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Ingrid Unemar Öst är sedan 2002 verksam som dok-
torand och lärare i ämnet pedagogik vid akademin för 
Humaniora, utbildning och samhällsvetenskap. 

I avhandlingen Kampen om den högre utbildningens  syften 
och mål. En studie av svensk utbildningspolitik finns ett 
övergripande intresse för diskussioner om den högre ut-
bildningens roll i relation till frågor om samhällelig och 
demokratisk utveckling samt till frågor om individuell 

identitet och medborgarskap. För att bidra till diskussionerna analyseras den 
svenska utbildningspolitiska diskursiva kamp om den högre utbildningens 
syften och mål, som pågår mellan åren 1992–2007. I avhandlingen sker ana-
lysen i flera steg. Genom analyser av nationella och europeiska auktoritativa 
texter konstrueras i det första steget fyra skilda diskurser om den högre 
utbildningens syften och mål som artikuleras i den utbildningspolitiska 
kampen. Utifrån diskurserna härleds och diskuteras sedan i det andra steget 
fyra skilda subjektspositioner som möjliggörs för studenten inom ramen för 
den utbildningspolitiska kampen. Till sist diskuteras hegemoniska tendenser 
i den utbildningspolitiska kampen och den svenska utbildningspolitikens 
balanserande mellan förvaltning och politik. 
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