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Abstract 
 

I denna kandidatuppsats har syftet varit att undersöka hur vi kan förstå retoriken kring eleven i olika 

dokument med koppling till skolans verksamhet samt vilka elever som skapas i denna retorik. De 

frågeställningar som konstruerats för att besvara syftet är i vilken kontext denna retorik kan ses, vad 

det är som framkommer, hur det framkommer och vad det är som utelämnas i denna retorik samt vad 

denna retorik syftar till.  Därför har en diskursanalys i en foucaultisk anda gjorts av dokument med 

kopplingar till just skolans verksamhet. Denna diskursanalys pekar på att skapandet av eleverna i 

dokumenten är kopplat till en ekonomisk diskurs som naturliggör olika krav som ställs på individen. 

De elever som efterfrågas i dokumenten är tänkta att leva upp till dessa krav och bli en del av en 

självreproducerande, ekonomisk vinstmaskin. Denna ändamålsenlighet, förväntningar, prestation och 

ekonomisk vinst leder till ökad styrning och kontroll för att säkra avkastningen. Det som inte direkt 

bidrar till ekonomisk vinst blir därför överflödigt och delvis oönskat vilket även gäller de individer 

som inte lever upp till denna ändamålsenlighet. Detta är en radikal förändring från tidigare krav där 

eleven i högre grad framstod som värdefull i sig själv. En kort historisk tillbakablick över skolans 

utveckling har gjorts, detta för att sätta in skolan och dess omgivande diskurser i en historisk kontext. 

I denna framgår att skolan genom historiens gång haft en intim koppling till samhällsordningen, 

samhällsförändringar och ekonomin. Därefter följer tidigare forskning där det framförallt 

framkommer hur eleven påverkas av olika processer i och runt skolan. Denna visar hur elevens 

identitet i allra högsta grad påverkas av olika normerande tongångar som genomsyrar skolan. Elever 

lär sig snabbt vad som förväntas av dem och agerar därefter, på såväl gott som ont vilket kan ha en 

omfattande inverkan på elevens självbild. Det framgår även att det kan vara svårt för eleven att göra 

sin röst hörd då denne förväntas internalisera lärarens syn på meningsskiljaktigheter. Det har även 

framkommit hur ökad styrning och kontroll av, samt ökade krav på, skolan kunnat rättfärdigas via 

olika diskurser utan att det nödvändigtvis finns fog för detta. Men även hur detta kunnat döljas i 

diskursens ordning. Forskningen har även visat att arbetslinjen i svensk politik på senare tid ställt allt 

högre krav på prestation och egenansvar. Något som även går igen i den nya läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11.  

 

 

Sökord: Skolelev, Diskursanalys, Läroplan, EU 
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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Christina Drugge för den positiva inställning och 

nyfikenhet du haft för våra tankar och funderingar.  Att du alltid funnits tillgänglig vardag som helg 

samt varit öppen för vårt sätt att ta oss an undersökningen. Ditt kontor har för oss varit en trygg plats 

där vi återhämtat energi och kraft genom din förmåga att få oss att tro på oss själva. TACK! Vi vill 

också tacka Urban Karlsson för den tid du avsatt till diskussioner om diskursbegreppet och Michel 

Foucault. Genom de samtal och tips vi fått av dig har vi kunnat gå vidare med vårt arbete och känt 

oss trygg med vad vi gjort. Vi vill även tacka nära och kära för att ni stått ut med oss under denna 

tid! 

 

Vi har, liksom många andra, en bild av dagens skola som i stor utsträckning är påverkad av den 

mediala debatten och ”talet” kring skolan i allmänhet. Vi skrev båda våra enskilda b-uppsatser under 

tredje terminen inom skolans arena. Detta gav oss mersmak och vi har båda önskat fördjupa oss i 

skolans praktik. Arbetet med våra uppsatser väckte mer eller mindre specifika frågor och den fråga 

som låg oss närmast var hur skolan bidrar till individens personlighetsutveckling och identitet. 

Tanken från början var att vi skulle undersöka just detta under vår kandidatuppsats. Vårt första 

upplägg var att ta reda på hur elever upplever att skolan påverkat deras identitetsskapande. När vi 

började tala om hur vi skulle gå tillväga för att ta reda på detta upptäckte vi båda att vi först önskade 

ha en djupare förståelse för vilken elev det ”talas” om och som eftersträvas i de dokument som styr 

skolan. 

 

Likt våra klasskamrater har vi läst en uppsjö av böcker och bläddrat i ännu fler, vissa har gjort mer 

intryck än andra. Få böcker har dock väckt så mycket frågor och glöd som det begränsade urval av 

Michel Foucaults böcker vi hunnit läsa. Därför vill vi genom ett citat av densamme dels dela med oss 

av denna glöd samt ge en inblick i vad vi försökt åstadkomma och varför. I övrigt låter vi nu vårt 

arbete tala för sig själv. 

 

”It seems to me that the real political task in a society such as ours is to criticise the workings of 

institutions, which appear to be both neutral and independent; to criticize and attack them in such a 

manner that the political violence which has always exercised itself obscurely through them will be 

unmasked, so that one can fight against them” (Foucault, ur debatt med N. Chomsky 1971). 

  

Kvalitetsnormer för bananer 

 

”I förordning (EEG) nr 404/93 föreskrivs om fastställande av gemensamma kvalitetsnormer för 

färska bananer avsedda för konsumtion, med undantag av mjölbananer. Syftet med dessa normer är 

att säkerställa att marknaden tillförs produkter av enhetlig och tillfredsställande kvalitet, särskilt 

med avseende på bananer som skördas inom gemenskapen i fråga om vilka bemödanden för att 

förbättra kvaliteten bör göras”(EUR-Lex, 1994) . 

”Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Denna förordning är till alla delar bindande och 

direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i Bryssel den 16 september 1994” (EUR-Lex, 1994). 

De krav som ställs gällande bananer finns under de under de olika rubrikerna; Minimikrav; Klass 

”extra”; Klass I; Klass II. Det finns en mängd olika kvalitetsnormer som bananerna ska uppvisa för 

att klassas in i de olika grupperna. Bland annat tas under minimikrav upp att bananerna inte ska ha 

”onormal böjning”. Det görs ingen definition av vad onormal böjning är, men tydligt är att bananen 

inte får vara hur böjd som helst (EUR-Lex, 1994). 
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1 Inledning 
 

Det sociala arbetets praktik inrymmer en mängd olika verksamheter och inriktningar varav skolan är 

en. Skolan är utöver en socionoms möjliga arbetsplats också en miljö där barn och unga vistas en stor 

del av sin tid under de skolpliktiga åren. Flera faktorer av den dagliga tillvaron inom skolan kan 

dessutom utgöra viktiga skyddsfaktorer vilka kan hjälpa individen genom livet. Goda betyg är 

sannolikt den mest kända av dessa skyddsfaktorer samt en fullständig skolgång, båda har visat sig ha 

goda preventiva egenskaper vad gäller ett flertal riskbeteenden. Motsatsen blir tyvärr en riskfaktor, 

ofullständiga skolresultat har exempelvis visat sig kunna ge långtgående negativa konsekvenser för 

såväl individens möjligheter till arbete men även beträffande psykiskt och fysiskt välmående 

(Vanttaja, & Järvinen, 2006). Vidare är skolfrågor något som ofta syns i media, och debatten om 

skolfrågorna har under senare tid blivit mer viktig för att vinna röster i det politiska spelet. Liedman 

(2011) som menar att skolfrågor blivit ett sätt för politiska partier att profilera sig och att det då är 

viktigt att nå ut till samhällsmedborgarna med sina budskap skriver följade: 

 

”Skolfrågorna laddas med extra energi av en övertygelse som hamras in om och om igen och som nu 

tycks delas av i stort sätt alla: att det är kunskapen, både den som redan finns och den som kan 

utvinnas i framtiden, som öppnat vägen för en ljusnande framtid för såväl individen som för landet 

och hela mänskligheten” (Liedman, 2011, s.13). 

 

Liedman verkar mena att oavsett vad vi alla tycker så har vi i alla fall enats om att ”kunskapen” är 

vår framtid. Ett budskap som hamrats in i oss via media till den milda grad att det nu är naturliggjort 

och något som de flesta ser som en ”sanning”. Skolan är däremot inte bara en kunskapsförmedlare 

via alla skolämnen utan också en förmedlare av normer och värderingar, för hur vi skall vara och 

bete oss (Mårell-Olsson, 2012). De normer och värden, mål och riktlinjer som idag styr skolan 

återfinns bland annat i läroplanen. Läroplanen är ett styrdokument för skolans verksamhet vilken 

baseras på de ramar som riksdag och regering beslutat om i lagar och förordningar (Skolverket, 

2011b). I Sverige trädde en ny skollag kallad, skollag (2010:800) i kraft den 1 augusti 2010 och 

började tillämpas 1 juli 2011 (Skolinspektionen, 2013). Utifrån denna skollag baseras den nya 

läroplanen ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet” (Lgr 11) (Skolverket, 

2011a) som trädde i kraft den 1 juli 2011 (Skolverket, 2012). 

 

Innan den nya skollagen trädde i kraft var det skollag (1985:1100) som var rådande 

(Skolinspektionen, 2013) och företrädaren till den nya läroplanen var ”Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94” (Skolverket, 2006). Staten styr med anda 

ord verksamheten i skolan med hjälp av olika styrdokument, såsom bland annat läroplaner, lagtexter 

och policytexter, vilka i grunden är politiska dokument (Jarl & Rönnberg, 2010).  Vidare beskriver 

Jarl och Rönnberg (2010) hur dessa politiska dokument framkommer. ”De är framtagna och 

beslutade under vissa specifika politiska majoritets- och kompromissförhållanden och det har 

självfallet återverkningar i dokumentets innehåll. Exakt hur detta kommer till uttryck i de färdiga 

styrdokumenten kan variera” (s. 88). De slutgiltiga politiska dokumenten är ofta skrivna brett för att 

passa fler (Jarl & Rönnberg, 2010). Detta menar Jarl och Rönnberg (2010) gör att dokumenten kan 

vara svårtolkade och att det finns anledning att fundera över ”vad som sägs” i dokumenten men 

också ”vad som inte sägs” (s. 89). 

 

Denna undersökning avser att kritiskt granska dokument som har kopplingar till skolan för att vidga 

perspektivet kring det som kan ses som naturliggjort. Vilka elever är det tänkt att skolan skall 

producera på en principiell nivå. Hur ”talas” det om eleverna i de dokument som har en koppling till 

skolans verksamhet och finns det en tanke om vilka elever som skall skapas? 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 
Syftet har varit att undersöka hur vi kan förstå retoriken kring eleven i olika dokument med koppling 

till skolans verksamhet samt vilka elever som skapas i denna retorik? 

 

2.2 Frågeställningar 
- I vilken kontext kan denna retorik ses?  

- Vad är det som framkommer, hur framkommer det och vad är det som utelämnas i denna retorik?  

- Vad syftar denna retorik till?  

 

 

3 Metod och Teori 
 

Den metod vi kommer att använda oss av för att genomföra vår undersökning är diskursanalys. 

Diskursanalys är dock inte bara en analysmetod utan bygger på en teoretisk ram hämtad ur 

diskursbegreppet vilket gör att teori och analys utgör en paketlösning inom diskursanalysen 

(Winther, Jørgensen, Philips, 2000). 

 

Det finns en mängd olika inriktningar gällande diskursanalys och dessa är baserade på olika sätt att 

se på begreppet diskurs (Bergström & Boréus, 2012b). Vi har framför allt utgått ifrån Foucault, både 

hans egna texter men även andras tolkningar av honom, när vi skapat oss en förståelse för vad en 

diskurs är och vad en diskursanalys innebär. Enligt den tolkning vi gjort av Foucaults diskursbegrepp 

och analysmetod behövs mer än bara en handfull texter analyseras för att kunna ge en nyanserad bild 

av diskursens ordning (ibid.). Det bör dock vara möjligt att få en känsla för olika diskurser som 

omgärdar ett fenomen även på den nivå vår analys befinner sig på. Undersökningen bör även ge en 

djupare förståelse för fenomenet, det vill säga talet om eleven. Det skulle även kunna vara en bra 

utgångspunkt för oss eller någon av oss den dag vi vill ta detta arbete vidare. Så även om det inte är 

en ”riktigt” foucaultisk diskursanalys i sträng mening anser vi att den ändock har ett värde som talar 

för sig själv. 

 

Foucault menar att hans texter kan vara en hjälp för att tolka och förstå ett fenomen. I sina texter 

utvecklade Foucault olika verktyg som han menar att vi kan använda oss av på det sätt som 

undersökningen kräver (Fejes, 2006). För att kunna navigera oss i diskursanalysens olika inriktningar 

har vi valt att utgå från Foucaults genealogiska och arkeologiska förhållningssätt (Bergström & 

Boréus, 2012b), vilka senare kommer att redogöras för. Arkeologi på det sättet att vi intresserat oss 

för granskning av den inre diskursen och dragit paralleller till den tillbakablick vi gjort av skolan. Vi 

har dock mest utgått från ett genealogiskt förhållningssätt då vi blickat utanför skolan som diskurs 

för att kunna se hur skolan påverkas av olika diskurser och hur detta kan ge oss en vidgad förståelse 

att se på hur elever framställs i texterna.   

 

3.1 Material och Urval 
Syftet med vår undersökning innebär att granska olika dokument med kopplingar till skolan vars text 

är vår empiri och har således stor vikt i vår diskursanalys. 

 

Det finns en mängd dokument som är kopplade till skolans verksamhet och vi ställde oss frågan vilka 

dokument som kunde vara mest relevanta att granska för vårt syfte. För att få hjälp med vårt urval 

vände vi oss till skolverket och skolinspektionen och frågade vilka dokument de ansåg var lämpliga 

att granska med tanke på vårt syfte. Båda instanserna svarade på vår förfrågan och hänvisade till 

skollag, förordningar och läroplan. Vi hade tidigare studerat delar av dessa dokument och kände till 
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dess omfattning. Även om flera av de föreslagna dokumenten hade varit intressant att granska var vi 

med tanke på undersökningens tidsram och angreppssätt tvungna att göra ett urval ett urval och en 

avgränsning. Vi bestämde oss för att granska läroplanen med motiveringen att läroplanen är en 

förordning som anger skolans grundläggande mål och riktlinjer samt normer, värden och 

kunskapsmål och även elevernas ansvar och inflytande (Skolverket, 2011b). 

 

Så för att kunna besvara vårt syfte har vi valt att granska ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet” (Lgr, 11) (Skolverket, 2011a) då denna är den nu gällande läroplanen i Sverige. 

Till hjälp för att kunna granska Lgr 11 har andra dokument också granskats och ställts i relation till 

Lgr 11. Dessa dokument är ”Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo 94” (Skolverket, 2006), ”Meddelande från kommissionen Europa 2020 En 

strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (Europeiska Kommissionen, 2010) och ”Rådets 

Slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete 

(”Utbildning 2020”)” (Europeiska Unionen, 2009). Förutom dessa har även skollag (2010:800) och 

skollag (1984:1100) samt en sammanfattning av propositionen till skollag (2010:800) (Regeringen, 

2010) används för att få en rikare beskrivning av Lgr 11 och Lpo 94. 

 

”Meddelande från kommissionen Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” 

(Europeiska Kommissionen, 2010) behandlar övergripande riktlinjer och mål för Europa 2020 som 

regeringen kallar en tillväxt- och sysselsättningsstrategi för EU:s medlemsstater (Regeringen, 

2012a). Regeringen (2012a) skriver vidare på sin hemsida att denna gemensamma strategi ersätter 

den tidigare Lissabonstrategin och kommer därmed att utgöra det nya gemensamma ramverket för 

EU i arbetet med att skapa fler jobb och en långsiktig hållbar tillväxt för hela unionen. Dokumentet 

”Rådets Slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete 

(”Utbildning 2020”)” (Europeiska Unionen, 2009) innehåller riktlinjer för ett utbildningssamarbete, 

Utbildning 2020, vilket Sverige är en del av. Även detta samarbete är enligt regeringen (2012b) 

kopplat till den tidigare Lissabonstrategin och är fortsättningen på ”utbildning 2010” som var det 

tidigare arbetsprogrammet på utbildningssamarbetet inom EU. 

 

Med denna korta inblick i de dokument som senare kommer att granskas vill vi bara förtydliga att en 

tydligare redogörelse för de flesta av dokumenten kommer att ges under diskursanalysen. 

 

3.2 Forskningsprocessen 
För att kunna ge läsaren en god inblick i denna diskursanalys så kommer vi nedan att beskriva de 

steg vi gjort i forskningsprocessen. 

 

”Vi måste ifrågasätta vår vilja till sanning, återge diskursen dess händelsekaraktär och äntligen 

upphäva det betecknandes makt”. (Foucault, 1993, s. 36) 

 

Efter att ett preliminärt syfte och frågeställningar formulerats lästes ett antal texter av Foucault samt 

olika sorters texter av andra författare som på olika sätt berörde diskurs, antingen som begrepp, 

analysverktyg eller både och. Detta för att få en god förståelse av diskursbegreppet. Merparten av 

alla texter har lästs av båda författarna som regelbundet träffats och diskuterat tankar och idéer vilka 

slutligen sammanställdes till den text som nu heter ”3.5 Diskursbegreppet”. Därefter påbörjades 

läsningen av de dokument som behandlats i diskursanalysen, vilket gjordes enligt den 

diskursanalysmetod som beskrivs nedan. Här började arbetet delas upp mellan författarna. En ägnade 

sig mer åt analysen samt syfte och frågeställning medan den andre påbörjade sammanställa 

inledning, skolan en tillbakablick, tidigare forskning, teori och metod samt infoga en mall för 

formalia. Det bör dock noteras att arbetet inte varit helt skilt åt utan har präglats av en ständig dialog 

och utbyte av texter, tankar och idéer. 
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Vi har under forskningsprocessen utgått ifrån en diskursanalys beskriven som Bolander och Fejes 

(2009) kort redogör för i ”handbok i kvalitativ analys”. Bolander och Fejes (2009) ansats har varit en 

avskalad diskursanalysform i ”foucaultisk” anda. Detta passade denna undersökning väl då vår 

förståelse av diskursbegreppet främst är hämtat från Foucaults egna skrifter samt att den i övrigt 

passade syftet väl. Att göra en mer foucaultisk diskursanalys skulle också kräva en mer omfattande 

läsning av Foucaults verk vilket inte hade varit möjligt inom ramarna för denna undersökning. 

Foucault formulerade nämligen aldrig, som vi tidigare nämnt, någon specifik diskursanalysmetod 

utan hänvisade istället till sina skrifter som ”verktygslådor”. 

 

Bolander och Fejes (2009) delar in sin diskursanalys i fyra steg (sex, om den första läsningen och 

diskussionen räknas) vilka alla innebär olika läsningar av de texter som skall analyseras. Läsningarna 

bygger på varandra och skall i slutändan leda till en ökad förståelse av texterna (Bolander & Fejes, 

2009). I praktiken gick stegen in i varandra enligt något sorts växelspel snarare än att de följde en 

hierarkisk ordning. Att göra en komplett och samtidigt begriplig redogörelse av detta vore dock i det 

närmaste omöjligt därför beskrivs det här på ett mer principiellt plan.  

 

1 Varje läsning innebär att nya frågor ställs till texterna, efter att ha gjort en översiktlig läsning skall 

först fokus riktas på vad som sägs (Bolander & Fejes, 2009.). Detta innebar i praktiken flera 

genomläsningar varpå anteckningar hela tiden gjordes.  

 

2 Därefter skall intresset riktas mot hur det som sägs uttrycks, alltså vilka ord och uttryck som 

används, hur ofta det sägs, vad som är typiskt för texterna med mera (Bolander & Fejes, 2009). På 

detta steg gjordes en punktlista över vad som skiljde de båda läroplanerna åt (det vill säga Lpo 94 

och Lgr 11). Dessa texter består nämligen till stora delar av samma textmassa så även om det var 

uppenbart att ändringar gjorts var det svårt att begreppsliggöra dem. Denna lista delades in i tre delar 

efter vad som helt tagits bort från Lpo 94 och inte hade en motsvarighet i Lgr 11; vad som lagts till i 

Lgr 11 och som inte hade någon motsvarighet i Lpo 94; sådant som benämndes i båda texterna men i 

olika ordalag. Detta resulterade i en sorts datamatris som på ett väldigt konkret sätt lyfte fram såväl 

skillnader som likheter och gjorde det lättare att fastställa vad som var typiskt för respektive 

dokument. Datamatrisen kom att fylla en viktig roll i den fortsatta analysen eftersom den även kunde 

visa på Lgr 11s likheter med och rörelse mot de två övriga dokumenten ”Europa 2020” och 

”Utbildning 2020”. Det var vid detta steg som den text vilket senare skulle bli diskursanalysen 

påbörjades. 

 

3 & 4 De två sista stegen gick i högre utsträckning än de två första stegen in i varandra. I det tredje 

steget skall det som hålls för sanningar lyftas fram och i det fjärde vad som utesluts i talet (Bolander 

& Fejes, 2009). I vårt fall vilka elever som efterfrågas i texterna samt varför. För att komma fram till 

detta studerades vad för egenskaper som efterfrågades samt hur detta motiverades. Vilka ”sanningar” 

detta grundade sig på. Det som utelämnats innebar att studera vilka egenskaper som inte efterfrågas, 

vad som inte sägs. Varför talas det numera mer om vad eleven skall göra och bidra till än hur de skall 

vara? I vägkorsningarna mellan alla frågor och alla svar började sedan eleverna växa fram, både de 

mer och de mindre önskade, samt en ”verklighet” som gör dem till en ”nödvändighet”. Detta för att 

synliggöra den makt som omger oss för att vi skall kunna ifrågasätta den. 

 

3.3 Etiskt ställningstagande och Giltighet 
Inom samhällsvetenskapligforskning finns fyra forskningsetiska principer som forskaren ska förhålla 

sig till; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2001). Dessa forskningsetiska krav riktar sig främst till hur forskaren etiskt förhåller sig till de 

personer som är direkt inblandade i forskningen (ibid.). Då denna undersökning baseras på officiella 
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texter från myndigheter och inte på enskilda individers deltagande har vi tagit ställning till huruvida 

vår forskning kan påverka de institutioner och organisationer som berörs i denna undersökning. 

 

Det som framkommer i denna undersökning, baserad på ovannämnda dokument, är inte en 

granskning av hur verkligheten ser ut, utan en granskning av hur texten i dokumenten framställer en 

”verklighet” som vi tolkar den. Med detta menas att vi inte vill säga vad som är rätt eller fel utan 

snarare synliggöra det vi tar för givet. Sannolikheten för att denna undersökning skall skada någon 

enskild organisation eller individ bör vara liten. Dels har vi enbart granskat offentliga dokument som 

är fria för alla att granska, vi har alltså inte försökt ”snoka reda” på några hemligheter för att 

”avslöja” något eller någon. En diskursanalys i den foucaultiska anda som vi utformat vår handlar 

inte om att hänga ut något eller någon över huvud taget. Foucault såg diskursanalysen som ett 

verktyg för att skapa en djupare förståelse för omvärlden och på så vis skapa en större frihet för 

individen och inte skapa nya sanningar. Vi försöker alltså inte hitta syndabockar utan visa att det vi 

nu tar för givet inte behöver vara några nödvändigheter, vi kan nå bortom status quo. 

 

För att en samhällsvetenskaplig undersökning ska vara vetenskaplig krävs att undersökningen är 

trovärdig (Bryman, 2001). Vi har förhållit oss till de begrepp som Bergström och Boréus (2012a, b) 

använder sig av för att en textanalys ska vara trovärdig. Med validitet menas att undersökningen 

mäter det som är avsett att mätas och att det verkligen är den fråga som undersökningen är tänkt att 

besvara som besvaras. Reliabilitet betyder att undersökningens alla delar utförts med stor 

noggrannhet. Om en testning av reliabiliteten görs och en annan forskare gör om forskningen och 

kommer fram till samma resultat så är intersubjektiviteten god (Bergström & Boréus, 2012a).    

 

Vad gäller validitet så är det möjligt att vi kunde gjort arbetet enklare för oss. Det finns nämligen 

mer skräddarsydda lösningar, med ett diskursanalytiskt förhållningssätt, för att studera 

policydokument.  Med tanke på den vår tidsram och det faktum att vi tidigt läst in oss på Foucault 

gjorde att vi redan tidigt infogade en foucaultisk begreppsapparat i vårt arbete varpå vår teoretiska 

och metodologiska ansats framstod som oundviklig. Vi har dock försökt vara tydliga i vår metoddel i 

hopp om att ge den kritiska läsaren en god insyn i vårt arbete. Vi har även använt oss av två olika 

angreppssätt för att kunna besvara vårt syfte, arkeologi och genealogi (mer om det senare). Vad 

gäller reliabilitet så får diskursanalyser ofta kritik för att det kan vara svårt att få god 

intersubjektivitet pågrund av att det finns så olika sätt att göra en diskursanalys och att 

analysverktygen kan vara svåra att förstå vilket kan göra att det blir otydligt hur undersökningen 

verkligen genomförts (Bergström och Boréus, 2012b). Vi har förhållit oss till reliabiliteten på det 

viset att vi genom vårt arbete förklarat vad det är vi gjort och på vad vi grundar det på, detta för att 

nå en transparens. Vi tror dock att en nackdel till en god intersubjektivitet kan vara att forskarna (vi) 

är styrande i den undersökning vi gjort. Detta är något vi kommer att förhålla oss till senare i denna 

del av undersökningen. Men hur gärna vi än vill vara tydliga i vart vi själv står som forskare så kan 

det vara svårt att veta då diskursens bedräglighet gör att det kan vara svårt att förnimma. 

 

3.4 Var vi som forskare står i diskursen 
Vi är två socionomstudenter som befinns inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Detta har 

betydelse för hur vi ser på vår omvärld och vad som gör sig gällande för oss som ”sanningar” inom 

den ”verklighet” som vi befinner oss i. Vi är medvetna om att vi antagligen inte har samma 

utgångspunkter och åsikter som tillexempel en pedagog inom skolväsendet. Det gör att det är viktigt 

att påpeka att vi mest sannolikt inte har samma ”sanningar” att förhålla oss till beroende på olika 

diskursers ordningar. Vi vill också förtydliga att vi båda som socionomstudenter har vissa likheter 

men att vi också befinns under olika diskurser såsom; kvinna, man, mamma, sambo med fler. Detta 

har betydelse för denna undersökning och genom att visa att vi är medvetna om vår påverkan på 

utfallet av undersökningen så lämnar vi till läsaren att göra sin egen tolkning och ser positivt på att 
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läsaren kritiskt granskar vår text. Då har vi lyckats med det vi tycker är viktigt, att inte okritiskt och 

oreflekterat bara låta ”sanningar” naturliggöra sig, utan öppna ögonen för en nyanserad bild av 

”verkligheten”. 

 

3.5 Diskursbegreppet 
 

3.5.1 Vad är en diskurs? 
Diskurs är ett mycket mångfasetterat begrepp som inte lättvindigt låter sig fångas i konkreta ordalag. 

Det är troligtvis en omöjlig uppgift att redogöra för diskursens alla betydelser och vad detta får för 

konsekvenser. Denna förklaring av diskursbegreppet kommer att till stor del kretsa kring hur 

diskursen utövar makt genom alla de begrepp som omger oss. Så för att kunna gå vidare med vår 

begreppsförklaring av diskursbegreppet så behövs en förklaring av vad vi menar med ett begrepp. Ett 

begrepp är en vägkorsning där idéer och ord samlas under samma namn. Ett begrepp kan förklaras 

som ett ord med många olika betydelser och som därigenom kan uppfattas olika beroende på 

åhörarens tolkning av begreppet. Detta innebär att ett begrepp är föränderligt eftersom dess innebörd 

skiftar beroende på dess ställning i och mellan olika diskurser. Tillexempel finns det olika innebörder 

i begreppen demokrati och samhälle. Ett begrepp som demokrati har idag exempelvis flera 

innebörder varpå olika demokratier kan se och har sett tämligen olika ut. Sett ur ett historiskt 

perspektiv kommer begreppen ges allt fler och sannolikt tämligen skilda betydelser (Kurunmäki, 

2012). 

 

Vad är då en diskurs? En diskurs är det regelstyrda samtalet, vilket fördelar makten i rummet och gör 

vår omvärld och oss själva begripliga. För att fortsättningsvis behandla diskursbegreppet så kommer 

vi att tala om diskursen i plural då de är otaliga och inte sällan motstridiga. Alla människor styrs av 

olika, ofta motstridiga, diskurser vilka formar våra liv utan att vi egentligen är medvetna om detta. 

Dessa diskurser är sociala konstruktioner som ligger bakom regelbundenheten i samtalet, och som vi 

tidigare nämnt så fördelar de makten i rummet och gör vår omvärld och oss själva begripliga. Det är 

en samtalsordning som fastställer, reproducerar och förändrar maktförhållanden samt maktpraktiker 

vilken är i ständig rörelse. Det är en påtvingad knapphet i den mening att diskurserna begränsar 

texten, samtalets och begreppens mening genom att styra vår förståelse av dessa (Bergström & 

Boréus, 2012b; Foucault 1993). 

 

3.5.2 Makt hurdå? 
Begreppen styr våra tankar och vårt handlande genom den innebörd de ges. Vi kan inte förstå eller 

tänka något som vi inte har ett begrepp för men inga begrepp kan förstås oberoende av andra 

begrepp. Det är i relationen till andra begrepp som meningen uppstår, ett begrepp definieras alltså 

lika mycket av vad det inte är som av vad det är (Foucault, 2008a). Foucault berörde detta tema vid 

sin installationsföreläsning vid Collège de France genom följande citat: 

 

”En lära förbinder individer med vissa typer av yttranden och förbjuder därmed andra. Men å andra 

sidan använder den sig av en viss typ av yttranden för att förbinda individer sinsemellan och 

därigenom särskilja dem från alla andra”. (Foucault, 1993, s. 30) 

 

Genom att fastställa begreppens betydelse och därigenom relationerna till andra begrepp, formar 

diskurserna följaktligen världen runt sig. På detta sätt utövar diskurserna makt, Foucault beskriver 

det bland annat som ett ”våld vi utövar mot tingen” (Foucault, 1993, s. 37) i och med att vi påtvingar 

världen en mening, en betydelse och en uppsjö av begrepp. Detta ”våld” är konkret i den mån att det 

styr våra känslor, vårt handlande, hur våra kroppar formas och hur vi ordnar och formar vår omvärld 

(Foucault, 2008b). Alla mer eller mindre väldefinierade begrepp skall alltså inte ses som objektiva 

beskrivningar av vår omvärld utan är snarare ett sätt att forma den efter vår förförståelse av den. Att 
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förstå är alltså att återskapa och vidmakthålla vad vi redan vet (Foucault, 1993). Denna förförståelse 

är diskursernas ordning och föregår alla begrepp. Inget är således taget ur luften utan bygger alltid på 

något annat (Foucault, 1993). Alltså utövas makt när begrepp och dess förhållande till andra begrepp 

definieras eftersom detta på ett handgripligt sätt formar oss, vår vardag och vår omvärld. 

Diskursernas ordning avgör på detta sätt vad som kan sägas, när detta kan sägas, vem som kan säga 

det men även vad som inte kan sägas och vem som inte får komma till tals. 

 

”Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när som helst och 

slutligen att inte vem som helst får tala om vad som helst” (Foucault, 1993, s. 7). 

 

Detta skall inte bara förstås som att diskurserna bara avgör vad som är kutym i olika situationer. Det 

som inte kan sägas kan i viss mån heller inte tänkas eftersom vi inte kan förnimma det vi inte har 

medel för att uttrycka. Detta gör diskurserna ytterst bedrägliga då de i samma stund som de avgör 

vad vi kan förnimma även avgör vad vi inte kan förnimma. Diskurserna är på detta sätt en 

nödvändighet för att skapa ordning och förståelse och är av samma anledning en oundviklighet. 

Genom diskurserna ”bildas en öppen möjlighet att tala” (Foucault, 1993, s. 18), de är de linser 

genom vilka vi tolkar och förstår världen runt omkring oss, allt vi upplever tolkar vi i relation till 

diskurserna (Foucault, 1993). Detta innebär att vår förnimmelse av omvärlden och vårt handlande i 

den alltid kommer att föregås av en regelstyrd ordning utan vilken förnimmelsen och handlandet inte 

skulle vara möjlig. Vad som finns innan denna ordning kan vi dock aldrig veta då vårt omdöme alltid 

kommer att vara formade av olika diskurser (Foucault, 1993). Detta innebär att tingen får sin 

betydelse och form i diskurserna och har ingen ”naturlig” existens oberoende av dessa (Foucault, 

2008b). Tingen skall förstås som allt vi kan ha en uppfattning om, människor så väl som idéer, 

känslor och stenar. Diskurserna skall alltså inte bara förstås som passiva tankekonstruktioner eller 

abstrakta idéer om världens ordning, utan är i högsta grad en del av den fysiska värld som de inte 

bara styr samtalen om och praktikerna kring, utan även direkt formar (Foucault, 2008b). Detta är 

diskurserna och dess ordning, den makt vi aldrig kan undgå. Viljan att veta är således aldrig oskyldig 

då denna vetskap ryms i, utövar och förstärker en maktdimension i ett mer eller mindre uttalat syfte 

(Foucault, 1993, s. 13/15). Kortfattat, vi styrs av begreppen och diskurserna styr begreppen.    

 

3.5.3 Vad styr diskurserna? 
Diskurserna styr diskurserna, de är till sin natur självdisciplinerande och självproducerande. Genom 

att styra vad som kan sägas kommer den se till att bli upprepad genom detta tal, till den milda grad 

att den blir förgivettagen, med andra ord naturliggjord (Foucault, 1993). Diskursen är dock inte en 

likriktare i den mån att den inte möjliggör motstridiga utsagor, ett faktum som inte saknar effekter. 

Varje gång något upprepas inom en diskurs kommer detta nämligen att förändra diskursen något och 

gradvis kan något som tidigare var utanför en diskurs plötsligt befinna sig inom denna och tvärt om 

(Foucault, 1993). Eftersom vi bara kan tänka det som diskurserna möjliggör oss att tänka kommer 

dessa även att framstå som i det närmaste eviga och oföränderliga. Att vetenskap producerar ”sann” 

kunskap är en diskurs som Foucault (1993) menar har dominerat västerländsk litteratur under de 

senaste decennierna. För även om vi ifrågasätter enskilda ”vetenskapliga” resultat ifrågasätts sällan 

vetenskapens ”sannings-uppdrag” som sådant. Det är inbyggt i och dolt bakom begreppet vetenskap, 

underförstått med andra ord (Foucault, 1993). Exempelvis skiljer detta vetenskapliga texter från 

skönlitterära och religiösa texter. Dessa texter kan inte göra anspråk på ”sanningen” som en 

vetenskaplig text kan, vilket avgörs av diskursens ordning (Foucault, 1993). Vetenskapen i sig 

inryms i sin tur sannolikt i flera olika diskurser vidare inryms det flera diskurser inom vetenskapen. 

Vill vi nå ”sanningen” måste vi alltså gå via vetenskapen, så att säga. Det faktum att gårdagens 

vetenskapliga ”sanningar” förvisats och ersatts av nya ”sanningar” verkar dock inte hota möjligheten 

att göra anspråk på sanningen. Snarare tvärt om, denna inkonsekvens bekräftar snarare vetenskapens 

uppdrag. Lite slarvigt uttryckt är de ju genom vetenskaplig noggrannhet och metodik tidigare 
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”sanningars” orimlighet kunnat avslöjas och ersättas med nya pålitliga ”sanningar”. Diskursen tappar 

alltså inte legitimitet trots att den innehåller motsägelsefulla utsagor, tvärt om kan de bekräfta den. 

Genom att peka ut det motsägelsefulla som just motsägelsefullt och därmed avvikande bekräftas 

diskursen då denna med nödvändighet måste vara sann om vi ”köper” det avvikande som just 

avvikande. Så genom att styra talet bevarar diskurserna sig själva även om talet avslöjar diskursens 

inkonsekvenser. Dessa inkonsekvenser kan dock lösa upp diskursen så småningom eller förändra den 

(Foucault 1993).   

 

3.5.4 Vart finns individen i diskursen, hur skall vi förstå oss själva i relation till diskursen? 
Vi måste först och främst påpeka att det är en skillnad mellan att vara en person och en diskursiv 

tolkning av en person. Till vardags upplevs vi som ett samlat väsen med en kropp och ett intellekt. 

Inom ”diskursapparaten” bryts vi däremot ned till subjektspositioner, individen förstås inte längre 

som ett sammanhängande fritt handlande väsen. Subjektet skall, som Foucault beskriver det, spridas 

ut ”över en mångfald möjliga positioner och funktioner” (Foucault, 1993, s.41). Det bör även noteras 

att subjektspositioner inte bara ”innehas” av människor utan att även texter, tankar idéer etc. 

(Foucault, 2008b). Nedan kommer vi dock behandla begreppet utifrån att de tillskrivs en människa, 

mekanismen bakom, som vi ser det, är i stort dock densamma. 

 

Individen som subjektspositioner kan bara förstås i en given situation utifrån den betydelse dess olika 

subjektspositioner har i omgivande diskurser (Foucault, 1993, 2008b). Ingen av dessa positioner har 

någon mening i sig. Det råder inga beständiga relationer dem emellan och deras mening skapas i och 

mellan diskurserna (Foucault, 1993). Dessa positioner avgör däremot hur vi i en given situation 

formar våra kroppar, vad vi tänker och känner (om oss själva och vår omvärld). De avgör även hur 

andra handlar, tänker och känner gentemot oss och sig själva (Foucault, 2008b, 2003). Kroppen är 

som Foucault uttrycker det en ”yta där skeenden skrivs in (medan språket pekar ut dem och idéerna 

löser upp dem)[...] en volym i ständigt fortskridande förvittring” (Foucault, 2008b, s.108). Men 

eftersom det i varje ny situation skiftar vilka subjektspositioner som synliggörs och ges mest tyngd 

kommer vi hela tiden uppfinna, skapa och återskapa oss själva inom ramen för olika diskurser. 

Motsatt blir vi av andra ständigt uppfunna, skapade och återskapade (Foucault, 1993, 2008b).  

 

Diskursen föregår alltså vår biologi i den mån att vi må ha men inte nödvändigtvis vara en biologi, 

betydelsen och formen den ges är en produkt av dess historia (Foucault, 2008a). Foucault menar 

exempelvis att vår sexualitet är en historisk konstruktion intimt förknippad med maktstrategier 

(Foucault, 2002). Innebörden av en subjektsposition skiftar dock inte bara mellan olika diskurser 

utan även inom en och samma diskurs. Ett något haltande exempel på detta skulle kunna vara vår 

position som någons barn. Var gång vi träffar våra föräldrar återskapar vi oss själva och återskapas vi 

som deras barn. Hela våra liv igenom kommer vårt förhållande till våra föräldrar dock att förändras. 

Detta kommer bland annat att förändra maktspelet mellan oss och dem, en förändring vars riktning 

bland annat ges i och sanktioneras av lagen. Vi kommer så att säga alltid att vara våra föräldrars barn 

men vad detta innebär kommer att förändras genom våra liv. En konsekvens av detta sett att se på 

subjektet är att subjektet i sig inte innehar makt då denna följer med dess subjektspositioner (2002, 

Foucault) 

 

Kan vi ställas till svars för våra handlingar om vi bara är summan av våra subjektspositioner? Ja! 

Diskursbegreppet är ett verktyg för att förstå det som sker och som vi har förstått Foucault menar han 

att uppdelningen av människor i fasta kategorier gör världen endimensionell och obegriplig. Detta 

eftersom dessa kategorier aldrig är så fasta som de utges för att vara samt att de värderas olika i olika 

situationer. Att vara byggnadsingenjör kan ge en person viss makt över exempelvis ett ”bygge”. 

Ingenjörstatusen ger personen kanske ingen direkt makt på lunchrestaurangen denne äter på däremot. 

Det hindrar inte personen från att, i egenskap av ingenjör, försöka styra och ställa på 
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lunchrestaurangen eller underlåta att utöva sin makt på ”bygget”. Det finns alltid ett 

handlingsutrymme, hur du handlar kan förstås mot bakgrund av dina subjektspositioner men detta 

fråntar dig inte något ansvar. Tvärt om, genom att förstå vad som styr oss kan vi vända oss emot det 

 

För att få förståelse för ett fenomen sprungen ur diskurserna och dess makt så talar Foucault som vi 

tidigare nämnt om de två angreppssätten genealogi och arkeologi vilka man kan använda sig av för 

att navigera sig i en diskursanalys (Bergström & Boréus, 2012b). 

 

3.6 Arkeologi och Genealogi 
Michel Foucault hade framförallt två centrala begrepp för hur vi kan förhålla sig till en 

diskursanalys, det arkeologiska förhållningssättet och det genealogiska förhållningssättet (Bergström 

& Boréus, 2012b). Med arkeologin menade Foucault att intresset läggs på diskursernas inre 

formationer. Analysen görs då inom diskursen för att se hur den över tid formerats, detta för att 

kunna se hur kunskap och regelsystem samt synsätt tagit sig i uttryck genom historien (ibid.). Det 

som är intressant med detta förhållningssätt är att se på relationerna i tid av utsagor och genom detta 

se vad som utestängs och vad som talas om och hur vissa diskurser kan upprätthållas genom 

utestängning av det som människor inte får tala om. Vidare är det av intresse att titta på vilken typ av 

subjektspositioner som är framträdande, det kan kanske vara så att olika subjektspositioner har olika 

ställningar gällande makt (Bergström & Boréus, 2012b). Ett exempel på forskning med ett 

arkeologiskt förhållningssätt som Bergström och Boréus (2012b) tar upp är hur ”folkskolans” diskurs 

förändrats över tid i Sverige. Vad talades det om i samband med att folkskolestadgan infördes. Vad 

fick sägas? Och hur har synen ändrats? Ett arkeologiskt förhållningssätt innebär alltså att gå tillbaka i 

tiden till vissa händelser (ibid.). 

 

I enlighet med ett genealogiskt förhållningssätt är det inte bara en diskurs som är av intresse. Syftet 

är istället att på ett nytt sätt förstå det vi redan ”vet” (Bergström & Boréus, 2012b). En genealogisk 

ansats försöker istället spåra släktskapslinjer mellan olika diskurser för att få en ny förståelse genom 

att visa hur olika praktiker är sammankopplade (ibid.). Grundskolans genealogi är ett exempel som 

Bergström och Boréus (2012b) tar upp. En sådan undersökning skulle undersöka hur andra praktiker 

och formationer påverkar och utgör förutsättningar för hur grundskolan framställs och därmed utgör 

en diskurs. 

 

”Var helst en själ gör anspråk på enhetlighet, var helst ett jag konstruerar sig en identitet eller en 

tillhörighet, går genealogin på jakt efter begynnelsen – efter otaliga begynnelser, som har avsatt en 

knappt märkbar färgskiftning, ett nästan utsuddat kännetecken som inte undgår ett historiskt tränat 

öga. En härkomstanalys gör det möjligt att upplösa jaget och låta tusentals nu glömda skeenden 

spela på syntesens tomma plats. Härkomsten gör det också möjligt att under den särskilda aspekten 

av en karaktär eller ett begrepp återfinna det vida spektrum av händelser tack vare (eller trots) vilka 

de har utvecklats” (Foucault, 2008b, s. 106). 

 

Att följa det invecklade rotsystemet i en härkomst är tvärtom att låta vad som varit förbli i den 

förskingring det har undergått: det är att vara uppmärksam på tillfälligheter, små avvikelser – eller 

tvärtom totala omvälvningar –, felsteg, missbedömningar, felslagna kalkyler som gett upphov till det 

som nu är och gäller; det är att upptäcka att roten till vad vi vet och är inte är en sanning eller något 

evigt vara, utan bara någon yttre tillfällighet” (Foucault, 2008b, s. 106). 

 

Som vi har tolkat Foucaults genealogiska förhållningssätt är det bland annat ett sätt för att undersöka 

hur olika diskurser påvekar och vidmakthåller en viss diskurs. Och som Foucault (2008b) vidare 

menar så är det inte samband som är av intresse utan avvikelser. Det är dock viktigt att poängtera att 
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det inte är en ”sanning” som skall upptäckas utan en möjlighet att vidga våra perspektiv och göra det 

möjligt att ifrågasätta det vi tar för givet. 

 

3.7 Makt och Kunskap 
Makt och kunskap är nära förknippade begrepp som Foucault använder sig av för att förstå hur 

diskurserna påverkar dess omgivning. För att förklara makt och kunskap behövs först en förklaring 

av utestängningsmekanismer. Foucaults syn på diskurser är att när de skapas så kommer människor 

att kontrolleras genom olika processer såkallade utestängningsmekanismer. Exempel på 

utestängningsmekanismer kan vara när något förbjuds eller definieras som inte sjukt eller sjukt, rätt 

eller fel, tradition eller inte tradition. Inom diskursen finns olika sanningar som naturliggjorts vilket 

innebär möjligheter för vissa och begränsningar för andra beroende på vilken kunskap och makt som 

gör sig gällande i diskursen (Bergström & Boréus, 2012b). Kunskap är därmed nära förknippat med 

makt då kunskap och makt är två begrepp inom diskursen som sätter dagordningen för vad som anses 

gällande. Både vad som definieras som kunskap och vem som har mandat att konstruera och sprida 

kunskap beror på maktens fördelning inom diskursen (Bergström & Boréus, 2012b).  

 

 

4 Skolan en tillbakablick 
 

4.1 Världen 
Skolans rötter kan spåras till Mesopotamien och tros ha uppkommit för ca 4000-5000 år sedan som 

ett svar på denna gryende kulturs växande behov av administration (Lundgren & Säljö, 2010). Men 

det var i antikens grekland för ca 2500 år sedan som skolan fick den form och det innehåll vi 

förknippar den med idag. Denna skola var avsedd för män ur vad vi idag skulle se som överklassen 

och var ämnad att ge dessa en politisk bildning samt andra kunskaper för att styra staten. Det var 

även här som den första läroplanen tog form, ca 500 år f.kr., för att bättre kunna organisera lärandet 

och bättre möta den styrande klassens behov (Lundgren & Säljö, 2010). 

 

Efter att antikens grekland började lämna sin storhetstid trädde ett nytt rike in, nämligen den 

romerska republiken 509-27 f.kr. I takt med att romarriket växte ökade även behovet av grundligt 

skolade administratörer. Utbildning kom därför att bli en central del i stormaktens framväxt och var 

därför i högsta grad en statsangelägenhet (Lundgren & Säljö, 2010). Nu började tankar om allmän 

utbildning uppstå samt tankar kring utbildning som en social aktivitet vilken skulle utgå från barnens 

intresse, förmåga och egenart. En av de främsta förespråkarna för detta var Quintilianus Marcus 

Fabius som även utvecklade en utbildningsstege, vilken i stort påminner om den skolform vi har 

idag, som delade in skolan i en elementärskola, grammatikskola och retorskola. Quintilianus var 

dock radikal för sin tid och menade bland annat att aga inte skulle användas i skolan (Lundgren & 

Säljö, 2010). 

 

I kölvattnet av romarrikets förfall växte kristna stater fram med kyrkan som centrum för 

utbildningsväsendet (Rimm, 2011). Klostren fick stor betydelse för de framväxande europeiska 

staterna, det var här böcker framställdes (på latin) och så småningom skapades klosterskolor 

(Lundgren & Säljö, 2010). Latin blev det universella språket för de lärda och krävdes för att få 

tillgång till skrifterna. Kyrkan hade i dessa kristna stater en dominerande ställning inom den 

akademiska och kulturella världen. Detta kom dock att ifrågasättas av den mer filosofiska tradition 

som växte fram under senare delen av medeltiden. Detta resulterade i att kyrkan till slut fick backa 

och nya institutioner för utbildning växte fram, vilka inte var direkt knutna till kyrkan, såsom 

universiteten (ibid.). 
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Värt att notera, är att det under decennierna mellan antikens Grekland och Kristendomens framtåg 

skedde en förändring i synen på kunskap. Från att kunskapen fanns i människan vilken läraren hade 

till uppgift att förlösa. Till att människan skulle fostras till att utveckla en god moral och personlighet 

(Lundgren & Säljö, 2010).   

 

4.2 Sverige 

Under medeltiden spreds kristendomen i form av katolicismen till Sverige som under reformationen 

dock förkastades av Gustav Vasa till förmån för protestantismen. Detta var en del av Gustav Vasas 

nationsbygge och syftade bland annat till att minska kyrkans makt och öka sin egna. Med detta följde 

att läskunnigheten bland folket, som tidigare varit obefintlig, nu blev en central fråga då Luther 

menade att läsning av bibeln var att vara i direkt kontakt med guds lära och en del i ”den rätta läran” 

(Lundgren & Säljö, 2010, s. 41). Den lilla katekesen skulle memoreras och det infördes krav på 

förhör som skulle hållas varje vecka i varje hushåll, där husfar skulle förhöra barn och tjänstefolk. 

Detta påbud förstärktes med införandet av undervisningsplikten år 1723 med vilket krav på 

läskunnighet ytterligare ökade. (Larsson, 2011; Lindmark, 2011; Lundgren & Säljö, 2010). Under 

1700-talets upplysning och i takt med att naturvetenskapen växte sig starkare minskade kyrkans 

grepp ytterligare över vetenskapen. Människan sågs nu mer som en fri varelse och utbildning sågs 

allt mer som ett sätt att knyta en relation mellan staten och det omgivande samhället (Lundgren, 

2010a).  

 

Mot slutet av 1700-talet och början av 1800-talet inleddes en ny era och början på en ny 

samhällsordning i och med industrialiseringen. Detta var en händelserik tid där den begynnande 

industrin med sina nya produktionsformer förändrade sociala och ekonomiska förhållanden 

(Lundgren, 2010a). Denna nya samhällsordning tycktes föra med sig en sviktande samhällsmoral och 

verkade vara i behov av tydligare statlig kontroll och styrning. Därför antogs 1842 förslaget om 

skollagen med krav på en utbildad lärare i varje socken och stadsförsamling, några år senare 1861 

infördes även skolplikt (Edgren, 2011; Lundgren, 2010a). Skolan kom nu att förstatligas i allt högre 

utsträckning och år 1861 kom även kommunreformen som innebar att de tidigare socknarna blev 

kommuner som i sin tur delades i en kyrklig och en borgerlig avdelning där den kyrkliga fick 

ansvaret för skolan (Edgren, 2011). Utbildningen ökade nu i betydelse i takt med nya teknologiska 

landvinningar och en allt mer internationell ekonomi (Lundgren, 2010a). En rad reformer följde nu 

på varandra och 1919 förbjöds exempelvis katekesundervisning (Edgren, 2011). 

 

Med det tumultartade 1970-tal som inleddes med oljekrisen kom krav på föränderliga medborgare. 

Medborgarna skulle förberedas för att hela tiden tillägna sig ny kunskap för att kunna hantera en 

föränderlig värld, något som kom att kallas ett livslångt lärande (Lundgren, 2010b). Allt flera 

granskningar och utvärderingar av skolan började även genomföras under 1970-talet. Detta, bland 

annat, för att främja ett individfokus i undervisningen och på grund av en oro över disciplinen i 

skolan. Men detta behov av granskning och utvärdering kan även spåras till det faktum att skolan 

kommit att utgöra en allt större del av Sveriges BNP som mellan 1920 till 1970 ökat från 1 till 7.2 

procent (Lundgren, 2010b). Efter ett växande behov av effektivisering, 1970-talets utredningar och 

den internationella debatten kring skolan ersattes år 1989 regelstyrningen i skolan med målstyrning 

(Edgren, 2011). Därefter kommunaliserades skolan i början av 1990-talet vilket kom att ge 

kommunerna huvudansvaret för skolorna (Larsson, 2011). 

 

Reformerna som skett under 1990-talet är flera, bland annat ändrade läroplaner mot mål- och resultat 

styrning och ändrat betygssystem från ett ”relativ betygsystem” till ett ”absolut betygsystem” 

(Lundgren, 2010c, s. 121). Reformerna har inneburit att fler människor befunnit sig inom utbildning 

och år 2000 var enligt Lundgren (2010c) mer än 40 procent av de bosatta i Sverige dagligen inom 

utbildning. Utifrån detta menar Lundgren (2010c) att Sverige gått från en ”agrarekonomi” till en 
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”industriekonomi” och vidare till en tredjeekonomi som kan kallas en ”kunskapsekonomi” 

(Lundgren, 2010c, s. 122).  Vidare skriver Lundgren (2010c) ”utbildningen blir det nav kring vilken 

samhällsutvecklingen bygger” (s. 124) 

 

Ett begrepp som är förknippat med utbildning och funnits med i samhällsdebatten sedan början av 

1800-talet är humankapital. Detta myntades av John Stuart Mill som menade att arbetskraftens 

kunnande och skicklighet borde ses som ett kapital då detta kunde öka arbetsproduktiviteten (Lundh 

Nilsson & Westberg, 2011). Detta sätt att se på kunnande som en investering kom dock under slutet 

av 1800-talet till att ändras och ses mer som konsumtion. Under 1960-talet återkom dock tanken på 

kunskap som en investering och den samhällsekonomiska utvecklingen har under de senaste 

årtiondena allt mer kopplats ihop med utbildning (ibid.). Bland annat genom en insikt om den 

tekniska utvecklingens betydelse för den ekonomiska tillväxten samt det kunnande som krävs för att 

främja denna tillväxt. Kopplingarna mellan människan, samhället och ekonomin har gjorts allt 

tydligare samt att utbildning idag ses som den mest betydelsefulla faktorn till Sveriges internationella 

konkurrenskraft av våra makthavare (ibid). 

 

 

5 Tidigare forskning   
 

För att få en inblick i vad tidigare forskning visar inom undersökningens ämne har en sökning 

genomförts via Umeå universitetsbibliotek. Den tidigare forskning inom skolan som vi tagit del av 

har visat att det råder komplexitet gällande vad som sägs i policydokument och vad som senare visar 

sig vara utgången rent praktiskt. Det har även visat sig att det finns påverkan från olika håll gällande 

skolans utformning och syfte. 

 

I Mårell-Olssons (2012) avhandling om individuella utvecklingsplaner med hjälp av digitala verktyg 

framkommer att även om tanken är att synliggöra elevens kunskaper och utveckling med hjälp av 

individuella utvecklingsplaner kan effekten bli en annan än den som avsågs. Undersökningen visar 

att det ofta är elevens beteenden, inställningar och attityder som lyfts fram i den individuella 

utvecklingsplanen och inte kunskaper. Vidare visar undersökningen att eleverna snabbt lär sig vad 

föräldrar och lärare vill ha för svar på de frågor som ställs i samband med utvecklingssamtalet för att 

slippa konfronteras med följdfrågor. Författaren menar då att det skapas en form av norm som en 

”mönster elev”. Det framkommer också i undersökningen att en av meningarna med den individuella 

utvecklingsplanen är att eleven ska ha mer inflytande över sin utbildning. Även om både elever och 

föräldrar upplevde att de hade fått ett större inflytande över utbildningen, menar Mårell-Olsson 

(2012) att resultatet av undersökningen säger något annat. Författaren kommer fram till att det kan 

vara svårt att påverka sin egen utbildning då elever som fört fram kritik och önskan till förändring 

ofta hänvisats till att ändra inställning (Mårell-Olsson, 2012). Denna undersökning visar att det som 

framställs vara på ett visst sätt med en viss tanke bakom kanske i verkligheten inte alls fungerar på 

det sättet. De som är inne i processen kan ha svårt att kritiskt granska vad utfallet blev eftersom de 

vaggats in i en ”sanning”. Resultatet blir kanske direkt en motsats till dess ”goda” syfte. 

 

Utvecklingssamtal är något som också berörs i Lundahl, Román och Riis (2010) undersökning om 

Svensk betygsättning där jämförelser görs med övriga Europas betygsättningar i skolan. I 

undersökningen har författarna bland annat tittat på internationell forskning gällande bedömningar 

och positiva samt negativa resultat av dessa. Denna forskning visar precis som Mårell-Olssons 

forskning att barn snabbt lär sig vad som förväntas av dem för att de skall framstå som 

”mönsterelever” (Lundahl, Román & Riis, 2010; Mårell-Olsson, 2012).  Det visar sig också i 

Lundahl, Román och Riis (2010) undersökning att så som eleverna oftast bedöms så kommer också 

barnen att till slut att se på sig själva samt hur de uppfattar kunskap och lärande. Bedömningarna i 
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skolan visar sig enligt författarna ofta vara baserade på det som eleven inte lyckats med. Vidare 

menar författarna att forskningen dock visar att den bästa motivationen är positiv förstärkning av det 

eleven lyckats med (Lundahl, Román & Riis, 2010). Det författarna kommer fram till är att forskning 

tyder på att betyg hämmar lärandet mer än att betyg skulle ha positiv inverkan på lärandet (ibid.). 

 

Julio Groppa Aquino (2011) redogör i sin artikel för en undersökning av den oro som i Brasilien 

under senare år väckts kring skolans tillstånd. Aquino (2011) menar att det talats allt mer om den 

bristande disciplinen och de sjunkande betygen i skolan. Han menar att denna oro har skapat en rad 

nya diskurser kring skolan som möjliggjort en allt starkare styrning och kontroll av såväl elever som 

lärare. Dessa diskurser skapar en ”verklighet” där skolan präglas av en omfattande brist på disciplin 

och sjunkande skolresultat vilket har rättfärdigat ökad styrning och kontroll (Aquino, 2011). Genom 

en longitudinell studie av disciplinbrott på en ”high school” i Brasilien har Aquino ämnat granska 

dessa diskurser. Under studien har såväl de beteenden som anses utgöra disciplinbrott, som hur ofta 

de förekommer, mot vem de är riktade och vem som anmäler ”brotten” undersökts. Resultaten har 

sedan tolkats diskursivt i förhållande till rådande diskurser kring skolan (ibid.). Undersökningen 

pekar på att skolan, som hela tiden befinner sig något efter samhället vad gäller normer och 

värderingar, slits mellan olika strömningar i ett samhälle som ställer allt högre krav i ett allt högre 

tempo (ibid.).  

 

Utbildningen skall leda till allt mer deltagande, produktiva, hälsosammare och medvetna personer. 

Detta har lett till ett ökat krav på kontroll av såväl lärare som elever. Dessa kontroller har 

oundvikligen varit färgade av ekot från redan förlegade normer och mål, men tolkats i ljuset av den 

för tillfället rådande uppsättning av normer och mål. Resultatet har därför tolkas som bristande 

förmåga att uppnå uppsatta mål och därigenom rättfärdigat ”hårdare tag”, mer kontroller samt mer 

disciplin (Aguino, 2011). Annorlunda uttryckt så gör det sätt varpå ordningsregler, kunskapsmål och 

liknande dokument utformas och upprätthålls, i detta allt mer föränderliga samhälle, att det alltid 

finns något nytt att disciplinera och förfasas över (Aguino, 2011). Aquino (2011) menar däremot att 

de disciplinära problemen i skolan, tvärt emot gängse uppfattning, idag inte är större än de tidigare 

varit. Diskrepansen mellan skolans och det omgivande samhällets normer och förväntningar får det 

dock att framstå som om så vore fallet. Författaren menar exempelvis att effekten av den ökade 

pressen på skolan att producera elever med en mer uttalad uppsättning egenskaper är att mallen för 

vad som anses vara disciplinbrott blivit snävare. Ett beteende som tidigare inte ägnats så mycket 

uppmärksamhet kan plötsligt framträda som problematiska (ibid.). Så frågan är kanske vad den 

påstått bristande disciplinen egentligen indikerar. Aquino drar själv slutsatsen att den senare tidens 

diskursproduktion kring skolan främst har syftat till att legitimera en ökad kontroll och styrning av 

såväl lärare som elever (Aquino, 2011). 

 

Vad gäller hur elever i Sverige gestaltas har Fejes (2006) i sin undersökning tittat på hur vuxna 

studeranden framställs i policydokument. Författaren kommer i sin undersökning bland annat fram 

till att det är elever som är autonoma, aktiva och tar ansvar för sitt liv som vill skapas i en föränderlig 

värld. Även Sjöberg (2011) har intresserat sig för policydokument inom skolan. I sin avhandling 

”Bäst i klassen” har hon kritiskt granskat policydokument inom skolan. Hon har bland annat kunnat 

se att vissa policydokument främst är skrivna utifrån samhällets behov av individens utbildning 

snarare än utifrån individens behov. Dessutom kommer författaren fram till att det framstår som om 

det främst är de lågavlönade och särskilt de som kommer från utomeuropeiska länder som ska ändras 

för att kunna vara med och bidraga till Europas framväxt som konkurrenskraftig nation (Sjöberg, 

2011).  

 

Vad gäller samhällets behov och hur den politiska styrningen kan se ut över tid så har Junestav 

(2004) i sin avhandling undersökt hur olika arbetslinjer sett ut över tid, mellan år 1930-2001, inom 
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social- och arbetsmarknadspolitiken i Sverige. Författaren talar om tre olika perspektiv på 

arbetslinjer; självhjälp, disciplinering och rättighetsperspektiv. Utifrån dessa tre olika perspektiv 

finns det olika sätt att se på hur bland annat arbetslöshetsförsäkringen har förändrats över tid. Vad 

gäller självhjälpsperspektivet så består arbetslinjen av att med åtgärder hjälpa den enskilde att bli 

självförsörjande. Utifrån disciplineringsperspektivet ses arbetslinjen som en skyldighet, den enskilde 

hålls ansvarig för sin situation utan hänsyn till arbetslöshet, handikapp eller sjukdom. Utifrån 

rättighetsperspektivet består arbetslinjen av den enskildes rätt till arbete och likväl rätt till 

ekonomiskt stöd då medborgaren ses som arbetstagare (Junestav, 2004). Författaren kommer i sin 

undersökning fram till att arbetslinjen förändrats över tid och att den under senare tid mer gått mot 

krav på den enskildes egenansvar. Författaren beskriver vidare att autonoma individer ska bidraga 

med sin del till samhällets välfärd och att detta belönar sig genom att prestation mäts mot vad den 

enskilde har rätt till. Exempelvis rätt till ersättning vid arbetslöshet, det ges till de som visar 

arbetsvillighet genom att aktivt söka arbete eller tar de arbeten som anvisats (Junestav, 2004). Vidare 

menar Junestav (2004) att det ökade ansvaret på den enskilde också medförde ett minskat uttalat 

ansvar på stat och samhälle. 

 

Av den forskning vi tittat på kan man säga att det finns olika ”sanningar” som påverkar skolan och 

vidare olika ”sanningar” som påverkar eleverna i skolan. Skolan har som visats av tidigare forskning 

en påverkan på individen och även hur denna påverkan i förlängningen kan ligga till grund för hur en 

individ uppfattar sig själv med hjälp av omvärldens normer. Denna påverkan av vad som framställs 

som ”sanning” och vidare vad som framställs som ”rätt” och ”fel” är för oss intressant.  

 

 

6 Diskursanalys 
 

6.1 Inledande ord 
Den nya skollagen (2010:800)s, på vilken läroplanen är grundad, slagord är kunskap, trygghet och 

valfrihet. Sammanfattningen av propositionen till den nya skollagen inleds med följande ord av 

Sveriges nuvarande utbildningsminister: 

 

”kunskap bygger framtidens välstånd. Ett land med höga ambitioner måste därför satsa på skolan. 

Men många andra nationer har också kommit till den insikten – världen över investerar land efter 

land i utbildning för att kunna hävda sig i en allt hårdare internationell konkurrens.” (Regeringen, 

2010, s. 1) 

 

Dessa ord gör något som varken den nya skollagen eller läroplanen gör, de kopplar nämligen ihop 

skolpolitiken med ekonomisk konkurrenskraft. För att kunna besvara vårt syfte och för att få en 

djupare förståelse för den nya läroplanen ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011” (Lgr 11) (Skolverket, 2011a) har vi studerat den i förhållande till en rad olika 

dokument mellan vilka det finns kopplingar. Två av dessa dokument berör processer inom EU vilka 

Sverige är en del av, en av dessa processer är en strategi för ekonomisk tillväxt kallad Europa 2020 

(Europeiska Kommissionen, 2010). Den andra är ett utbildningssamarbete kallat Utbildning 2020 

(Europeiska Unionen, 2009), vilket ämnar att främja EU:s konkurrenskraft. Majoriteten av de 

förändringar som skett i läroplanen sedan dess föregångare ”Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94” (Skolverket, 2006) är helt i linje med dessa 

processer. 

 

Detta är med all sannolikhet inget oskyldigt sammanträffande, allt bygger på något annat dikterat av 

dess förhållande till rådande diskurser (Foucault, 1993). Genom dessa processer, initierade på EU-

nivå, går det att spåra en ekonomi-centrerad diskurs vilken är intimt förknippad med vår vardag. Vi 
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menar att denna diskurs är ett fruktbart verktyg för att nå en ny förståelse för Sveriges nya läroplan. 

Hur vi menar att denna diskurs ter sig, på vilket sätt de dokument vilka studerats har släktband till 

varandra så som Foucault menar med sin genealogi (Bergström & Boréus, 2012b) ska vi nedan 

försöka redogöra för. Först jämförs skillnaderna mellan Lgr 11 och Lpo 94 översiktligt, därefter 

följer redogörelser för Europa 2020 och Utbildning 2020 och dess kopplingar till Lgr 11. Efter detta 

jämförs åter igen Lgr 11 med Lpo 94 utifrån den förståelse Europa 2020 och Utbildning 2020 

bidragit till och avslutningsvis knyter vi ihop analysen genom fyra diskurser som under analysens 

gång växt fram. 

 

6.2 Vad har hänt sen sist? 
Läroplanerna Lpo 94 och Lgr 11 består på det stora hela av samma textmassa. De har i stort samma 

kapitelindelning, Lpo 94 innehåller dock endast två kapitel, 1. ”Skolans värdegrund och uppdrag” 

och 2. ”Mål och riktlinjer” (Skolverket, 2006), medan Lgr 11 även innehåller ett tredje kapitel med 

kursplaner (Skolverket, 2011a). Enda skillnaden i rubrikerna förutom det tredje kapitlet är att 2a 

kapitlet i Lgr 11 heter ”Övergripande mål och riktlinjer” (ibid.). Bortsett från att underrubriken i Lpo 

94 ”Den enskilda skolans utveckling” (Skolverket, 2006) ersatts med ”Varje skolas utveckling” 

(Skolverket, 2011a) så har de exakt samma underrubriker. Vidare är texten under rubrikerna med 

några undantag exakt densamma med en viss ändring i ordalydelsen samt att viss textmassa flyttats 

från ett ställe till ett annat, ibland utan att det i någon väsentlighet ändrar innebörden även om det 

såklart har en inverkan. I andra fall har meningar endast kompletterats med enstaka ord. 

 

Ett exempel på förändringar kan de två följande citaten visa på: ”kan använda informationsteknik 

som ett verktyg för kunskapssökande och lärande” (Skolverket, 2006, s. 10), ”kan använda modern 

teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, 

2011a, s. 14). Förutom att ”kommunikation” och ”skapande” lagts till säger meningen i stort sett 

detsamma. Ändringen till ”modern teknik” från ”informationsteknik” sker såklart inte helt utan 

följder. Det kan och bör troligen ses som en förmaning om att tekniken som avses skall hållas ajour, i 

en expansiv anda där det gäller att ligga i framkant. Detta i motsats till ”informationsteknik” vilket i 

stort sett kan avse vilken IT-teknik som helst, oavsett ålder eller relevans. Internet slog igenom året 

innan Lpo 94 och hade sannolikt inte samma självklara plats i vår vardag då som nu, därav vad som 

skulle kunna ses som den lite mer avvaktande formuleringen ”informationsteknik”. Om det fanns en 

medvetenhet om teknikens utvecklingstakt är svårt att veta, men en tro på teknikens hållbarhet skulle 

även det sannolikt kunna haft en inverkan på ordvalet. Att ändra enstaka ord skulle följaktligen 

kunna ha tämligen omfattande inverkan även om mycket ändå förblir detsamma. Kontentan av 

formuleringarna är ändå, vill vi påstå, att eleverna skall lära sig att använda teknik som ett 

hjälpmedel i sin bildning. 

 

Utöver detta har något stycke lagts till och några tagits bort, mycket kan dock vid en första läsning 

vara svårt att upptäcka. Innan vi går vidare med att belysa skillnaderna och likheterna mellan dessa 

dokument skall vi måla upp bakgrunden mot vilken den nya läroplanen bör ses. Vi hävdar inte på 

något sätt att detta är det enda som ligger bakom Lgr 11 eller att detta kommer att vara en 

uttömmande redogörelse för den ansats vi nu kommer att ta. Detta syftar mer till att sätta in 

dokumentet i ett rikare sammanhang. 

 

6.3 Europa 2020 
Precis som vi tidigare nämnt i kunskapsöversikten har skolan troligtvis genom hela historien varit 

intimt förknippad med ekonomi, samhällsordningen och dess reproduktion. I Europa 2020 görs 

denna koppling med all önskvärd tydlighet. Europa 2020 är en ekonomisk strategi för 

medlemsstaterna i den Europeiska Unionen som skall säkra EU:s tillväxt och göra EU till en 

världsledande kunskapsbaserad ekonomi år 2020. Strategin motiveras med en oro över den 
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ekonomiska kris som världsmarknaden anses genomgå sedan en tid tillbaka. EU jämförs bland annat 

med övriga ekonomiska stormakter som USA, Kina, Indien och Japan. Dessa länder anses ha 

konkurrensfördelar gentemot EU som, om ingenting görs, hotar att dra ned unionen ännu djupare i 

denna kris. Det görs även klart att Europa 2020 inte är ett tillfälligt åtgärdspaket utan att de åtgärder 

som nu skall tas är här för att stanna (Europeiska Kommissionen, 2010). Detta är ett utdrag ur 

inledningen: 

 

”Den ekonomiska verkligheten utvecklas snabbare än politiken – det har effekterna av finanskrisen 

visat [...] Krisen är en varningssignal, ett ögonblick då vi inser att om vi fortsätter i samma spår som 

tidigare blir resultatet en stegvis tillbakagång och vi hamnar i andra ledet i den nya 

världsordningen. […] Den viktigaste prioriteringen på kort sikt är att ta oss ur krisen. Det kommer 

att vara tufft ett tag men vi kommer att lyckas […] Förutsättningen för att vi ska lyckas är verkligt 

egenansvar för EU:s ledare och institutioner. Vi behöver ett samordnat agerande från EU, ett 

agerande som inkluderar parterna på arbetsmarknaden och det civila samhället”. (Europeiska 

Kommissionen, 2010, s. 2-3) 

 

Europa 2020 präglas av en stark ändamålsenlighet. Det vill säga, genom att ”allt” syftar till ett 

förutbestämt ”något”, vilka är utvalda just därför att de antas vara effektiva, resurssnåla och leda till 

goda resultat, så antas produkterna bli de bästa under de givna omständigheterna. Utbildningen 

exempelvis syftar till att skapa en attraktiv arbetskraft så att sysselsättningen hålls uppe och ett 

minimum av resurser behöver gå åt för att uppehålla denna (Europeiska Kommissionen, 2010). 

Centralt för denna strategi är kreativitet och kostnadseffektivitet. Vad gäller kreativitet läggs 

tonvikten framför allt vid den problemlösande och nytänkande aspekten av ordet. Med 

kostnadseffektivitet avses inte bara kostnad i rena pengar utan även exempelvis tid eller andra 

resurser. Nu skall denna kostnadseffektivitet samt ett maktutövande behandlas mer ingående. Under 

rubriken 6.4 Utbildning 2020 kommer kreativitet att behandlas mer utförligt. 

 

Hela EU måste, om målen skall nås, komma att genomsyras av en omfattande kostnadseffektivitet. 

Detta rör som sagt inte bara industrin, näringslivet eller alla EU:s stadsapparater som anonyma 

institutioner. Denna kostnadseffektivitet skall utövas på alla nivåer ända ned till den enskilda 

individen i dess dagliga liv. Via olika medel skall individen vaggas in i ett sätt att tänka och leva som 

kommer att innebära största möjliga vinst till minsta möjliga kostnad (alternativt minsta möjliga 

förlust till minsta möjliga kostnad) för EU. Via utbildning skall EU bli en kostnadseffektiv och 

självreproducerande vinstmaskin till ekonomi vilken, i det dokument som här studerats, vanligen 

refereras till som en ”hållbar ekonomi” (Europeiska Kommissionen, 2010). 

 

En liten kort översikt skulle kunna se ut som följer. Varandes en ekonomisk strategi är det måhända 

föga förvånande att de åtgärder vilka är tänkta att hjälpa Europa ur krisen är ekonomiska till sin 

natur, likaså de mått arbetets framgång är tänkt att mätas med. EU skall prioritera, smart, hållbar och 

tillväxt för alla (EU:s medborgare), vilket innebär en resurseffektiv ekonomi ”baserad på kunskap 

och innovation” (Europeiska Kommissionen, 2010, s. 5) med hög sysselsättning. Framgången mäts i 

relation till uppfyllandet av fem mål vars mått är; befolkningens sysselsättningsgrad; andel av BNP 

investerat i forskning och utveckling: energieffektivisering; andelen ungdomar som fullföljer skolan 

och avslutar en högre utbildning; samt i andelen människor som hotas av fattigdom. Strategin delas 

in i sju ”huvudinitiativ”; innovationsunionen; unga på väg; en digital agenda för Europa; ett 

resurseffektivt Europa; industripolitik för en globaliserad tid; en agenda för en ny kompetens och 

nya arbetstillfällen; Europeisk plattform mot fattigdom (Europeiska Kommissionen, 2010). 

 

Tanken med dessa mål och tillhörande strategier, vilket dess titlar vittnar om, är att öka effektivitet, 

lönsamhet och minska förluster. Ett urval av ofta förekommande ord skulle kunna vara, effektiv, 



21 
 

anställningsbarhet, smart, sysselsättningsgrad, innovation, entreprenörskap, nytänkande, 

samstämmighet, resurseffektiv, hållbar. Något som delvis exemplifieras i följande citat: 

 

”Dessa mål hänger samman. Exempelvis bidrar högre utbildningsnivåer till ökad anställbarhet 

medan en högre sysselsättningsgrad bidrar till minskad fattigdom. En större forsknings- och 

utvecklingskapacitet och innovation inom ekonomins alla sektorer, kombinerat med ökad 

resurseffektivitet, kommer att leda till ökad konkurrenskraft och främja nya arbetstillfällen. 

Investeringar i renare, koldioxidsnål teknik kommer att hjälpa vår miljö, bidra till kampen mot 

klimatförändringen och ge nya affärs- och sysselsättningsmöjligheter. Vi bör gemensamt inrikta oss 

på att nå dessa mål. Det kommer att krävas starkt ledarskap, engagemang och en effektiv 

genomförandemekanism för att förändra attityderna och metoderna i EU så att de resultat som 

sammanfattas inom dessa mål kan uppnås”. (Europeiska Kommissionen, 2010, s. 11) 

 

Europa skall så att säga dra ned på sina laster och göra det som är lönsamt mer lönsamt vilket 

sannolikt framstår som en självklarhet för de flesta. I citatet ovan målas en del centrala aspekter av 

Europa 2020 upp. Utbildning skall genom olika initiativ leda till både minskad arbetslöshet och 

fattigdom samt nya innovativa idéer som kan omsättas i varor och tjänster. Även om det inte framgår 

i citatet ovan skall dessa innovativa idéer även leda till grönare teknik (Europeiska Kommissionen, 

2010). Med grön teknik avses med stor sannolikhet framför allt kostnadseffektiv teknik. En av de, 

om inte den, främsta vinsterna som ständigt framhålls, gällande grön teknik, är just olika former av 

kostnadseffektivisering (Europeiska Kommissionen, 2010). Det bör nämnas att vissa miljöaspekter 

även berörs som nödvändigtvis inte har ekonomiska förtecken även om vissa sannolikt har det. I 

slutet av citatet framkommer ytterligare några centrala delar. 

 

Strategin kräver ett ”starkt ledarskap, engagemang och en effektiv genomförandemekanism” 

(Europeiska Kommissionen, 2010, s. 11). Det talas en hel del om detta starka ledarskap och dessa 

effektiva genomförandemekanismer men även om en omfattande kontroll. Stater och myndigheter 

skall kontrolleras, data skall kontinuerligt rapporteras och de som inte följer anvisningar kan 

bestraffas (Europeiska Kommissionen, 2010). Detta tydliga ledarskap kräver åtlydnad, även om det 

ofta uttrycks som samordnade agerande, engagemang eller sammanhållning. Alla måste sträva åt 

samma håll, de som inte är med skall ändra sin attityd (Europeiska Kommissionen, 2010). 

 

Detta leder oss vidare till nästa aspekt nämligen engagemang, deltagande eller aktivitet. EU:s stater, 

institutioner och medborgare skall alla vara en aktiv del i detta, strävandes åt samma håll (som nyss 

nämndes). Vad gäller medborgarna skall dessa skolas in i en sorts aktivitet, i varje medborgare skall 

en livslång lust att lära väckas via olika initiativ exempelvis utbildning eller ekonomiska incitament 

(Europeiska Kommissionen, 2010). Denna livslånga lust till lärande skall få varje medborgare att 

ständigt sträva efter att bättra sig själv, vidareutbilda sig när så behövs, omskola sig för att fylla en 

plats på arbetsmarknaden och så vidare. EU:s medborgare skall självmant ”uppdatera och utveckla 

kompetens i enlighet med växlande ekonomiska och sociala förutsättningar ” (Europeiska 

Kommissionen, 2010, s. 3). 

 

Detta skall som sagt minska fattigdomen och främja innovativa idéer. Dessa tankar och idéer, vilka i 

sin senare form av faktiska varor och tjänster, skall via en resurseffektiv produktionskedja befästa 

och bibehålla en stark ekonomisk position för Europa. Men denna produktionskedja börjar inte som 

en snilleblixt på något styrelsemöte eller ritbord. Den innefattar såväl utbildning av barn och 

ungdomar och därigenom produktionen av välanpassad arbetskraft, minskningen av kostsamma 

sociala problem (”produktion” av minskade sociala utgifter så att säga) med mera. Resultatet antas 

bli en ”smart” ekonomi vilken återuppfinner sig själv inifrån genom en välskolad befolkning som vet 

att ta vara på nytänkande (innovation), entreprenörskap och resurseffektivitet (Europeiska 
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Kommissionen, 2010). Detta skall inte bara strömlinjeforma EU:s inre marknad utan EU:s 

samhällsstruktur i övrigt. Detta ligger väldigt nära John Stuart Mills tankar om ett humankapital, 

genom en investering i medborgaren förväntas en avkastning i form av innovativa idéer, varor och 

tjänster (Lundh Nilsson & Westberg, 2011). 

 

Skall Europa 2020s ekonomiska strategi bara ses som ett svar på en ”verklighet”, en reaktion på en 

situation i ”verkligheten”? Oavsett vad som än föregår diskurserna så skapas det i talet kring Europa 

2020 en verklighet vilken, i likhet med alla kunskapsanspråk, har ett bestämt syfte (Foucault, 1993). 

Denna verklighet syftar till att rättfärdiga ett maktutövande. Genom olika beskrivningar av en 

ekonomisk ”verklighet” skapas och naturliggörs, en uppsättning uppfattningar till vilka olika 

praktiker kopplas. Genom detta tal, dessa diskurser, begränsas vårt sätt att se på vår omvärld men 

även på varandra och oss själva. Detta kommer att styra vårt handlande, våra tankar, våra känslor och 

våra kroppar (Foucault, 1993). 

 

I Europa 2020 förordas dessutom en tämligen stark styrning motiverad av en oro inför framtiden. 

Detta maktutövande genomsyras dock av en mer dold oro vilken framkommer just i talet om det 

ledarskap som lyfts fram som en nödvändighet. Det skall vara starkt, tydligt samt effektivt och 

kräver en omfattande kontroll. I talet kring detta ledarskap, och vad detta kräver av oss framstår det 

inte som om det finns något större utrymme för dialog. I inledningen till det dokument vi studerat 

efterlyses ett resolut och samstämmigt agerande, tydligare riktning för samhällsutvecklingen och 

samordnat agerande (Europeiska Kommissionen, 2010). Detta går igen i följande citat: 

 

”det kommer att krävas starkt ledarskap, engagemang och en effektiv genomförandemekanism för att 

förändra attityderna och metoderna i EU så att de resultat som sammanfattas inom dessa mål kan 

uppnås” (Europeiska Kommissionen, 2010, s.11). 

 

Det önskas även, starkare ekonomisk styrning och en del av arbetet inbegriper att varje land skall 

rapportera om sin aktuella situation för att kunna få förslag på åtgärder vilka bedöms lämpliga för det 

enskilda landet. Om ”lämpliga” åtgärder inte vidtas skall varningar utfärdas (Europeiska 

Kommissionen, 2010). Sammanhållning är ett ord som är ständigt återkommande och kontentan 

verkar vara att vi antingen skiner tillsammans eller ensamma brinner ut (Europeiska Kommissionen, 

2010). Tillsammans med detta vurmande för kostnadseffektivitet framstår det som om det inte finns 

mycket utrymme över för att ställa frågor, vara överflödig, ineffektiv eller motsträvig. 

 

Maktfördelningen som den beskrivs ter sig tämligen tydlig, beslut fattas av EU-kommissionen och 

varje land genomför dem via olika institutioner (Europeiska Kommissionen, 2010). Bakom detta 

behov av kontroll verkar dock en oro, rädsla och osäkerhet dölja sig. För ingen inbillar sig väl att den 

som vill se alla sin partners sms, all e-post, alltid vill veta vart partnern befinner sig, vem denne 

träffar och hela tiden ringer och bekräftar detta, innerst inne känner ett lugn, eller har en känsla av 

kontroll. Detta behov av kontroll vittnar med stor sannolikhet om en bristande känsla av kontroll. Vi 

menar att detta expansiva projekt, Europa 2020, bottnar i, drivs av och utformas för att blidka en oro. 

En oro som ger upphov till ett behov av kontroll, vare sig det handlar om en oro över 

världsekonomin, Europas ekonomi i synnerhet, eller inte. 

 

6.4 Utbildning 2020 
Som visats i föregående avsnitt görs det tydligt att Europa står inför en kris och att något måste 

förändras för att undvika denna. Svaret är Europa 2020 och mycket är det som måste ändras om EU 

skall nå målen med denna strategi. Exempelvis skall attityder förändras och medborgaren skall kunna 

och vilja ”anpassa sig till nya förutsättningar” (Europeiska Kommissionen, 2010, s. 19). Detta är för 

övrigt en väsentlig komponent i all maktutövning, nämligen att kunna styra subjektens tankar om sig 
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själva och sin omvärld (Foucault, 2008b, 1993). Som vi redan nämnt skall denna lust till förändring 

på olika sätt väckas hos EU:s medborgare och utbildningssystemet spelar här en avgörande roll. 

Kopplingen mellan kunskap och makt blir sannolikt inte mycket tydligare än i Europa 2020, bortsett 

ifrån att säga det rakt ut. Utbildning är, som nu flera gånger upprepats, centralt och inom EU finns 

därför ett utbildningssamarbete som Sverige är en del av. Detta går under namnet Utbildning 2020 

och på regeringens hemsida står följande om detta: 

 

”Utbildning 2020 bygger vidare på det tidigare arbetsprogrammet Utbildning 2010 (Education and 

Training 2010) samt Lissabonstrategin. Stora utmaningar kvarstår fortfarande om Europa ska 

kunna uppnå sitt mål i Lissabonstrategin att bli den mest konkurrenskraftiga och dynamiska 

kunskapsbaserade ekonomin i världen”. (Regeringen, 2012b) 

 

Kopplingen mellan utbildning, ekonomisk vinst och samhällsomvälvande förändringar är här mycket 

tydlig. För vidare läsning hänvisas läsaren bland annat till följande dokument: Upplysningar från 

europeiska unionens institutioner och organ – rådets slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk 

ram för europeiskt utbildningssamarbete (”Utbildning 2020”) (Europeiska Unionen, 2009).  Här 

redogörs för huvuddragen i detta utbildningssamarbete (ibid.). Inledningsvis fastställs att det 

”primära syftet [är] att stödja en förbättring av de nationella utbildningssystemen” (Europeiska 

Unionen, 2009, s. 1). Dessutom framställs samarbetets slutgiltiga mål vara just att främja strävan mot 

att Europa skall bli ”den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi i 

världen.” (Europeiska Unionen, 2009, s. 1). Denna koppling mellan utbildning, ekonomi och 

samhällsförändringar understryks upprepade gånger, kopplingar som utbildningssystemen sannolikt 

alltid haft (se: 1.1 Skolan en tillbakablick). 

 

Det betonas även att en ”effektiv investering i humankapital genom förbättrade utbildningssystem är 

en väsentlig del av den europeiska strategin” (Europeiska Unionen, 2009, s.1) för att skapa en hög 

hållbar och kunskapsbaserad tillväxt och sysselsättning. Här råder det inte längre något tvivel om att 

EU ser sina medborgare som investeringar. Ett resonemang som är tydligt även i Europa 2020 och 

tillsammans med ett ”livslångt lärande” formar grunden till den självreproducerande ekonomi som 

nämnts i föregående avsnitt. Detta livslånga lärande innebär en lust hos individen att genom sitt 

(åtminstone yrkesverksamma) liv hålla sitt kunnande och sin kompetens ajour med rådande 

ekonomiska och sociala behov. Det livslånga lärandet skulle kunna ses som en vinstmaximering av 

EU:s humankapital. Genom att individen på eget initiativ skall anpassa sig och hålla sin kompetens 

ajour, på ett så effektivt sätt som möjligt dessutom, besparas sannolikt samhället denna kostnad. 

Förutom denna lust till ett livslångt lärande skall EU:s medborgare vara anpassningsbara, rörliga 

(fysiskt såväl som socialt), aktiva, innovativa och kreativa samt att de skall främja entreprenörskap 

(Europeiska Unionen, 2009). 

 

Vad gäller kreativitet är detta som sagt inte kreativitet i vilken form som helst. Kreativitet benämns 

som ”en av de centrala drivkrafterna för en hållbar ekonomisk utveckling” (Europeiska Unionen, 

2009, s. 4). Denna kreativitet är kärnan i allt tal om innovation, hållbarhet och skall, i olika ordalag, 

bli den europeiska ekonomins slagkraft. Det är en kreativitet som skall främja en företagsanda, 

initiativkraft, utvecklandet av nyckelkompetenser och en förmåga att ”lära sig att lära” (Europeiska 

Unionen, 2009). Bortsett från ren ekonomisk vinst skulle alltså denna kreativitet kunna ses som den 

utdelning vilken främst eftertraktas genom denna investering i humankapital. Under strategiskt mål 4 

(där just kreativitet, innovationsförmåga och företagsanda behandlas) nämns en ”kunskapstriangel 

bestående av utbildning, forskning och innovation” (Europeiska Unionen, 2009, s. 2) som ett av 

samarbetets delmål. Denna triangel är sannolikt en del av den kunskapsbaserade tillväxt som tidigare 

nämnts och är en central del i den nya ekonomiska och sociala ordning som förespråkas i Europa 

2020 och främjas av Utbildning 2020. 
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Att Europas befolkning skall anpassa sig till en ny ekonomisk ordning med långtgående sociala 

effekter råder det alltså inget tvivel om. Men det bör som sagt inte bara ses som ett sätt att nå ett visst 

ekonomiskt resultat, utan är även ett sätt att utöva makt. Europa 2020 samt Utbildning 2020 utgår 

ifrån en uppsättning diskurser och har som mål att, på de olika sätt vi nu beskrivit, även få Europas 

medborgare att anamma dessa. På en handgriplig nivå skall individer skolas om och attityder 

förändras och så vidare (Europeiska Unionen, 2009; Europeiska Kommissionen, 2010). 

 

Som tidigare nämnts kommer naturliggörandet av dessa diskurser begränsa individens möjlighet att 

se på sig själv och sin omvärld i enlighet med diskurserna. Följden blir att innebörden av olika 

subjektspositioner bland annat kommer att förändras. Ett konkret exempel på ett sådant förfarande 

finns i Mårell-Olssons (2012) forskning om elektroniska utvecklingsplaner. En av tankarna med 

dessa var att elevens vilja skulle tydliggöras och sättas i fokus. Mårell-Olsson menar dock att eleven 

istället möttes av beskedet att de problem denne upplevde låg i dennes attityd snarare än något annat. 

Detta skall ha lett till att eleverna i undersökningen snabbt anpassade sig till lärarnas vilja och gjorde 

denna till sin egna. Eleverna var alltså de som fick ändra sig i slutändan (Mårell-Olsson, 2012). 

Lärarna verkar, i egenskap av just lärare, haft ett tolkningsföreträde i dessa frågor vilket möjliggjort 

ett maktutövande. Hur eleven bemöts och vilka förväntningar som ställs kommer alltså att forma hur 

eleven ser på sig själv vilket även framgår i Lundahl, Román & Riis forskning (2010). En elev som 

får mycket negativ kritik på sina prestationer i skolan kommer inte bara att ha en bristande tilltro till 

sina egna kunskaper utan kommer även att ha en negativ inställning till lärande över lag (Lundahl, 

Román & Riis, 2010). Hur eleverna kommer att påverkas av dessa strategier och samarbeten är svårt 

att svara på. Men att de kommer att påverkas är otvivelaktigt, med tanke på att det finns tämligen 

långtgående förväntningar på vad vi skall göra och vem vi skall vara.   

 

6.5 Lgr 11 och Lpo 94 – Vad betyder denna förändring? 
Det som utelämnats 

Åter till läroplanerna, genom att studera dessa i förhållande till varandra och till den ”verklighet” 

som Europa 2020 och Utbildning 2020 vill göra gällande blir det möjligt att skapa en ny förståelse 

för det som sägs. Det bör påpekas att utbildningens marknadsekonomiska värde så som det uttrycks i 

Europa 2020 och Utbildning 2020 helt utelämnas i Lgr 11. Däremot råder, som vi berört i kapitlets 

början, en stark koppling och ett släktskap mellan de dokument som berör dessa EU-initiativ, vilka 

ingår i denna studie, och Lgr 11. De ”talar” samma språk och lägger vikt vid samma saker. Det är 

som sagt med all sannolikhet inget oskyldigt sammanträffande att de ändringar som skett i läroplanen 

sedan Lpo 94 helt är i linje med Europa 2020 och Utbildning 2020. Varför den mer ekonomiska 

aspekten inte nämns i Lgr 11 när den är så framträdande i de två övriga dokumenten är en intressant 

fråga i sig. Denna fråga kommer inte att beröras mer direkt inom ramarna för denna analys men är ett 

intressant upplägg för framtida forskning. 

 

Rent generellt betonas kunskapen i sig mer i Lpo 94 medan det snarare är nyttan av kunskaperna som 

betonas i Lgr 11. De skiljer sig genom att betona antingen ett ”varande” eller ett ”görande”, om man 

så vill. Värdet av utbildning i Lpo 94 framställs mer i termer av att eleven skall bli någon som skall 

vara något och kunna något. I Lgr 11 däremot framställs värdet med utbildning mer i termer av 

främjandet av ett handlande, eleven skall göra mer än kunna. Det är inte vilket handlande som helst 

som avses utan ett kreativt handlande, och syftar alltså till att främja en hållbar ekonomisk 

utveckling. Kunskapen och eleven har i Lgr 11 en mycket tydligare riktning, ett syfte, vilket är att 

vara ett av de främsta instrumenten i skapandet av världens mest dynamiska och konkurrenskraftiga 

kunskapsbaserade ekonomi (Europeiska Unionen, 2009). Detta går att ana i läsningen av Lgr 11 men 

blir som tydligast när det ställs emot andra, närbesläktade dokument såsom Lpo 94 och de tidigare 

behandlade dokumenten EU 2020 och Utbildning 2020. Detta ökade krav på prestation går för övrigt 
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även att se i Junestavs (2004) studie av arbetslinjen. Två till synes skilda processer (skolan och 

arbetslinjen) verkar alltså gå åt samma håll. 

 

Eleverna skall enligt Lpo 94 ”tillägna sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden 

för att bilda sig och få beredskap för livet” (Skolverket, 2006, s. 9). I denna bildning ingår att 

utveckla ett eget lärande, känna en trygghet, veta att visa hänsyn, respekt och vårda sitt språk. Denna 

elev skall även förstå andra kulturer, ”länders och världsdelars ömsesidiga beroende” (Skolverket, 

2006, s. 9), medias roll och via kreativt skapande fått ett intresse för samhällets kulturutbud 

(Skolverket, 2006). Detta är sådant som tagits bort helt eller delvis ur Lgr 11. Eleven som skapas i 

Lpo 94 är mer av en värdeförmedlare, genom att vara, är denna elev värdefull. Den behöver inte 

uppfinna nästa ovärderliga pryl utan är viktig i sig förutsatt att denne inte bryter mot denna 

uppförandekod. Det är som sagt klart att även denna elev har ett förutbestämt syfte att fylla precis 

som eleven i Lgr 11, även detta kopplad till en ekonomisk ordning. Just den ekonomiska ordningen 

är dock inte lika framträdande. 

 

Två skillnader som vidare pekar på skillnaden mellan denna ”görande” och denna ”varande” elev 

gäller trygghet och hälsa. I Lpo 94 lyfts trygghet fram som en egenskap vilken skall främjas hos 

eleven (Skolverket, 2006). Detta har helt tagits bort från Lgr 11 där trygghet endast nämns i 

anslutning till skolmiljöns beskaffenhet (Skolverket, 2011a). Vad gäller hälsan betonade skollag 

(1985:1100) 14 kap. 2§ (det vill säga den gamla skollagen) tydligt att elevhälsan syftar till att ge 

eleven sunda levnadsvanor. Numera är det i skollag (2010:800) 2 kap. 25§ inte särskilt tydligt vad 

elevhälsoarbetet skall syfta till förutom att ”elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas”. 

Det framstår alltså som att hälsan är sekundär till elevens prestation. Sett mot bakgrund av de 

egenskaper som lyfts fram i Lgr 11 (eleven skall vara aktiv, kreativ, kompetent och 

ansvarskännande, mer om detta senare) talar uteslutandet av trygghet sitt tydliga språk ”hur du är, är 

inte lika viktigt som vad du gör” (Skolverket, 2011a). 

 

Det som omformulerats – samma fast annorlunda? 

Som vi tidigare nämnt är det inte enbart genom att excellera i produktivitet av konkurrenskraftiga 

varor och tjänster som EU skall nå sina mål. Inte är det heller genom denna självreproducerande 

samhällsapparat. Ett av de mest centrala målen är kostnadseffektivitet uttryckt i form av 

resurseffektivitet, gröna mål, effektiv implementering, minskad fattigdom med mera (Europeiska 

Kommissionen, 2010). Kostnadseffektiviteten genomsyrar hela den ekonomiska planen via 

utbildningssamarbetet ned till läroplanen. Bästa möjliga resultat, största möjliga nytta till minsta 

möjliga kostnad och förlust skall inte bara prägla samhällets institutioner över lag utan även 

arbetskraftens, den blivande arbetskraftens och övriga befolkningens förehavanden. Det handlar 

såklart delvis om att kostnaden inte skall överstiga intäkterna men också mycket mer än så. Vad som 

än produceras i Europa, om det så är varor tjänster, humankapital eller lösningar på sociala problem 

skall de göras med kostnadseffektivitet som ledstjärna. 

 

Detta går bland annat igen i Lgr 11 dels i den ökade betoningen på samhällsnytta och hållbarhet 

(Skolverket, 2011a). En omformulering som är gjord under rubriken ”Skolans uppdrag” lyder som 

följer i Lpo 94 ”I samarbete med hemmet skall skolan främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (Skolverket, 2006, s. 5). I Lgr 11 lyder 

formuleringen ”skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling 

till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” (Skolverket, 

2011a, s. 9). Här har man uttryckligen beskrivit vad det är för typer av elever som ska främjas i 

skolan i motsats till den tidigare läroplanen. Betoningen på en specifik uppsättning egenskaper döljer 

en agenda, betoningen av dessa egenskaper syftar till något. 
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Egenskaperna som räknas upp i Lgr 11 är för övrigt samma egenskaper som skall främjas i Europa 

2020 och Utbildning 2020 (se 6.3 Europa 2020 & 6.4 Utbildning 2020). Begrepp får sin mening lika 

mycket av vad det inte påstås vara som av vad det påstås vara. Genom att lyfta fram en specifik 

uppsättning egenskaper som eftersträvansvärda väljs andra bort. Detta är en medveten handling och 

eftersom den inte existerar i ett vakuum måste den syfta till något (Foucault, 1993). I detta fall mot 

att förverkliga målen med Europa 2020 och Utbildning 2020. Nämligen en smart och hållbar tillväxt 

för alla (Europeiska Kommissionen, 2010) samt att Europa skall bli den ”mest konkurrenskraftiga 

dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen” (Europeiska Unionen, 2009, s. 1). Detta ökade 

krav på individens egna förmåga verkar inte vara begränsat till endast skolans sfär. Junestav (2004) 

har även sett dessa förändringar i talet kring arbetslinjen i Sverige. Även Aquino (2011) tycker sig se 

en allt större betoning på individens egna förmåga i sin studie av diskurserna kring skolan i Brasilien 

så det verkar även vara ett internationellt fenomen. 

 

Den ”samhällsnytta” eleven förväntas bidra till betonas över lag tydligare i Lgr 11 jämfört med Lpo 

94. Eleven skall i Lpo 94 ha ”grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt 

har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön” (Skolverket, 2006, s. 10). 

Även om livsstilens påverkan på miljön i förlängningen är en angelägenhet för samhället så uttrycks 

det inte lika tydligt som i Lgr 11. Motsvarande formulering lyder här: ”har fått kunskaper om och 

förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället” (Skolverket, 2011a, s. 

14). Kopplingen till samhället görs här tydligare och kan uppfattas som en betydelselös ändring om 

den inte tolkas ur en vidare kontext. Miljöfrågan i Europa 2020 har exempelvis tydliga ekonomiska 

förtecken och är en förutsättning för den kostnadseffektivitet som förespråkas. Det är alltså viktigt att 

eleven förhåller sig till sin omvärld på ett visst sätt för Europas framtid. Detta var sannolikt viktigt 

även innan, skolan har som sagt sannolikt alltid varit en del i skapandet av välanpassade medborgare 

(Se 4 Skolan en tillbakablick). 

 

Detta uttrycks däremot inte med samma tydlighet som i Lgr 11. Här gör sig en uttalad förväntan på 

att eleven förväntas bli en nytto-presterande individ ständigt påmind. Eleven skall exempelvis ha 

”fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling” (Skolverket, 

2011a, s. 14). Detta får ett gensvar i Europa 2020 där en central del av miljöarbetet är att främja 

ekonomisk tillväxt, framförallt genom minskad resursåtgång och minskade förluster. Detta framgår 

återigen med all önskvärd tydlighet i Europa 2020. I Lpo 94 ligger tonvikten åter igen på kunskapen i 

sig, inte så mycket på hur denna kunskap skall användas. Detta visar motsvarande stycke i Lpo 94: 

”känner till förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska sammanhang” 

(Skolverket, 2006, s. 10). Eleven i Lpo 94 skall alltså äga ett kunnande om miljö och ekologi. Detta 

kunnande om hållbar utveckling ihop med främjandet av aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarkännande individer får eleven i Lgr 11 att framstå mer som en ”nyttogörare”. Samt att det inte 

bara är vad som presteras utan även hur det presteras som är av intresse. 

 

Som redan nämnts radas det upp en mängd olika krav och förväntningar på eleven i Lgr 11, 

däribland att de skall genomgå en ”allsidig personlig utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare” (Skolverket, 2011a, s. 9). Utvecklingen är alltså bara 

allsidig i den mån eleven blir en aktiv, kreativ, kompetent och ansvarskännande person. Vem eleven 

själv vill eller förmår att bli ges inget direkt utrymme. Denna precisering av hos eleven eftertraktade 

egenskaper belyser även följande citat från Lgr 11: 

 

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva 

egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 

förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till 

att elever utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap” (Skolverket, 2011a, s. 9). 
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Här framträder alltså en aktiv elev som gör saker snarare än att vara något. Motsvarande stycke i 

Lpo 94 lyder: ”Eleverna skall få möjlighet att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem” (Skolverket, 2006, s. 6). 

Förväntningarna liknar dem i Lgr 11 men är åter igen inte lika precisa med vad dessa förmågor 

syftar. I Lgr 11 är det mer av en utförare som framträder, fostrad att överbrygga hinder och ta sig 

vidare alternativt främja dem som tror sig kunna göra detta. Detta är något som Fejes (2006) också 

sett i sin undersökning kring hur vuxna studeranden i Sverige framställs i policydokument. I en 

föränderlig värld ska eleverna vara aktiva och ta ansvar för sina liv (Fejes, 2006). Detta är alltså inget 

nytt i sig men efterfrågas nu däremot mer uttryckligen, vilket i sig kan ses som ett närmare släktskap 

med Europa 2020. Entreprenörskap är för övrigt helt nytt för Lgr 11, och är sannolikt direkt hämtat 

från Europa 2020 eller Utbildning 2020 som båda argumenterar för detta. Detta kan ses som 

ytterligare markering av det ekonomistiska tänkande som genomsyrar Lgr 11 och som går igenom i 

talet kring arbetslinjen (Junestav, 2004). Som med mycket annat vi valt att belysa har dessa 

egenskaper och den kompetens vilken här förespråkas, sannolikt varit eftersträvansvärt även tidigare 

i någon mån. Det som är nytt är på vilket sätt det nu efterfrågas. Men även i detta fall var det inget 

som uttrycktes i Lpo 94. 

 

Inkonsekvenser 

Att det i Lgr 11 räknas upp fler förmågor och förväntningar gör den inte nödvändigtvis mer precis i 

realiteten. Under detta sken av tydlighet finns det fortfarande utrymme för en tämligen vid tolkning. 

En av den nya skollagen (2010:800)s styrkor är dock, enligt dess författare, just tydlighet. I 

sammanfattningen av Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – För kunskap, trygghet och valfrihet 

står följande: 

 

Den nya skollagen har en tydlig och enkel struktur med regler som så långt det är möjligt är 

gemensamma för alla skolformer och huvudmän. [...] En mer enhetlig och sammanhållen reglering 

syftar också till att göra lagen lättare att tillämpa”. (Regeringen, 2010, s. 3) 

 

Därför är följande texter av intresse: 

 

”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla 

betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara 

saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, 

förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra 

åskådningen. Alla som verkar i skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen 

och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem”(Skolverket, 2011a, s. 8, 

förf. understrykning). 

 

Inom skolan skall en mångfald av ”uppfattningar” uppmuntras, ingen skall bli ”ensidigt påverkad” 

men de inom skolan ska aktivt motarbeta ”fel” uppfattningar. Vad som här egentligen avses är 

tämligen otydligt, i synnerhet då den föregåtts av följande stycke där skolans grundläggande 

värderingar förs fram vilka är aktning för: 

 

”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell” 

(Skolverket, 2011a, s. 7). 
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Detta ställer nästan mer frågor än ger svar. Det görs tydligt att det finnas en värdegrund som skall 

följas, det som strider mot denna skall motarbetas. Samtidigt skall ingen i skolan entydigt påverkas i 

någon riktning samt att skilda uppfattningar skall uppmuntras. Dessutom har det faktum att 

utbildningen spelar en central roll i en ekonomisk strategi, vilken har långtgående konsekvenser för 

denna, helt utelämnats. Det språk som används är dessutom mycket svävande, vad menas egentligen 

med ”skilda uppfattningar” eller ”kristen tradition och västerländsk humanism”? Den nya skollagen 

(2010:800) syftar dessutom till att göra skolan mer tidsenlig varför användandet av begreppet kristen 

tradition framstår som ytterst främmande. Vad innebär det och hur skiljer sig denna tradition från 

andra traditioner som gör den just kristen? Vad som anses kristet har sannolikt förändrats 

fundamentalt genom historiens gång och befinner sig som alla begrepp i ständig förändring. 

 

Användandet av dessa begrepp har ett syfte, bakom dem döljer sig något som inte är omedelbart 

greppbart, vad, beror på vem du frågar och när. Så vad döljs bakom dessa begrepp och varför 

utelämnas något så centralt som skolans roll i en ekonomisk kapprustning? På vilket sätt är den nya 

skollagen tydlig och för vem? Bakom det som verkar självklart döljer sig därav en uppsjö av tankar, 

krav och förväntningar. Detta gör att vi ställer oss frågan om alla uppfattningar är lika giltiga eller 

om vill vi lära eleverna vad som är rätt att tycka och känna, och i så fall på vilka grunder? Det är 

egentligen ganska uppenbart att så är fallet, varför detta höjs i ett dunkel är dock av intresse. Något 

som däremot framstår som tydligt är, vilket vi tidigare argumenterat för, vilken elev som skall skapas 

och framför allt vad denna skall utföra. Däremot inte varför, såvida dokumentet inte läses i relation 

till andra texter varför vi studerat Lgr 11:s kopplingar till Europa 2020 och Utbildning 2020. 

 

Detta är något som vi tycker oss se som en röd tråd genom läroplanen 2011. Den är mer specifik i 

vilka egenskaper som eftertraktas och individen har till uppgift att anamma detta för att foga sig 

under de mål som är uppsatta. Den visar också mer tydligt vad det är som inte är önskvärt genom en 

tydlig markering i skollag (2010:800) 5 kap. I och med att bestämmelser om disciplinära påföljder nu 

införts. De elever som inte fogar in sig i den lärande miljön man vill skapa skall straffas. Straff i den 

bemärkelsen skollagen (2010:800) säger i 5 Kap. 6 § ”utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, 

tillfällig placering vid en annan skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål. En åtgärd 

enligt första eller andra stycket får vidtas endast om den står i rimlig proportion till sitt syfte och 

övriga omständigheter” (Skollag (2010:800) 5 kap.). Det talas ingenting om hur det mer effektivt kan 

skapas en miljö som passar alla utan mest om hur elever ska prestera för att passa in och vidare hur 

de som inte anpassar sig till rådande normer i skolan och förlängningen samhället skall disciplineras. 

 

Även detta är tongångar som går igen i Europa 2020. Dessa bestämmelser går dock emot aktuell 

forskning som pekar mot att positiv förstärkning är grunden för en effektiv utbildning. Det vill säga 

att synliggöra eleven för det denne gör bra och inte fokusera så mycket på det som inte är så bra 

(Lundahl, Román & Riis, 2010). Trots detta fokuseras det i skolan idag mest på det eleverna inte kan 

och på att rätta till detta, trots att forskning pekar på att detta snarare är kontraproduktivt (Lundahl, 

Román & Riis, 2010). Detta korrigeringstänkande tydliggörs i vår nya skollag med tillhörande 

läroplan som dessutom framställs som effektivare inkarnationer av sina föregångare. 

 

Att döma av den analys som gjorts i denna undersökning så anser vi att det inte är främmande att det 

handlar just om att korrigera anomalier, trots att detta framstår som kontraproduktivt (Lundahl, 

Román & Riis, 2010). Det finns fler anledningar till att vara vaksam på detta ökade krav på 

disciplinering vilket Aquino (2011) har visat i sin forskning som även att den är genomförd i 

Brasilien visar stora likheter med situationen i Sverige. Aguino har visat hur ett ökat krav på kontroll 

och disciplinering samt ökade krav på prestation i skolan kan få oss att uppfatta problem som större 

än de i verkligheten är (Aquino, 2011). Samt att det finns anledning att ifrågasätta om ett ökat krav 
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på disciplin och kontroll verkligen bara avser att stävja befintliga problem eller om vi borde rikta 

makten detta möjliggör större uppmärksamhet (Aquino, 2011). 

 

 

7 Avslutande reflektioner 
 

Att kunna göra anspråk på sanningen, kunna lyfta fram synsätt och dölja andra, att kunna främja och 

utestänga begrepp och få det att framstå som en självklarhet är makt. Ingen vid sina sunda vätskor 

handlar emot det som är sant, vi handlar utifrån det vi ”vet”, kan någon styra detta vetande styr de 

även dig. I läroplanen framträder, genom krav och förväntningar, elever som är nödvändiga såväl 

som onödvändiga för att möta framtidens ekonomiska utmaningar. För att vara nödvändiga skall 

dessa ha en viss uppsättning egenskaper som vi ”vet” att omständigheterna kräver. Detta är en del av 

diskursens ordning och för att förstå denna måste nya diskurser skapas, för de diskurser som skapats 

i denna analys av de dokumenten som granskats har begrepp som kostnadseffektivitet, kreativitet 

men framför allt makt och kunskap varit centrala, dels i analysen men även föra att förstå det som är. 

Det som framkommit under analysarbetet och som vi tidigare nämnt är att samtliga dokument har 

kopplingar till varandra. Det är genom dokumenten, vår förståelse för dem och deras möjliga 

kopplingar till varandra, som svaret på vårt syfte har kunnat göra sig möjligt. Under analysarbetet har 

fyra diskurser vuxit fram (konstruerats) vilket har bidragit till ett svar på vårt syfte. Detta svar kan 

inte förstås som ett konstaterande att ”såhär är det”. Detta är ett svar som skall få dig att ställa frågor 

du tidigare inte visste att du ville ha ett svar på. Här nedan följer en redogörelse för de diskurser som 

skapats i denna analys, det är i skärningspunkten mellan dessa diskurser som en ny förståelse 

uppstår. 

 

En expansiv oro 

Genom arbetets gång har en diskurs framträtt tydligare än andra, vilken tydligast utmärker sig genom 

de maktförhållanden som naturliggörs via en ekonomistisk världssyn. Denna ekonomiserade 

världssyn naturliggörs och är som tydligast i det dokument som behandlar Europa 2020. Hur ter sig 

denna diskurs, vad naturliggörs? Den skapar och vidmakthåller en oro vilket är dess drivkraft och bas 

för legitimitet. Vi, EU:s medborgare, skall ur fruktan för den dystopiska framtid Europa 2020 menar 

snart är här med glädje motta den räddning som också föreslås. Vår räddare är paradoxalt nog 

dystopins främsta dramaturg, men precis som någon annan lika mycket av en deltagare. I likhet med 

en katt som jagar sin egna svans, vill dramaturgen fly sitt egna drama. Dystopin är vidare regisserad 

för att passa den lösning vår räddare vill iscensätta. En lösning som hänger på vårt agerande, därmed 

är vår heroiske dramaturg inte bara orolig inför en stundande dystopisk framtid utan även hur vi, 

Europas medborgare, skall spela vår roll. 

 

Denna lösning, det vill säga Europa 2020, kräver ordning, lydnad, tydlighet och följsamhet. Allt för 

stora snedsprång kan äventyra Europas framtid. Detta för att kunna skapa en samhällsordning 

uppbyggd kring och intimt integrerad i en ekonomisk modell. En ordning som genomsyras av en 

strävan efter kostnadseffektivitet i konkurrensen om ekonomiskt herravälde. Nyckeln till denna 

strategi är kreativitet och inte i vilken mening som helst. Det som främst avses är kreativitet i den 

mån den kan ge upphov till nya varor, tjänster, företag, arbetstillfällen med mera. En kreativitet som 

även skall minska förluster, undanröja problem, bidra till en ständig utveckling och förbättring. 

Denna kreativitet skall väckas och hållas vid liv genom att främja en specifik uppsättning egenskaper 

och nyckelkompetenser hos medborgaren genom utbildning och ekonomiska incitament. Därför 

krävs en tydlig styrning av exempelvis skolan så att den producerar individer anpassade efter den nya 

ordningen. Likväl som samhället i övrigt behövs en tydlig styrning för att våra räddares vision skall 

uppfyllas, framtiden räddas och oron stillas. Åtminstone är det vad vi skall tro. Därav en expansiv 

oro. 
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Det kostsamt överflödiga 

I denna strävan efter ändamålsenlighet, effektivitet, framsteg och produktivitet hamnar dom och det 

som inte direkt bidrar till detta i bakgrunden. De som behöver gå omvägar för att blomstra, eller de 

som på egen hand inte förmår höja sig över sig själv. Kärnan som måste gå via fågelns mage för att 

kunna gro tappar i värde då vi inte vågar lita på fågeln som fritt svävar i skyn. Den har en frihet som 

för oss ter sig opålitlig, om den över huvud taget sväljer kärnan kan vi aldrig veta när eller vart den 

slutligen kommer att gro. Sannolikt inte i våra väl förberedda odlingsbäddar, för om dem bryr sig 

fågeln föga. Därför söker vi oss till det vi tror oss kunna förutse. I Lpo 94 står det skrivet att eleven 

ska ha ”utvecklat förståelse för andra kulturer” och ha ”kunskaper om länders och världsdelars 

ömsesidiga beroende av varandra” (Skolverket, 2006). Av retoriken i Lpo 94 att döma är kunskapen 

här central, eleven skall ha ”förståelse för” och ”kunskap om”. Vad kunskapen skall syfta till förtäljs 

däremot inte, det blir således upp till den lärda, det vill säga eleven, att avgöra. 

 

Även om dessa kunskaper fortfarande är av intresse i skolan idag, har just dessa meningar dock tagits 

bort i Lgr 11. Istället skrivs att eleven skall kunna ”samspela i mötet med andra människor utifrån 

kunskaper om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia” (Skolverket, 

2011a). Här betonas vad kunskapen syftar till snarare än kunskapen i sig, nämligen att eleven skall 

kunna ”samspela i mötet med andra människor”, kunskapen blir underställd syftet. Även om de 

kunskaper och den förståelse det talas om i Lpo 94 sannolikt har ett mer uttalat syfte än vad som 

framgår i texten så förblir det outtalat. Formuleringen ger ett större utrymme för diskrepans mellan 

syfte och tänkt effekt än den tämligen rättframma formulering vi finner i Lgr 11. Syfte före innehåll 

skulle det nyare sättet att formulera sig rent krasst kunna sammanfattas med. Denna diskrepans 

verkar ha blivit ett kostsamt överflöd, kostsamt eftersom det inte direkt främjar målet och överflöd 

därför att det kan innebära att mer kunskap ”går åt” för att nå samma mål (eller inte nå målet alls). 

 

Den ändamålsenliga eleven 

Kuggen i hjulet som får saker att gå runt, en av många likadana. En individ som samhället har 

investerat i och som nu förväntas ge en avkastning. Ett humankapital, ett medel för att uppnå ett mål 

och därav vara anpassad för att främja detta. Men vart finns individualiteten? Finns det någon 

individualitet att tala om bortom det som är ofrånkomligt? Det är i utrymmet mellan behovet och 

nyttan denna individ får sitt existensberättigande. Detta görs tydligt i den retorik som omger denna 

elev men även den retorik som numera tappat sitt värde och hamnat i diskursernas marginaler. Att 

ord och egenskaper som ”trygg” tagits bort likaså formuleringar som ”vilja ta del av kulturlivet” 

vittnar om att dessa passiva egenskaper har tappat sitt värde. Varför skall eleven lära sig detta i 

skolan om denne fyller det reella behovet på arbetsmarknaden ändå? Den elev som framträder i den 

retorik i de dokument vi studerat är en aktiv person som gör samhällsnytta. Detta är en person som 

gärna vill vidareutbilda sig, förstår sitt värde men även sin kostnad för samhällsekonomin. Denna 

elev behöver inte förstå andra kulturer så länge denne kan samarbeta med dem. Effekt inte innehåll. 

Detta är en elev som tar ansvar för sin egna och samhällets framtid. En elev som återskapar sig själv 

utan att samhället behöver ingripa för att fylla de behov och krav samhället kräver. En investering 

som genererar avkastning, precis som det var tänkt, därav den ändamålsenliga eleven. 

 

 

Eleven i sin egna rätt 

Eleven med värde för sig själv och som sådan värdefull har fått ge vika för en ändamålsenlighet. 

Detta är en elev som utvecklar ett eget lärande, känner trygghet, har en beredskap för livet, vårdar sitt 

språk, har ett intresse för samhällets kulturutbud, har en förståelse för andra kulturer och länders och 

världsdelars ömsesidiga beroende. Denna elev är mer av ett frö som får gro, du vet inte riktigt vad 

som kommer upp ur jorden men du hoppas på det bästa. Detta är såklart inte utan 

samhällsekonomiska förtecken, och om det råder det egentligen inget tvivel om. Vi tror inte att det är 
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ett sammanträffande att Lgr 11 förutom att ha en ordagrann koppling till Europa 2020 även är snarlik 

sin föregångare Lpo 94. Vad vi menar är att skillnaden är effekten av nyttan, ”eleven i sin egna rätt” 

bestämmer, i alla fall på ett ytligt plan, sin egna nytta med samhällets förtroende. Detta medan ”den 

ändamålsenliga eleven” på ett för oss tydligare sätt får sitt värde fastställt av ett lite mer otåligt och 

ängsligt samhälle i hopp om att kunna hoppa över så många onödiga steg som möjligt innan eleven 

fyller sitt syfte som avkastning på en investering. Precis som arbetslösa numera skall ta ansvar för sin 

egna situation eller lida av konsekvenserna (Junestav, 2004). 

 

Slutligen tycker vi att det är kusligt hur väl vi känner igen det Junestav (2004) beskriver i sin 

avhandling om arbetslinjen i det arbete vi har gjort. Individen ställs i fokus, inte för att ta vara på 

dennes egenheter utan för att lasta över ansvaret för sådant denne nödvändigtvis inte är skyldig till 

eller har förmågan att påverka. Detta rättfärdigas genom att naturliggöra en ”verklighet” som gör 

detta nödvändigt och genom detta sanningsanspråk utövas makt. Därför bör alla sanningsanspråk 

kritiskt granskas för att se vad de syftar till. Vi ställer oss i vår granskning kritiska till den 

”verklighet” som målas upp och de slutsatser som dras utifrån denna. Vi ställer oss kritiska till att, 

vad vi menar är, en torftig och andefattig retorik om kostnadseffektivitet har fått så stort utrymme. 

En retorik som kräver att vi fogar oss in i en snäv mall för ett tämligen snävt syfte. Men vilket 

utrymme har individen att leva sitt liv efter att ha pressat in sig i denna snäva mall som förespråkas, 

denna mentalitetens ”size zero”? Vad finns kvar av den som anammat dessa egenskaper, ständigt 

anpassar sig efter något så andefattigt som jakten på högsta möjliga avkastning? Vill vi verkligen 

vara individen som mår ”tillräckligt” bra och är ”tillräckligt” trygg och vars värde framför allt avgörs 

efter hur mycket vi ”drar in” åt samhället? 

 

Detta sätt att tänka om människor påminner oss om det sätt på vilket bananer och andra grödor 

sorteras in i olika klasser utifrån högst ytliga kriterier för att stilla ett behov på marknaden. I den 

bemärkelsen är de elever som framträder i den nya läroplanen EU-anpassade. Vi ställer oss dock 

frågan, vad som gör en ”normalböjd” banan godare och mer lämpad för konsumtion än en banan 

med ”onormal böjning”? Är det inte sannolikt att de klasser vi delar in bananerna har andra förtecken 

än att ge kunden en produkt med jämn kvalitet? I och med dessa klasser, skapas en maktdimension, 

kanske utan att det finns ett fog för denna klassindelning. Nu är bananer så att säga döda objekt och 

det kommer inte påverka bananens självkänsla eller identitet hur vi klassar dem. Elever är människor 

och kommer att påverkas beroende på hur vi ser på dem, ser vi dem för deras misslyckanden kommer 

de även att uppleva sig misslyckade i viss mån (Lundahl, Román & Riis, 2010). Hur den syn på 

människor som framträder i läroplanen påverkar människor kan vi inte svara på utifrån vår 

undersökning, däremot råder det inget tvivel om att den påverkar människor på olika sätt. Vi menar 

även att det finns en anledning till att oroa sig för hur den påverkar människor. 

 

Vi menar att mallen nu är snävare för vad som är eftersträvansvärt än den tidigare var, detta kommer 

sannolikt att skapa fler avvikare, fler misslyckanden eller anomalier som måste åtgärdas. För oss 

framstår det som om detta dels kommer att kräva mer resurser för att rätta till det som nu kommer att 

framstå som trasigt. Detta är i vårt tycke att laga något som aldrig var trasigt till att börja med. Men 

det framstår även som ett tämligen omänskligt sätt att behandla människor. För vad kommer det att 

göra med individens självkänsla när denne framställs som ett hot mot den ekonomiska ordningen. 

Och innan vi ivrigt kastar ur oss ”men nån ordning måste det väl ändå vara” bör vi vara medvetna 

om att det faktiskt ligger i våra händer att avgöra vad som är önskvärt. Det finns fler sätt att anpassa 

sig till ”verkligheten” och fler ”verkligheter” än de som lyfts fram i Europa 2020. 

 

Med en nästintill ogenerad otvivelaktighet målas i Europa 2020 ett ekonomiskt inferno upp, designat 

att rättfärdiga ett visst handlande om vi inte vill slukas av detta inferno. Detta utan att frågan om dess 

rimlighet någon gång ställs. Är denna konkurrens, denna kamp om globalt ekonomiskt herravälde 
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över huvud taget hållbar i sig? Är detta verkligen den bästa vägen att gå för att säkra den europeiska 

befolkningens välstånd? Vad styrker det faktum att ros och ris skulle vara framgångsrika lockbeten? 

Vad garanterar att de egenskaper som lyfts fram som nödvändigheter kommer att fostra den kreativa 

elit som så eftersträvas? Låter sig de verkliga genierna inrymmas i en så snäv mall som målas upp? 

Vad händer med det som måste gå omvägar för att blomstra? Vart skall de ta vägen som inte får plats 

i denna mall och vad gör dem mindre värdefulla? Skall de i dokumentens anda bestraffas för att 

samhället ställer krav som det kanske inte finns något fog för (Aquino, 2011) och som de kanske inte 

har förmåga att uppfylla? Det är en oundviklighet för ett samhälle att via diskurser skapa mer eller 

mindre önskvärda individer. Däremot kan spelrummet för vad som är eftersträvansvärt variera. Att 

rycka på axlarna och svära oss fri från ansvar med hänvisning till en ”verklighet” är menar vi att 

utöva våld mot individen. Vi menar att vi som medmänniskor lämnar ett avtryck på samhället i allt vi 

gör, vi formar våra medmänniskor som i förlängningen är världen och denna måste vi ta väl vara på. 

 

Freddie Wadling skrev låten ”levande begravd” för mer än trettio år sedan men den framstår som lika 

aktuell idag i synnerhet om vi begrundar den människosyn som gör sig gällande i de dokument vi 

studerat. Därför vill vi avsluta arbetet med ett utdrag av denna låttext då den beskriver vår oro för 

vartåt denna människosyn syftar. 

 

”Vad är det för mening med livet 

Det är ju ändå alltid samma sak 

För vilket håll man än vänder sig 

Har man alltid ändan bak 

Och du kan inte lita på någon 

För överallt är det låst 

Alla vill tjäna stålar 

Men ingen vill bli blåst 

 

Jag vill inte bli levande begravd 

Jag vill inte vara någons slav 

 

Du är bara nyttig när du jobbar 

För annars är du ett problem 

Vi är köpta och betalda 

Av samhällets system 

Vi kan inte nå varandra 

Vi kan inte längre se 

Vi har blivit tomma skuggor 

Som helst vill vara ifred 

 

Jag vill inte bli levande begravd 

Jag vill inte vara någons slav” (Liket Lever – Levande begravd 1979) 
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