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Ny forskningsrapport: Policyidéer för svensk skola   

I forskningsrapporten Policyidéer för svensk skola ger tre professorer från tre 

discipliner – nationalekonomi, historia och pedagogik – sin bild av 

utvecklingen i den svenska skolan och analyserar dess orsaker. Rapporten 

avslutas med att författarna pekar ut en möjlig reformdagordning för svensk 

skola.  

Författarna uppmärksammar kvalitets- och resultatfrågor, lärarnas ställning och 

utbildning, undervisningskvaliteten, likvärdigheten, resurser och betyg och hur de 

stora reformerna på 1990-talet verkat.  

Rapporten är den sista av fem forskningsrapporter som tagits fram på uppdrag av 

forskningsprogrammet SNS Utbildningskommission. Forskningsprogrammet har haft 

en tvärvetenskaplig ansats och anlitat totalt fjorton forskare. Övriga rapporter har 

bland annat behandlat rektorns roll, betygssystemet, hur skolor utvärderas och vad 

svenska universitet kan lära av amerikanska toppuniversitet. 

Ladda ner rapporten  
Rapporten presenteras vid en skolpolitisk konferens på SNS 21–22 mars. Ladda ner 

rapporten här. 

Författare 
Jan-Eric Gustafsson, professor i pedagogik, Göteborgs universitet 

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, Kungliga Tekniska högskolan 

Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet, och affilierad 

forskare vid Institutet för Näringslivsforskning  
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SNS utsedd av idétidskriften Prospect till EU Think Tank of the Year 2015 inom välfärdsfrågor. Läs mer.  

SNS är en oberoende ideell förening som sedan 1948 bidragit till att ledande beslutsfattare kan fatta välgrundade beslut 
baserade på vetenskap och saklig analys. Verksamheten består av forskning, möten och utbildning om viktiga 
samhällsfrågor. 280 ledande företag, myndigheter och organisationer är medlemmar i SNS. Organisationen har 
verksamhet i Stockholm och på ett tiotal orter i Sverige och internationellt. För analys, slutsatser och förslag i SNS 
forskningsrapporter svarar helt och hållet rapportens författare. SNS som organisation tar inte ställning till dessa. 
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