3P2 är hög då det tar hänsyn till kontexten utanför skolan, 

att ekonomi spelar en roll gällande utbildning. Ekonomi är även det en politisk fråga 

som berör en samhällskontext som sträcker sig längre än bara skolan. Att ekonomi 

således påverkar elever gör att argumentet har relevans gentemot tesen. Dock vrids 

argumentet senare mot att detta är en problematik för lärare, vilket inte har relevans 

gentemot tesen då det betyder att det måste sättas in resurser för lärare snarare än att se 

till den ekonomiska kontext som finns i USA och som påverkar elever. Där av menas 

problematiken lösas genom att ta mer hänsyn till lärarkåren, vilket betyder att det inte 

ser till en större kontext. På grund av detta är även hållbarheten låg. Att lärare skulle 

tillsättas fler resurser betyder inte nödvändigtvis att det skulle bli jämlikare mellan 

olika grupper i samhället, vilket är hela problematiken. Det finns inget som tyder på i 

argumentet att det måste tas större hänsyn till lärare för en ökade jämlikhet mellan olika 

grupper i skolan och även därför blir hållbarheten låg.  

Att se till en större kontext än bara skolan och även till de problem som 

finns i samhället är något som Nussbaum menar på är viktigt. Där av är tesen förenlig 

med hennes teori och hur utbildningen i USA kan förbättras och finnas till för alla. Hon 

hävdar att resten av samhället måste vara en del av lösningen för att bekämpa 

ojämlikheter vilket även T3P1 gör. T3P1 inkluderar resten av samhället och ser till en 

större kontext vilket är just det som Nussbaum menar på kan försörja alla med 

möjligheten till rättvis utbildning. Argumentet visar på att resten av samhället måste var 

en del av lösningen vilket är något som Nussbaum också lägger vikt vid. Här måste 

även den tidigare forskningen gällande ett intersektionellt perspektiv också tas upp. För 

lika viktigt som det är att se ur en större kontext visar även den tidigare forskningen på 

vikten att se hur olika faktorer samspelar med varandra. För att kunna minska 

prestationsskillnader räcker det där av inte att endast se till den större bilden utan att 

även kunna se samband mellan exempelvis socioekonomisk bakgrund och etnicitet.  
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Vad T3P2 lyfter fram har varken lagts vikt vid hos Nussbaum eller den 

tidigare forskning som är relevant för att minska prestationsskillnader. Fokus bör ligga 

främst hos att skapa mer rättvisa möjligheter till lärande än att ta hänsyn till lärarkåren. 

Argumentet indikerar återigen på vilka som ska representeras, vilket är lärare. Vidare 

menar jag inte att det bör läggas vikt vid att skapa bättre villkor för lärare, men med 

tanke på att argumentet har som syfte att det skulle minska prestationsskillnader hos 

elever har ingen relevans och är där av inte heller tillräckligt i strävan efter en mer 

jämlik skola.  
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5. Diskussion  

Vidare kommer en diskussion kring ovanstående avsnitt om undersökning och 

analys för att sedan redogöra för en slutsats. Till en början kommer jag att 

diskutera min första frågeställning, vilken syn American federation of Teachers 

och National Education har på utbildning.  

Genom hela argumentationen från deras sida visas det tydligt på att 

de är representanter för yrkesgrupper. Det visas genom att i ett flertal argument så 

dras aspekten kring lärares arbetsbörda upp. Genom att peka på en problematik 

inom skolan, som prestationsskillnader, väver de in lärarna som en del av 

lösningen för att frågan om deras villkor ska uppmärksammas. Det som framställs 

vara centralt gällande lärare av Colgren och Sappington är när de belyser vikten 

av lärare som är medvetna och har förståelse för det pluralistiska samhället. I 

fackförbundens argumentation finner jag en saknad kring diskussionen om lärares 

kompetens och istället för stort fokus på deras arbetsbörda. Visserligen kan det 

vara så att fackförbunden menar på att det finns ett samband mellan 

kompetensutveckling och arbetsvillkor, men detta bör redogöras för tydligare.  

Det är även intressant hur PISA undersökningen väljs som en 

referenspunkt gällande mätningen av kvalitativ utbildning. Allmänt känt är att 

PISA bara är ett typ av mått för att mäta utbildning, vilket också  bygger på 

resultat. Detta kan tyckas motsägelsefullt från fackförbunden då de i takt med 

Nussbaum har identifierat ett behov av att få bort mentaliteten att endast lära sig 

för proven. Att då lägga vikt vid en undersökning som avser att mäta resultat talar 

således emot vad AFT och NEA hävdar på skulle vara en kvalitativ utbildning. 

Det spär även på problematiken om att utbildningens fokus blir att producera som 

Nussbaums menar på. Om fokus blir att prestera bra i PISA, blir resultat i fokus 

istället för analytisk och reflekterande kunskaper som Nussbaum menar på är 

viktigt för att skapa ett bättre samhälle. Visserligen framhävs problematiken med 

en resultatinriktad utbildning, men att sedan hänvisa till PISA som 

utbildningsmått blir kontraproduktivt.  



 

 29 

Att se till en större kontext är det jag identifierar bland den 

viktigaste lösningen för att minska ojämlikheter i skolan. Något som både 

fackförbunden, Nussbaum och den tidigare forskningen har sett ett behov av. 

Möjligheten till att prestera handlar om något mer komplext än bara det som sker 

i klassrummet. Colgren och Sappington lägger stor vikt vid att se problemet ur ett 

intersektionellt perspektiv vilket jag lämnar öppet för ytterligare forskning att 

behandla problematiken ur. Argumentationen kring att problematiken i skolan 

måste finna lösningar även i resten av samhället. Detta tyder på att 

utbildningsfrågan i USA är av stor komplexiteten och att många faktorer bör 

undersökas. Jag har inte haft möjligheten att göra det i den här uppsatsen och 

uppmanar därför framtida forskningsstudier till detta. 

Ovanstående resonemang går även att diskuteras i samband med den 

prov och straff metod som kritiseras, från både fackförbunden och Nussbaum. Att 

straffa skolor och elever med dåliga resultat med en minskning av resurser har 

visat på ha en negativ konsekvens för utbildningen då dessutom länder som ger 

mer resurser visar på bättre resultat hos sina elever. Åter igen läggs då vikt vid 

resultat, vilket är lätt att hamna i gällande en diskussion om prestationsskillnader 

som identifierar ojämlikhet genom att se till resultat. Begreppet öppnar där av 

vidare för en ytterligare diskussion, vart ligger problematiken? I att få bättre 

resultat eller att minska ojämlikheten mellan resultaten hos olika grupper. Hur ska 

en kvalitativ utbildning bidra till minskade ojämlikheter? Det material och metod 

jag har använt mig av har inte haft som syfte eller varit tillräckligt för att besvara 

detta. Därför anser jag att en diskursanalys av begreppet prestationsskillnader och 

hur respektive parter använder sig av ordet är viktigt för att i framtiden komma 

fram till en lösning på problemet. Det ska även bli intressant hur den nya lagen, 

Every Student Succeds Act kommer förhålla sig till denna problematik i 

praktiken. Detta kan dock diskuteras först när lagen varit i full verkan under en 

avgörande tid. 
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6. Slutsats 

Avslutningsvis har jag utifrån American Federation of Teachers och National 

Education Association argumentation kunna urskilja vad för syn de har på 

utbildning, dessa är att lärares arbetsvillkor är av stor vikt för att lösa problematik 

inom skolan, fler resurser till de som möter svårigheter både i och utanför skolan. 

Frågan om synen på utbildningskvalité är svårare att avgöra då de dels hävdar att 

mindre fokus bör läggas på prov, men lägger fortfarande fokus på mätningar som 

PISA undersökningen.  

Om deras argumentation mot NCLB är tillräcklig för att minska 

prestationsskillnader och uppnå en mer kvalitativ utbildning är har varit 

problematiskt att få ett resultat för. Detta på grund av att jag har sett ett behov att 

först fastslå vad dessa begrepp faktiskt innehåller och betyder av olika parter. Om 

en avser  att endast se till argumentationen som förts av förbunden sett ur 

Nussbaum och de tidigare publikationerna kring debatten ser jag dock inte deras 

argument som tillräckliga för en lösning, även om de har sett behov av vad som 

börs göra vilket är en del till att komma fram till en lösning i att uppnå en bättre 

och mer jämlik skola i USA.  
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