
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier - ISV 

Campus Norrköping 

 

 

Magisteruppsats från Utbildningsprogrammet för Samhälls- och kulturanalys 

 

ISRN: LiU-ISV/SKA-D--06/11--SE 

Lena Säll 

Det livslånga lärandet som 

tayloristisk tragedi 

 En ideologikritisk analys 

 

 

 

 

 

 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 



 

 

 

Det livslånga lärandet som  

tayloristisk tragedi 
– En ideologikritisk analys 

 

Lena Säll 

 

 

 

 

Handledare: Karin Osvaldsson  

 

 

 

 

D-uppsats år 2006 

 

ISRN: LiU-ISV/SKA-D—06/11--SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inst i tut ionen för samhäl l s-  

och  vä l färdss tud ier  



 

 Institution, Avdelning 

Department, Division 
Institutionen för samhälls- och 
välfärdsstudier 
Samhälls- och kulturanalys 

Datum: 060607 

Date 
 

Språk 

Language 
 
__x__Svenska/Swedish 
 
____Engelska/English 

Rapporttyp 

Report category 
 
______AB-uppsats 
______C-uppsats 
__x____D-uppsats 
______Examensarbete 
______Licentiatavhandling 
______Övrig rapport 
 

ISRN 

LIU-ISV/SKA-D--06/11—SE 
 
ISSN 

 

ISBN 

 

Handledare: Karin Osvaldsson 

URL för elektronisk version 

http://www.ep.liu.se/exjobb/ituf/ 
 
 Det livslånga lärandet som tayloristisk tragedi – En ideologikritisk analys 

Lifelong learning as tayloristic tragedy – A critique of ideology 
 
 
 
 
Abstract 
The aim of this essay is trying to understand the ideological changing process over the last decades and the 
ideological meaning of the relatively new conception lifelong learning as well, and how it comes that the opportunities 
offered the individual pre-school child and the individual compulsory-school pupil to assimilate the so important 
learning, differs so dramatically all though the expressed ambition to offer each and every one equal opportunities. 
What are the ideological structures that are, and have been in function, that carries and have carried the perceptions 
of the use and value of fostering and education? 
    In a time with the welfare ideology in a hegemonic position, it was seen important that the state took major 
responsibility for the education of the citizens. In our time, it appears, an economist ideology has taken the 
hegemonic position, and education is becoming an increasingly economic issue, and equality is decreasing along with, 
as in general society, the increasing of segregation within the educational system. 
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Förord 
Tack Karin Osvaldsson, inte minst för att du trodde på mig när jag sannerligen inte gjorde det 

själv. Familjen förtjänar förstås ett oändligt stort tack, barnen – Esmeralda, Elias, Julian, Hektor 

och Avalon - liksom mannen, har tålmodigt levt med en människa som stundtals knappt gått att 

skilja från böcker eller bildskärm. Utan mammas lika praktiska som fenomenala stordåd med 

tvätt, städning, disk och barnhämtning hade jag nog inte orkat ta mig ända hit, så tack, tusen tack 

för all hjälp. Den har varit ovärderlig. 

     De här åren hade blivit bra mycket torftigare utan det knägelbenta damlagets råa men hjärtliga 

samvaro. Jag kommer att sakna alla våra uppfriskande flatskratt åt tillvarons ständigt lika 

överraskande små och stora förtretligheter, liksom vårt ihärdiga filosoferande om kloka saker 

ibland, men oftare rena galenskaper. Men tänk vad bra vi har varit då och då! Tack damlaget: de 

oförlikneliga Annelie Björk, Åsa Nilsen och Carina Ohlson.  

     Damlagets specielle hederscoach - den högst förträfflige Magnus Berg - har bidragit mycket 

starkt till att just denna sträcka av det livslånga lärandets färd mot evigheten blev som den blev. 

Med en säregen kombination av imponerande kunskap, godmodig trollhumor och en knivskarp 

blick för var det utmanande tangerar det dumdristiga eller rent av vulgära, har du oförtröttligt 

men utan minsta pekpinne visat på var de viktiga skrankorna står. Det finns gränser man inte 

passerar med hedern i behåll. Tack Mangan B, för utomordentlig guidning på vetenskaplighetens 

knepiga påfarter, och för alla de halsbrytande ordväxlingar och underfundiga betraktelser kring 

det stora och det lilla som du förgyllt min studenttillvaro med.  

     Mathias Martinsson, vad ska man säga? Jag önskar det fanns ord att uttrycka min beundran 

för din kunnighet – finns det något du inte vet? – och tacksamhet för din outsinliga omsorg om 

oss studenter. Tack Mathias för allt du skickat med i ryggsäcken att nyttja på den vidare färden 

mot vad det nu blir. 

     Och slutligen ett tack till alla andra som på ett eller annat sätt, någon gång försökt bekämpa en 

väderkvarn. Världen behöver er.   

 

 

If something you missed didn’t even exist 

It was just an ideal, is it such a surprise? 

What shall we do, what shall we do 

with all this useless beauty? 

All this useless beauty 

 

Elvis Costello 
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Inledning: Om vikten av att lära sig lära  

Och av att hålla sig på sin plats 

Den svenska skolan befinner sig i kris. Låter det bekant? Debattens vågor svallar ibland höga. 

Vad felas och vad bör göras? Svenska skolbarn halkar efter kunskapsmässigt vid internationella 

jämförelser, påstås det. Beror detta på bristande lärarkompetens? Om så är, kan lärarlegitima-

tioner i så fall vara ett sätt att ”kvalitetssäkra” kompetensen? Eller är det snarare så att roten till 

det onda står att finna i den slappa och kravlösa fostran dagens barn och unga får? Mera hut och 

disciplin, kan det vara vad som behövs? Skulle betyg i ordning och uppförande kanske råda bot 

på problemen? Även förskolan hade under hösten sin debatt. Är det möjligen så att dagis för 

riktigt små barn inte är det allra bästa i alla lägen och är det verkligen den bästa av lösningar att 

alla jobbar heltid jämt, dristade sig den kända feministen Nina Björk att fråga på Dagens 

Nyheters kultursida.1 Krönikan utlöste en hetsig debatt med både ris och ros i kommentarerna. 

Det kom dock mest ris, och då främst i form av anklagelser om att Björk svikit den feministiska 

kampen. Hon tycks ha trampat på en ytterst öm tå och framställdes som reaktionär modersrolls-

kramare, som ideologisk överlöpare. ”[…]Nina Björk har ändå gett prov på en ideologisk helom-

vändning[…]”2 Björk verkar ha sagt vad hon, i sin position som ”feministisk ikon”, inte borde ha 

sagt. Hon har uttryckt icke önskvärt ideologiskt innehåll, eller om man så vill – hon talade utifrån 

fel diskurs. Nina Björk hamnade i blåsväder, om hon också hamnat i tystnaden återstår att se. ”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.”3 Så sade Michel Foucault i sin installationsföre-

läsning vid Collége de France. Vad trodde han om orsaken till att det förhåller sig så då? Jo, sa 

Foucault:  

[…]jag antar att diskursproduktionen i varje samhälle på en och samma gång kontrolleras, väljs 
ut, organiseras och fördelas av ett visst antal procedurer vilkas roll är att avvärja dess makt och 
hot, att bemästra dess slumpmässighet och kringgå dess tunga, skrämmande materialitet.4 

Och hur kommer procedurerna till stånd, vad är det som får vissa åsikter och uppfattningar att te 

sig hotfulla i den händelse de skulle bli verkliga och andra i stället önskvärda i materiell form? De 

redan befintliga diskurser vi alla omges av och tvingas agera inom, skulle kanske Foucault ha 

svarat, diskursen då uppfattad som ”uttalad eller skriven materiell verklighet”.5 Men något måste 

driva diskursproduktionen, dvs. de möjliga ämnen och tänkbara beskrivningar av dessa som över-

huvudtaget kan komma ifråga i varje särskild tid och specifikt rum. Det något som mer än annat 

styr diskursproduktionen i vår tid och vår västerländska kulturella kontext, antog Foucault var 

viljan till sanning. Han talar om ett slags sanningstvång som får oss att söka kunskap om de riktiga 

förhållanden som ska utestänga alla felaktiga dito från vår tillvaro, skilja det vansinniga från det 

                                                
1 Nina Björk, ”Vi är på helt fel spår”, www.dn.se  
2 Petra Ulmanen, ”Mammarollen bakom Björks helomvändning”, www. expressen.se 
3 Michel Foucault, Diskursens ordning (Stockholm/Stehag, 1993) s. 7 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
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förnuftiga. Den kunskap vi tycker oss finna måste sedan föras ut i offentligheten samtidigt som 

sådant som strider mot den förment riktiga kunskapen måste bekämpas. Den kunskap som skulle 

avtäcka sanningen om de riktiga förhållandena bidrar då också förstås till att just de önskade 

förhållandena materialiseras som samhällelig ordning, inte minst genom att institutioner stödjer 

den ordning som den önskvärda kunskapen formulerat.6 Det blir svårt för ordningar som bärs 

upp av alternativa diskurser att finna utrymme och få fäste. 

Slutligen tror jag att denna vilja till sanning, som alltså vilar på institutionellt stöd och 
institutionell distribution, har en tendens att utöva – jag talar fortfarande om vårt samhälle – ett 
slags press på och tvingande makt över andra diskursformer.7 

Sanning som kunskap, manifesterad i maktrelationer av olika slag kom att bli Foucaults tema 

framför andra. Den riktigt underbyggda och verifierade kunskapen om hur saker och ting faktiskt 

är, etablerar den sociala verkligheten efter sin egen planritning, utan att vi märker hur det går till, 

att den ordning som genom viljan till sanning förutsågs också till stor del skapades just genom att 

förutsättas som en önskvärd möjlighet:  

Så framträder för vår blick inget annat än en sanning som tycks vara rikedom, fruktbarhet och 
kraft – mjuk och försåtligt universell. Däremot förblir vi okunniga om viljan till sanning, 
okunniga om det oerhörda maskineri, avsett att utestänga som den är.8 

Somliga, däribland jag själv, anser att man också kunde tala om ideologier i sammanhanget, 

kanske i synnerhet om man är intresserad av diskursernas effekter på samhällsordningen. Ideologi 

handlar om diskurser i den mån den aktuella språkanvändningen syftar till att producera specifika 

effekter menar Terry Eagleton. Den intressanta frågan är ”who is saying what to whom for what 

purposes”.9 Och fler än jag tycker att det är svårt att dra en skarp gräns mellan ideologi- och 

diskursanalys.10 Ideologiteoretikern Slavoj Zizek, säger apropå sanningsproduktion att: ”[…] the 

strarting point of the critique of ideology has to be full acknowledgement of the fact that it is 

easily possible to lie in the guise of truth.”11 Sanningar friseras, mer eller mindre elegant. 

     Förskolan tycks vara en starkt ideologiskt laddad företeelse, precis som skolan, och inte bara 

ifråga om jämställdhet, den är numera också en viktig utbildningsfråga. 

Lära hela livet 

Det livslånga lärandet är en fras som ofta dyker upp när utbildningsfrågor diskuteras. På allas 

villighet och förmåga till livslångt lärande tycks vår gemensamma framtid hänga. Så här uttrycker 

sig exempelvis ministern för förskola, ungdom och vuxnas lärande: 

Det livslånga lärandet driver samhällsutvecklingen framåt. Det lägger grunden för hållbar 
tillväxt och framtida välfärd. Det livslånga lärandet stärker människor och ger oss kraft att 
möta förändringar i ett allt mer kunskapsintensivt samhälle. […] Som förskoleminister ser jag 
förskolan som det första formella steget i barnens livslånga lärande. Som ungdomsminister ser 
jag tydligt hur skolan och en bra gymnasieutbildning är grunden för att få ett jobb och egen 

                                                
6 Michel Foucault, Diskursens ordning (Stockholm/Stehag, 1993) s. 8ff 
7 Ibid. s. 13 
8 Ibid. s. 15 
9 Terry Eagleton, Ideology (London, 1991) s. 9 
10 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt (Lund, 2000) s. 173 
11 Slavoj Zizek, ”Introduction The Spectre of Ideology” i Mapping Ideology, red. Slavoj Zizek (London, 1994) s. 8 
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bostad. För att försörja sig själv och leva ett självständigt liv. […] Målet är alltjämt att minst 
hälften av en årskull ska gå vidare till högskolan innan 25-års ålder. Det är viktigt på en alltmer 
kunskapsintensiv arbetsmarknad. Samtidigt måste vi fundera än mer än tidigare på vad som 
händer med de 50 procent av en ungdomskull som inte studerar vidare på högskolan i 20-års 
åldern? […] Behovet av det livslånga lärandet är idag en realitet. Frågan är bara om alla eller 
endast ett fåtal ska få möjlighet att förverkliga sitt behov av lärande och utveckling? 12  

Det första formella steget i det livslånga lärandets process tas i förskolan. Förskolan utgör en 

ansenlig del av vardagserfarenheten hos ett stort antal barn. Enligt Skolverkets statistik var: ”96 

procent av alla fyra- och femåringar inskrivna i förskoleverksamhet 2004 medan motsvarande 

andel för ettåringar var 45 procent. […] Totalt gick 76 procent av alla barn i åldern 1–5 år i 

förskola 2004.” 13 Förskolan anses till skillnad från hemmet vara en pedagogisk miljö. Sedan 1998 

ska förskolans verksamhet styras av en särskild läroplan (lpfö98) där det bland annat slås fast att 

förskolans uppdrag är att: ”lägga grunden för ett livslångt lärande”.14 Förskolan, bör man kunna 

utgå från, antas då ha vad som krävs för att säkra det så viktiga livslånga lärandet.  

Statsuppfostran 

Bent Hougaard, den danske psykologen som myntade begreppet curlingföräldrar säger, apropå 

den danska situationen där han menar att 90 procent av alla barn är inskrivna vid daginstitutioner 

som det kallas i Danmark, att detta är det närmaste statsuppfostran vi kan komma. 

Förskolepersonalen träffar barnen mycket mer än vad föräldrarna gör och: ”Man kan alltså 

konstatera att både i tid räknat och när det gäller innehåll är det offentligt anställda, professionella 

barnuppfostrare som i allt väsentligt har övertagit uppgiften – det närmaste man kan komma en 

regelrätt statsuppfostran.”15 

     Svenska förhållanden skiljer sig inte så mycket från danska, även om Danmark är det land i 

världen som har flest barn i förskola,16 så det kan vara befogat att i någon mån tala om 

statsuppfostran även av svenska barn, eller åtminstone som Christina Gars, tala om delad 

vårdnad mellan föräldrar och institutionspersonal.17      

Valfrihet, decentralisering och likvärdighet  

Hur ser betingelserna för det gigantiska projektet att fostra alla medborgare till livslångt 

lärandevilliga och demokratiskt sinnade subjekt ut? Och vem ansvarar för vad? Staten står för 

lagstiftning, regleringar och målsättning för verksamheten, kommunerna ansvarar för att 

verksamheten kommer till stånd och kan bedrivas i avsedd form och omfattning, den enskilda 

enhetens rektor och övrig personal ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 

bestämmelser och lokala beslut.18 Förverkligandet av alla höga målsättningar måste emellertid ske 

                                                
12 Lena Hallengren, Tal vid Lärarnas Riksförbund/Lärarförbundets vuxenutbildningskonferens Stockholm 05.03.07, www.regeringen.se 
13 Skolverket, Beskrivande data 2005, www.skolverket.se 
14 Utbildningsdepartementet, Läroplan för förskolan, www.skolverket.se 
15 Bent Hougaard, Curlingföräldrar och servicebarn (Stockholm, 2004) s. 29 
16 Erik Sigsgaard, Utskälld (Stockholm, 2003) s. 16 
17 Christina Gars, Delad vårdnad? (Stockholm, 2002)  
18 1999 års skollagskommitté, Skollag för kvalitet och likvärdighet: betänkande SOU 2002:121 (Stockholm, 2002) s. 89 
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genom det enskilda förskolebarnets lyckosamma anpassning, den enskilde grundskoleelevens 

godkända prestationer, den enskilde gymnasieelevens uppnådda högskolekompetens osv.  

     För grundskolans del har tendensen de senaste tjugo åren varit ökande decentralisering, dvs. 

en tilltagande upplösning av den centrala statliga styrningen av och ansvaret för verksamheten. 

Detaljreglering har ersatts av ramlagstiftning, mål- och resultatstyrning. Hur målen som fastställs 

av staten ska nås är alltså numera upp till den enskilda enheten att fastställa, så länge den håller sig 

inom lagstiftningens ram och till läroplanen. Kommunerna ansvarar för resurstilldelningen. Det 

uttalade syftet med ansvarsfördelning var att underlätta valfrihet, pedagogisk mångfald och lokal 

variation.19 Tidigare gick strömriktningen under flera decennier åt rakt motsatt håll, mot 

enhetlighet och centralstyrning, skälet för dessa strävanden var främst socialt, man ville ”[…]’slå 

broar över de gamla samhällsklyftorna’ – genom att utnyttja skolpolitiken som instrument.”20 För 

förskolans del har utvecklingen utmärkts av att små barn i mindre utsträckning tas om hand i 

hemmet och hos dagmammor och i högre grad tas om hand i förskolor, dvs. dagis, samtidigt som 

tyngdpunkten förskjutits från omsorg mot pedagogik.21 

     Medan valfrihet och behovet av livslångt lärande betonas i olika policydokument urholkas 

likvärdigheten i utbildningssystemet. I Skolverkets granskning av grundskoleelevernas förutsätt-

ningar att lyckas med sitt lärande är slutsatsen att ojämlikheten ökar. I varje fall om ambitionen i 

likvärdighetsbegreppet sätts något högre än att alla ska ha rätt att gå i skolan.22 För två år sedan 

gav granskningen av förskolan vid handen att skillnaderna i förutsättningar även där är mycket 

stora.23 Hur i hela friden har det gått till? Vad är det för krafter som är i verksamhet? ”Om man 

med ett enda ord vill karakterisera utvecklingen på skolans område på 1990-talet” säger 

utbildningshistorikern Gunnar Richardson, ”torde detta vara det riktiga: valfrihet.”24 För 

samhällsutvecklingen generellt skulle motsvarande ord kanske vara kostnadseffektivitet.25 

Syfte och frågeställningar  

Jag undrade vad som faktiskt menas med det livslånga lärandet. Vad innebär det? Talet om det 

livslånga lärandet dyker upp i alla möjliga sammanhang och mitt intryck är att det betraktas som 

självklart, något som alla förväntas känna till och acceptera. Men är det så självklart? Att försöka 

sätta mig in i ämnet var det ursprungliga syftet med uppsatsen. Under förkovringsprocessens 

gång har emellertid frågan om förutsättningarna för det livslånga lärandets praktik och process 

kommit att intressera mig allt mer. Hur uppstod föreställningen att man från tidigaste barndom 

bör träna individen i att finna tanken på ett aldrig upphörande lärande tilldragande och naturlig? 

Vad är det för ett samhälle som har behov av medborgare som aktivt och oavlåtligen sysslar med 

sitt lärande? Och om detta är så viktigt, hur kommer det sig att de garanterat likvärdiga förutsätt-

                                                
19 Läroplanskommittén, Skola för bildning: Huvudbetänkande SOU 1992:94 (Stockholm, 1992) s. 87 
20 Gunnar Richardson, Svensk utbildningshistoria (Lund, 2004) s. 14 
21 Skolverket, Förskola i brytningstid (Stockholm, 2004) s. 171 
22 Skolverket, Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? (Stockholm, 2006) 
23 Skolverket, Förskola i brytningstid (Stockholm, 2004) 
24 Gunnar Richardson, Svensk utbildningshistoria (Lund, 2004) s. 238  
25 Lennart Lundquist, I demokratins tjänst statstjänstemannens roll och vårt offentliga etos SOU 1997: 28 (Stockholm, 1997) s. 53ff 
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ningarna är så olika?  Varför talas det förresten om lärande och inte om kunskap? Gång på gång 

framhåller den statliga kontrollmyndigheten att likvärdigheten minskar och att detta är ett av de 

största hindren för skolans måluppfyllelse. Vad beror det på? För de minsta barnens del framhålls 

de stora barngrupperna i förskolor och fritidshem som ett stort problem, störst för de barn som 

har minst egna resurser. Varför är barngrupperna så stora och till och med ökar? Vad är angeläget 

att lära barnen lära som grund för det livslånga lärandet? 

     Syftet med mitt arbete är att, utifrån antagandet att det skett ett allmänt ideologiskt 

hegemoniskifte under 1900-talets sista decennier, försöka förstå den ideologiska innebörden av 

det livslånga lärandet och hur det kan komma sig att förutsättningarna som erbjuds det enskilda 

förskolebarnet och den enskilde grundskoleeleven att tillgodogöra sig det så viktiga lärandet, är så 

olika trots den uttalade ambitionen att erbjuda alla likvärdiga villkor. Faktum är att likvärdigheten 

inte bara är en ambition, att så ska vara fastslås i skollagens portalparagraf: 

2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 
landet.26 

Frågor jag utgått från är: Hur har föreställningar om barns fostran och lärande sett ut och burits 

upp under perioden från industrisamhällets genombrott fram till det så kallade kunskaps-

samhällets framväxt? Vilka förhållanden har skapat förändringsprocesser och utifrån vilka 

ideologiska övertygelser har dessa styrts? Varför ökar ojämlikheten mellan enheter, mellan 

individer och mellan grupper? Vad är det som ska läras? Varför ska det livslånga lärandet 

grundläggas i förskolan och hur går detta till? 

Avstamp, avgränsning och reflexiv självrannsakan 

De sociala praktikerna kring barndomens socialisationsprocesser är, utgår jag från, ideologiska 

och sociala konstruktioner. En idé som den om det livslånga lärandet dyker förstås inte upp i ett 

ideologiskt eller kulturellt vakuum, den formas i en kontext där olika ideologiska, politiska och 

vetenskapliga övertygelser bryts mot varandra. Att makt och vetande är intimt sammanknutna i 

en dialektisk påverkansprocess är allt sedan Foucault en vanlig uppfattning inom samtida 

samhällsvetenskap, och även jag har tagit vederbörligt intryck av den. 

     Till en början läste jag litteratur om barn, barndom, skola och samhällsförändringar utan att ha 

något specifikt syfte eller någon särskild metod eller teori i åtanke. Det som intresserade mig var 

barns situation i största allmänhet. Vägledande var en viss förvåning över att det talades så 

mycket om barns rättigheter och barns bästa samtidigt som just barnen verkade drabbas hårdare 

än andra grupper av ekonomiska besparingar och liknande. En annan sak som fascinerat mig är 

att samtidigt som den postmodernistiska samhällsforskningens påståenden om sociala 

konstruktioner, omöjligheten i entydiga svar på sociala frågor, kunskapens relativisering, 

fragmentering av mänskliga identiteter och reflexiva individuella livsprojekt börjar förankras i 

något slags allmänt medvetande, hänvisas de minsta barnen i aldrig tidigare skådad omfattning till 

                                                
26 Utbildningsdepartementet, Skollagen 1985: 100, www.rixlex.riksdagen.se  
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en och samma sorts socialisationsmiljö där de hanteras i grupp en stor del av sin barndoms vakna 

tid och hänvisas till kollektiva aktiviteter och behovstillfredsställelse.  

     Arbetsprocessen kan liknas vid en resa i den hermeneutiska spiralen där delar och helhet 

spelat mot varandra och alstrat frågor som lett till nya texter och funderingar som i sin tur 

bidragit till ökad förståelse för vissa delar och samtidigt genererat nya frågor om andra … Jag 

hade kunnat stanna länge däruppe i den abstrakta höjden, pendlande från det ena till det andra, 

men någonstans måste analysens utgångspunkt placeras, någon sorts skärpa ställas in för att något 

alls ska bli synligt. Det krävs förutom en fråga och ett syfte också val av perspektiv, metod och 

teori. Dessa val hade kunnat göras annorlunda, med resultatet att vad som synliggjorts i så fall 

blivit något annat. I just det här arbetet har valet fallit på textanalys utifrån hermeneutik i den 

misstankens form som förespråkas av Paul Ricoeur. Ideologier intresserar mig både som 

analyshjälpmedel och som teoretisk utgångspunkt tillsammans med tankar om en ständigt 

tilltagande modernisering, individualisering och institutionalisering av samhällslivet. 

     Hur ska man förhålla sig till det ämne man studerar? Det är en angelägen fråga som inte är så 

lätt att besvara. Ingen kan vara en ren observatör som studerar vad som försiggår som något helt 

annat, som bara existerar utanför en själv. Man påverkar naturligtvis det undersökta, genom att 

sovra i materialet inte minst. Själv blir man också påverkad av det som studeras, ens 

föreställningar, åsikter och synvinklar korrigeras vartefter.  

     Ideologier i synnerhet torde vara närmast omöjliga att kliva utanför, i varje fall om man tänker 

sig att ideologier genomsyrar varje mänsklig aktivitet. Betyder det då att ideologier inte kan 

studeras? Det finns de som hävdar det, men det finns också de som hävdar att det går, men att 

det är svårt. Själv tror jag att det går och att det är svårt. Jag tror att man kan försöka ställa sig lite 

vid sidan av det man undersöker och försöka titta på det som något som inte alls är så självklart 

och familjärt som man brukar tycka. Man får lov att så gott man kan försöka tygla den där 

ideologiskt konstruerade varelsen man själv är och försöka se sina egna övertygelser som de 

ideologiskt motiverade värderingar de är. Det som är av intresse för tillfället är att försöka se hur 

ansamlingar av värderingar och försanthållanden skapat normer som vi människor tillsammans 

följer och följt. 

     Ofta verkar talet om det livslånga lärandet vara förknippat med frågor om vuxnas lärande. 

Och det vore förvisso intressant att fundera över den sociala snedrekryteringen, varför det anses 

önskvärt med fler högskoleutbildade medborgare samtidigt som arbetslösheten bland akademiker 

är hög och efterfrågan på så kallade hushållsnära tjänster (pigjobb i vardagligt språkbruk) påstås 

vara stor bara staten ville vara så vänlig att subventionera sådana. Trots det har jag inte nämnvärt 

intresserat mig för vuxenutbildningens vedermödor. Vad som framför allt intresserar mig är 

omvandlingen av barndomens fostransinstitutioner och vad man eventuellt kan skönja för 

ideologiska motiv bakom denna omvandling.  

Disposition 

Efter denna inledande redogörelse kommer jag att presentera valet av empiriskt material och 

några tankar kring varför jag fann just det materialet relevant. Sedan följer en metoddiskussion, 

där tonvikten kommer att läggas på ideologianalys, vilken jag använder som huvudsaklig 
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analysmetod, men analysen bottnar ju förstås i ett tolkande av texter varför även hermeneutiken 

tilldelas några ord. Ideologibegreppet är bärande även i den teoretiska tolkningsramen, men också 

tankar om sociala konstruktioner finns med som en grundförutsättning för tolkningen, och detta 

diskuteras i anslutning till metodgenomgången. Redogörelsen för uppsatsens förutsättningar 

avslutas sedan av funderingar kring samhällsordningens nuvarande grad av modernitet. 

     Därefter tar analysen vid och vad den intresserar sig för är ideologiska förändringsprocesser i 

samhällsutvecklingen, ungefär från tiden för industrialiseringens genombrott till dagens situation i 

det så omtalade kunskapssamhället. Begreppet livslångt lärande och utbildningsinstitutionens 

utveckling mot pedagogisering av små barns omsorg och minskad likvärdighet inom skolsystemet 

får här tjäna som exempel. Uppsatsen avslutas sedan med ett reflektionskapitel där jag diskuterar 

några tänkbara innebörder hos den ideologiska förändringsprocess jag försökt skildra. 

Material 

Inställningen till vilka förutsättningar som behöver uppfyllas för att åstadkomma lyckosamma 

socialisations- och lärandeprocesser är en av de saker som intresserar mig och Skolverkets första 

nationella utvärdering av förskolan, Förskola i brytningstid27 utgör därför mitt empiriska material 

tillsammans med den aktuella rapporten om likvärdighet i grundskolan, Vad händer med 

likvärdigheten i svensk skola?28 Hur likvärdighet betraktas är, som även Skolverket konstaterar, en 

ideologisk fråga29 och av det skälet anser jag att rapporten är relevant för en studie över 

ideologisk förändring på utbildningsområdet. Men utbildning och fostran spelar en viktig roll för 

samhällsutvecklingen som sådan, och eftersom det för mig också är av intresse att studera ett mer 

övergripande ideologiskt systemskifte med föreställningar om lärande och fostran som exempel, 

har jag valt att även låta tolkningen utgå från en text som behandlar den offentliga förvaltningens 

ideologiska förändring: I demokratins tjänst: statstjänstemannens roll och vårt offentliga etos. Lennart 

Lundquist, professor i statsvetenskap, har för Förvaltningspolitiska kommissionens räkning tagit 

fram ett underlag för eventuella förändringar i sättet att förvalta och styra våra offentliga 

institutioner. Han menar att ekonomism dominerar förvaltningsdiskussionen liksom praktiken. 

Demokrativärdena uppmärksammas inte tillräckligt. ”Speciellt har politisk demokrati och 

offentlig etik kommit i skymundan. Ekonomivärdena däremot ägnas betydande intresse i den 

offentliga debatten och, såvitt man kan se, även i förvaltningspraktiken.”30 Hela västvärlden 

domineras av samma huvudprioritering, säger Lundquist, och det är en hård ekonomistisk linje.31 En 

hård ekonomistisk linje skulle alltså utgöra det huvudsakliga innehållet i den rådande 

förvaltningsideologin. 

Med offentlighetskravet (som hör till politisk demokrati), rättssäkerhetskravet (som hör till 
rättssäkerhet) och medbestämmandet (som hör till förvaltningens interndemokrati) kommer vi 
in på demokrativärdena. Hur allvarligt ser förvaltningen på demokratikraven när det kommer 
till praktiska åtgärder? Ju längre ner i hierarkin man går, desto mer förefaller kostnadseffektivi-
teten dominera. I de konkretiseringar av innehållet i chefsutbildningar som presenterats under 

                                                
27 Skolverket, Förskola i brytningstid (Stockholm, 2004)  
28 Skolverket, Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? (Stockholm, 2006) 
29 Skolverket, Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? (Stockholm, 2006) s. 7 
30Lennart Lundquist, I demokratins tjänst: statstjänstemannens roll och vårt offentliga etos SOU 1997: 28 (Stockholm, 1997) s. 53 
31 Ibid. s. 54 
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de senaste femton årens mycket ambitiösa insatser på området söker man förgäves efter 
moment som explicit tar upp frågor om politisk demokrati och offentlig etik.32 

Att ett ideologiskt hegemoniskifte faktiskt ägde rum vid 1900-talets slut, är ett antagande jag gör 

och detta antagande utgör själva grunden för analysen och av det skälet kunde Lundquists bok 

mycket väl ha räknats som empiriskt material. Men eftersom utrymmet är starkt begränsat och jag 

inte bedömer att en mer noggrann presentation av texten är nödvändig för resonemanget, får den 

passera som referenslitteratur, synnerligen viktig sådan.  

     För att få en uppfattning om vad det är som förväntas hända och av vad som faktiskt händer i 

förskolor och skolor har jag studerat diverse offentligt utredningsmaterial, exempelvis SOU-

rapporter och Skolverkets publikationer, forskningsrapporter och inte minst, för kontextförstå-

elsens skull, samhällsvetenskapliga alster. Dessutom har mediebruset då och då släppt ifrån sig 

sådant som varit värdefullt för såväl tolknings- som förståelseprocessen.  

     Resultatet av min tolkning är förstås bara ett exempel bland otaliga andra på hur man kan 

betrakta och försöka förstå den här beskrivna förändringsprocessen. Jag reser givetvis inga 

anspråk på att ha funnit den odiskutabla sanningen om sakernas rätta tillstånd.  

Misstankens hermeneutik 

Det är inte möjligt att kringgå den förförståelse man har, den kommer mer eller mindre att styra 

analysen.33 Förförståelsen ändras förstås kontinuerligt. I takt med att ny kunskap om det aktuella 

fenomenet kommer till ändras förutsättningarna för förståelsen, varvid själva tolkningsprocessens 

villkor också förändras. Jag tror mig veta något om det fenomen jag väljer att studera och detta 

vetande styr urvalsprocessen och infallsvinkeln, men materialet bär med sig sådant jag inte visste 

och korrigerar i viss mån även det jag ansåg mig veta. Förförståelsen som vetande och tolkningen 

av det ännu inte kända rör sig framåt, eller uppåt, genom den hermeneutiska spiralen, eller cirkeln 

som den brukar kallas.34 

     Vad ska en tolkning mynna ut i?  Ska den syfta till en djupare förståelse av vad det nu är som 

med analysens hjälp är föremål för tolkning, eller är målet att söka förklaringar till varför 

förhållanden är som de är? Enligt Ricoeur har det länge rått vetenskapliga stridigheter om detta, 

även om dessa med tiden kommit att mildras. Själv förordar han ett dialektiskt synsätt: ”Med 

dialektik menar jag ett synsätt som inte ser förklaringen och förståelsen som två varandra 

uteslutande alternativ, utan istället som på varandra följande moment i en komplicerad process 

man kan kalla tolkning.”35 Att tvivla på möjligheten att kunna förklara något utan att behöva 

förstå förefaller högst rimligt, men varför kan då detta med förståelse framstå som så suspekt, 

som något inte riktigt vetenskapligt?  

Ingenting har mer skadat teorin om förståelsen än att den identifierats med förståelsen av den 
andre […] Som om förståelsen handlade om att förstå ett främmande psyke bakom texten. Det 

                                                
32 Lennart Lundquist, I demokratins tjänst: statstjänstemannens roll och vårt offentliga etos SOU 1997: 28 (Stockholm, 1997) s. 55 
33 Sören Halldén, Nyfikenhetens redskap (Lund, 1980) s. 57f 
34 Ibid. 
35 Paul Ricoeur, Från text till handling, red. Peter Kemp och Bengt Kristensson (Stockholm/Stehag, 1993) s. 68  
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som skall förstås i en text är inte först och främst den som talar bakom texten, utan det som 
texten talar om – textens ”sak” […].36  

Enligt Ricoeur är det alltså möjligt att förstå en text utan att förståelse av den som producerat 

texten är nödvändig. Härifrån är steget inte långt till tolkning av texten (och handlingen) som ett 

ideologiskt budskap, förutsatt att ideologier själva betraktas som meningsbärande tolkningssystem 

vilka ständigt omger oss och påverkar vår förståelse av den sociala världen.37 

Ideologier och ideologianalys: som teori och metod 

Men när kvällen kom och mörkret föll och elden brann på härden i stensalen, då kom hon 
hem, trött efter att ha aktat sej och övat sej hela dagen. Vid det laget återvände också Mattis 
och hans rövare från sina färder, och Ronja satt med dem framför elden och sjöng deras 
rövarvisor. Men om deras rövarliv visste hon inget. Hon såg dem komma hemridande om 
kvällarna med varor på hästryggen, många olika slags varor i säckar och skinnpåsar och lådor 
och skrin. Men var de hämtade allt detta hade ingen talat om för henne, och hon undrade inte 
över det mer än hon undrade varifrån regnet kom. Saker och ting bara fanns i världen, det hade 
hon ju märkt. Ibland hörde hon att det pratades om Borkarövarna, och då kom hon ihåg att 
dem skulle hon också akta sej för. Men ännu hade hon inte sett någon. ”Om inte Borka vore 
en sån fähund, skulle jag nästan tycka synd om honom”, sa Mattis en kväll. ”Knektarna jagar 
honom i Borkaskogen, han har inte en lugn stund nu för tiden. Och snart röker di väl ut 
honom ur hans rövarkula, ja, ja, han är en skitstövel, så det gör inget, men i alla fall!” 
”Borkarövarna är skitstövlar hela bunten”, sa Skalle-Per, och det höll alla med om. Vilken tur 
att Mattisrövarna var så mycket bättre, tänkte Ronja. Hon såg på dem där de satt vid 
långbordet och slurvade i sej soppa. Skäggiga var de och lortiga och bråkiga och vilda. Men 
ingen skulle komma och kalla dem för skitstövlar, så att hon hörde det.38 

Så fungerar ideologin när den fungerar väl, en tro på, och anpassning till ett norm- och 

värdesystem som övertas utan ifrågasättande av var innehållet kommer från. ”I själva verket 

fungerar ideologin väl om sambandet mellan värderingar, försanthållanden och normer ter sig så 

’naturligt’, så ’omedelbart’, så utan skarv att man knappt märker övergången från det ena till det 

andra.”39 Det innehåll som bär upp en ideologi kan i princip bygga på fakta som så att säga talar 

för sig själva och ändå till sin effekt uttrycka just detta vagt suspekta som betecknas som 

ideologiskt. Det har att göra med sättet fakta presenteras på. Poängen är dock att fakta aldrig talar 

för sig själva, de fås att tala på ett sätt eller ett annat.40 

     Begreppet ideologi är notoriskt vagt och mångtydigt och det beror, enligt bland andra Sven-

Eric Liedman, på att det har ”sin grund i den besvärliga verklighet som ideologitermen hänför sig 

till.”41 Den samhälleliga verkligheten är motsägelsefull till sin karaktär och intresserar man sig för 

ideologier får man räkna med definitionsproblem.  

     En ideologi kan sägas vara en uppsättning mer eller mindre sammanhängande föreställningar 

om hur människan, samhället och världen fungerar, en individs eller grupps antaganden om den 

mänskliga verklighetens ursprung och bestämmelse, samt de rätta metoderna för att nå denna 

bestämmelse. Ideologier skapar mening i tillvaron genom att förklara orsakssamband på sätt som 

                                                
36 Paul Ricoeur, Från text till handling, red. Peter Kemp och Bengt Kristensson (Stockholm/Stehag, 1993) s. 77 
37 Terry Eagleton, Ideology (London, 1991) s. 37ff 
38 Astrid Lindgren, Ronja Rövardotter (Stockholm, 1985) s. 26f 
39 Sven-Eric Liedman, ”Om ideologier” i Om ideologi och ideologianalys (Göteborg, 1989) s. 25 
40 Slavoj Zizek, ”Introduction The Spectre of Ideology” i Mapping Ideology (London, 1994)  s. 11 
41 Sven-Eric Liedman, ”Om ideologier” i Om ideologi och ideologianalys (Göteborg, 1989) s. 10 
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för ideologins anhängare ter sig begripliga och relevanta.42 En av de viktigaste funktionerna hos 

ideologianalysen är, enligt Liedman, att föra upp till ytan det innehåll som inte direkt manifest-

eras, det som inte är omedelbart observerbart i sig självt. Detta innehåll kallar han det latenta i 

ideologin och detta dras med analysens hjälp fram ur materialet för att sedan bli synligt som 

bärande element i ideologin.43 Ideologier innehåller alltid vissa verklighetspåståenden, värderingar 

och normer som på ett eller annat sätt knyter an till människors vardagliga erfarenheter.44 En av 

ideologins främsta uppgifter tycks vara just naturalisering, att få en viss ordning att framstå som 

naturligt överlägsen i sig själv utan att detta är möjligt att bevisa, samtidigt som ideologin döljer 

att denna ordning bygger på att vissa gruppers privilegierade ställning förutsätter andra gruppers 

underordning.45 I ett samhälle som erkänner alla medlemmars lika värde i princip, men som icke 

desto mindre förutsätter ojämlika villkor mellan medlemmarna för sitt funktionssätt och 

fortbestånd, förefaller ideologier vara ett nödvändigt inslag. Det finns ständigt sådant som 

upplevs som orättfärdigt och därför måste rättfärdigas eller ifrågasättas, båda förhållningssätten 

behöver motiveras.  

     Det gäller att reda ut sambanden mellan värderingar, påståenden och normer, att försöka 

komma underfund med vad ideologin strävar mot. ”[…] ideologin är alltid norminriktad, och den 

är norminriktad därför att den på ett eller annat sätt alltid är handlingsinriktad. Den ska i en eller 

annan mening övertyga sin mottagare om att de och de åtgärderna är riktiga, givet de eller de 

förutsättningarna och värderingarna.”46 Mot bakgrund av detta förefaller det relevant att betrakta 

föreställningar om lärande och barns behov som ideologiska konstruktioner, i synnerhet om man 

betänker att ideologisk handling inte alltid består i att göra något, ofta räcker det att säga något. 

Programförklaringar kan innehålla punkter som i sig uppmanar till handling, men: 

[…] programpunkten ifråga ersätter i själva verket direkta politiska åtgärder. Det är ingen 
ovanlighet i ideologins värld. Vi har redan konstaterat att ett yttrande redan är ett slags 
handling och ibland ersättning för andra handlingar. […] Men ideologin kan inte bara ersätta 
handling. Det kan också legitimera redan begångna handlingar, och det är i själva verket en av 
dess centrala innebörder. […] Legitimeringen är en central funktion hos ideologin.47 

Det är, enligt Slavoj Zizek, ideologikritikens uppgift att visa på att det som påstås ske mer eller 

mindre av en slump, som oförutsebara tillfälligheter, ofta nog är följdriktiga resultat av medveten, 

ideologisk planering.48 Att belysa hur, och att, detta verkligen sker, om det nu gör det, ser jag som 

poängen med ideologianalysen. Detta innebär i sig en oundviklig partiskhet i viss mån. Det måste 

förutsättas, menar Zizek, att ideologier har med dominansförhållanden att göra, hur sociala 

relationer ordnas för att gynna just de intressen som den aktuella ideologin företräder. Funnes 

inget att ifrågasätta kring arbetsdelning, styrande principer och reglerande sociala praktiker, 

funnes heller inget utrymme för ideologier.49 Ett försök att kritiskt granska en dominerande 

                                                
42 Terry Eagleton, Ideology (London, 1991) s. 37ff 
43 Sven-Eric Liedman, ”Om ideologier” i Om ideologi och ideologianalys (Göteborg, 1989) s. 26ff 
44 Ibid. s. 40ff 
45 Terry Eagleton, Ideology (London, 1991) s. 5ff 
46 Sven-Eric Liedman, ”Om ideologier” i Om ideologi och ideologianalys (Göteborg, 1989) s. 28 
47 Ibid. s. 29 
48 Slavoj Zizek, ”Introduction: The Spectre of Ideology” i Mapping Ideology (London, 1994) s. 4 
49 Ibid. s. 8 
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ideologis verkningar innebär, som jag ser det, att också gå i polemik med den, och det är vad jag 

gör i min analys genom att försöka lyfta upp den dominerande ideologins latenta nivå och göra 

dess över- och underordnande effekter synliga.   

Habitus, sociala och ideologiska konstruktioner 

Judith Butler ser på sociala konstruktioner som materialisering av normerande föreställningar för 

hur saker och ting bör uppfattas och framträda i den sociala verkligheten. Normen för exempel-

vis det korrekta genusframträdandet görs verklig – materiell - i den sociala världen genom rituell 

och ständigt förekommande upprepning av de förhållningssätt och beteenden som normen 

föreskriver. Vissa av de socialt konstruerade normerna är så grundläggande, menar Butler, att de 

är konstitutiva för vår upplevelse av oss själva och världen överhuvudtaget.50 Normer förmedlar 

vedertagen kunskap om den sociala verkligheten, om den för tillfället accepterade sanningen. 

     Ian Hacking menar att man oftast, då sociala konstruktioner förs på tal, inte anser att det är 

själva verkligheten eller individuella människor som är socialt konstruerade, utan kategori-

seringarna vi använder om människor och händelser. Det är idéerna om vissa sociala fenomen eller 

mänskliga kategorier som är konstruerade.51 När idéer om hur saker och ting är och uppfattningar 

om hur de därför också borde vara, kopplas till sociala praktiker får de förstås konsekvenser för de 

människor som berörs. Poängen med att tala om sociala konstruktioner är då att påvisa hur 

människor, begrepp och praxis växelverkar i en ständigt föränderlig process. Det underliggande 

syftet skulle då vara att öka medvetenheten om något särskilt ämne (det livslånga lärandet t ex) i 

den sociala verkligheten.52 Idén om sociala konstruktioner riktar uppmärksamhet mot att sociala 

konventioner är resultat av historiska händelser, sociala krafter och ideologi och inte av någon 

sorts naturnödvändighet.53 Argumentationen följer en speciell form där utgångspunkten, enligt 

Hacking, är att ett visst fenomen som nu råkar finnas inte alls hade behövt finnas, åtminstone 

inte i just den tappning det nu uppträder i. Det är inte bestämt av tingens natur, är på intet sätt 

oundvikligt och kan och bör därför granskas kritiskt.54 Idén om den livslångt lärande individen 

kan i enlighet med det resonemanget betraktas som socialt konstruerad och de sociala praktiker 

som blir resultatet kan ses som materialiseringar av en rituellt upprepad norm.  

     Utbildningssystem är socialt konstruerade och dessutom ideologiska slagfält, såväl politiskt 

som pedagogiskt. Den människosyn utbildningsfilosofier bygger på är ofrånkomligen ideologiskt 

laddad med ”värderingar, påståenden och därav följande normer”. Louis Althusser ansåg att 

ideologin verkar till förmån för makt och dominans genom ett antal avgränsade och specialiser-

ade institutioner som han kallade ideologiska statsapparater (ISA), t ex religionen, utbildningen, 

familjen, rättsväsendet, det politiska systemet, medier, fackföreningar och kultur.55 Förr var 

kyrkan den viktigaste ISA men nu, ansåg Althusser, intas den rollen av utbildningsapparaten.56 

                                                
50 Judith Butler, “Från konstruktion till materialisering” i Res Publica 35/36, red. Anders Mortensen (Eslöv, 1997) s. 25ff 
51 Ian Hacking, Social konstruktion av vad? (Stockholm, 2004) s. 24 
52 Ibid. s. 18f 
53 Ibid. s. 14 
54 Ibid. s.19f 
55 Louis Althusser, ”Ideology and Ideological State Apparatuses” i Mapping Ideology  (London, 1994) s. 110 

56 Ibid. s. 117 
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Ingen annan apparat har fri tillgång till alla barn en stor del av tiden under deras mest formbara 

period.57 Processen kan beskrivas så här: 

Runtom i världen skickas barn till skolan för att lära sig läsa, skriva och räkna, undervisas om 
världen, kanske rabbla katekes. Skolans vedertagna uppgift är att lära ut kunskaper och 
färdigheter. Men skolan har också en roll som fostrare och kulturförmedlare. I takt med att 
kyrkans och kanske också hemmens betydelse härvidlag minskat, har det fallit på skolan att 
överföra värderingar och normer till det uppväxande släktet.58  

Ett sätt att förstå hur även ett utbildningssystem som syftar till utjämning av sociala skillnader 

mellan olika grupper bidrar till att ojämlika sociala strukturer består, är Pierre Bourdieus habitus-

begrepp. Sin grundläggande position i den sociala strukturen föds individen till genom familjens 

sociala position. Med social position följer en disposition – benägenhet för – vissa förhållningssätt 

snarare än för andra som också hade varit möjliga. Individen blir disponerad för aktiviteter i vissa 

delar av det sociala rummet snarare än i andra delar av det, disponerad för en viss smak i fråga 

om mat, mode, kultur, politik osv.59 Individen utrustas med ett vanemässigt sätt att varsebli och 

värdera företeelser i den sociala verkligheten, en benägenhet för en speciell sorts livsstil, ett 

praktiskt sinne i form av ett förvärvat system av preferenser; en viss habitus.60 Positionerna i det 

sociala rummet bygger, enligt Bourdieu på distinktioner, uppenbarade skillnader mellan människor 

och företeelser.61 Uppfattningar om vilka skillnader som är viktiga att beakta och vilka som inte är 

det, vilka kategorier som ska betraktas som relevanta och inte är inlärda, de har alltså inget 

naturligt ursprung, de är sociala och ideologiska konstruktioner.    

Postmodernt eller bara mera modernt? 

Vad är det för ett samhälle vi lever i? Är det fortfarande modernt, kanske sen- eller högmodernt, 

men ändå modernt? Eller är det så kvalitativt annorlunda att det förtjänar beteckningen 

postmodernt? Ser man till förvaltning och samhällsplanering verkar tron på förnuftig, effektiv 

och målrationell styrning och planering intakt. Ser man till samhällsvetenskaplig debatt blir bilden 

en annan. Inom det som kallas postmodern samhällsforskning avvisas möjligheten till entydiga 

förklaringar som underlag för rationella beslut.62 Vardagslivet påverkas av rekommendationer från 

båda sätten att beskriva verkligheten, även om de ibland kan vara rakt motsatta, och det är en av 

orsakerna till den ambivalens som enligt Zygmunt Bauman är utmärkande för postmoderniteten, 

för i det postmoderna är valet lika tvingande som någonsin ordning i det moderna.63 

     Typiskt modernt är rationalisering, arbetsdelning, institutionalisering, och framför allt ordning. 

Ordning, säger Bauman, var modernitetens signum, dess ”stolthet och grundvalen för alla dess 

andra landvinningar”.64 Genom detaljreglering av alla områden skulle samhället bli tryggt och 

jämlikt, var tanken. ”Ordningen är ett slags upprepningstvång, som en gång för alla har bestämt 

                                                
57 Louis Althusser, ”Ideology and Ideological State Apparatuses” i Mapping Ideology  (London, 1994) s. 118f  
58 Karin Hadenius, Jämlikhet och frihet politiska mål för den svenska grundskolan (Uppsala, 1990) s. 15 
59 Pierre Bourdieu, Praktiskt förnuft (Göteborg, 1999) s. 18f 
60 Ibid. s. 37f 
61 Ibid. s. 19f 
62 Mats Alvesson, Postmodernism och samhällsforskning (Malmö, 2003) s. 46ff 
63 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (Göteborg, 1999) s. 86 
64 Zygmunt Bauman, Vi vantrivs i det postmoderna (Göteborg, 1999) s. 8 
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när, var och hur något skall göras, så att man i varje enskilt fall slipper tveka och söla.”65 Men 

inget gör oss predestinerade att ”iaktta den rutin som kallas ordning”, det måste läras in, böjelsen 

för ordning måste förvärvas.66 Man skulle kunna säga att ordning är en social konstruktion och 

att det främst var detta, att göra ordning som överordnad norm som framför allt utmärkte det 

moderna projektet med sin sociala ingenjörskonst, och den välordnade världen behövde förstås 

befolkas av välordnade medborgare.  

     Enligt Anthony Giddens är den viktigaste moderna institutionen fortfarande det kapitalistiska 

systemet för varuproduktion och utbyte.67 Och visst är det väl så att de flesta av oss är beroende 

av att någon med kapitaltillgångar vill betala för vår arbetskraft i en eller annan form. För att klara 

oss i vår samhällsordning behöver vi sedan kunna byta de pengar vårt arbete anses vara värt mot 

livets förnödenheter, i alla sina olika former. Vi måste köpa det vi behöver och vill ha, så snart det 

inte längre handlar om rent andlig spis. Samhällsordningens fortbestånd är beroende av nya 

generationers socialisation till ett accepterande av den rådande verklighetsuppfattningen med dess 

bärande värderingar och normer, något som enligt Peter L. Berger och Thomas Luckmann, alltid 

är ett vanskligt företag.68    

Lära för livet eller leva för att lära 

Var tid och var plats gör sina överväganden kring meningen och nyttan med fostran och bildning. 

De kompromisser som sedan realiseras kan betraktas som ideologiska skapelser. Det finns en 

mycket enkel fråga – nästan genant enkel - som behöver ställas menar Lars Dencik. ”Varför ska 

barn överhuvudtaget uppfostras?” Vilka syften ska socialisation och pedagogik tjäna? Denciks 

svar är att ur barnets synvinkel är målet med uppfostran att barnet: ”kan tillägna sig sådana sociala, 

emotiva och kognitiva förutsättningar, handlingsdispositioner och kompetenser som de behöver förfoga över för att 

adekvat kunna hantera den verklighet de kommer att leva i.” 69 Hur avgörs då detta på lämpligaste vis? 

Hur vet vi idag vad barnen kommer att möta imorgon? Vad är det för ideologisk miljö som fött 

fram ett begrepp som det livslånga lärandet?  Och vad menas med det?       

Det livslånga lärandet  

Vad som avses med begreppet är inte så alldeles enkelt att få kläm på. Det har med möjligheter 

på en föränderlig arbetsmarknad att göra, förstår man av ministerns sätt att använda det, liksom 

att det har att göra med det som brukar omtalas som övergången från ett produktions- till ett 

kunskapssamhälle. Kopplingen till vuxnas, och kanske även ungdomars, behov av komplet-

terande utbildning är inte så svår att se, men vad har det med för- och grundskolan att göra? Det 

verkar egendomligt om behovet av komplettering skulle finnas redan på den nivån och det är 

likaså egendomligt att tänka sig att kunskapsförmedling inte tidigare skulle ha varit en 

                                                
65 Zygmunt Bauman, Vi vantrivs i det postmoderna (Göteborg, 1999) s. 8f 
66 Ibid. s. 8 
67 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet (Göteborg, 1999) s. 232ff 
68 Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Stockholm, 2003) s. 78 
69 Lars Dencik, ”Välfärdens barn eller barns välfärd? Om till-syn, hän-syn och fel-syn” i Seendet och seendets villkor, red. 
Lars Dahlgren och Kenneth Hultqvist (Stockholm, 1995) s. 64 
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angelägenhet för skolan. Det bör alltså finnas ytterligare dimensioner hos begreppet det livslånga 

lärandet. Vad är det som ska läras och varför? 

Det livslånga lärandet är ett begrepp som har blivit något av ett ledord i utbildningspolitiken. 
Även om det livslånga lärandet ofta förknippas med lärande för vuxna så omfattar det även det 
allra första steget inom utbildningssystemet: förskolan. En reform som syftat till att öka 
tillgängligheten till förskola och barnomsorg är maxtaxans införande och allmän förskola för 
fyra- och femåringar. Kommer vi i framtiden kunna se effekter av att barn fått en mer lika 
tillgång till det pedagogiska innehållet i förskoleverksamheten? Kommer betygsskillnaderna i 
grundskolan mellan olika socioekonomiska grupper därmed att minska? Lärandet hos vuxna är 
en annan central del i det livslånga lärandet. Olika reformer som syftar till fortbildning och 
omskolning har lanserats. Kommer sådana åtgärder att bidra till att utjämna utbildningsnivån i 
framtiden?70 

Detta är hämtat ur långtidsutredningens rapport om utbildningssystemets fördelningseffekter, 

och vad den har att säga om vuxenutbildning skiljer sig inte nämnvärt från vad som sagts länge, 

det handlar fortfarande om ”fortbildning och omskolning”. Vad den tidiga barndomen beträffar 

kan man utläsa förhoppningar om att ”en mer lika tillgång till det pedagogiska innehållet i 

förskoleverksamheten” ska bidra till att ”betygsskillnaderna i grundskolan mellan olika 

socioekonomiska grupper” minskar. Det sägs däremot ingenting om vad som är angeläget att lära 

för att de åsyftade positiva effekterna ska komma att realiseras. Närmast det konkreta kommer 

talet om omskolning.  

     Finansdepartementsrådet Yvonne Fredriksson anger att utbildningspolitikens mål (om än 

kanske inte det enda) är att: ”åstadkomma en hög och jämnare fördelning av kunskap och 

kompetens.”71 Tillsammans med det föregående skulle detta kunna betyda att mer gynnade 

grupper, ur socioekonomisk synvinkel, har bättre tillgång till kunskap och kompetens än vad mindre 

gynnade grupper har. Skulle det livslånga lärandet i så fall gå ut på att höja de mindre gynnade 

grupperna till de mer gynnades nivå? Kanske det, men det är ingen särskilt nydanande tankegång i 

så fall. Utjämning av sociala skillnader mellan olika samhällskategorier har länge varit ett uttalat 

politiskt mål. Överhuvudtaget har det varit en vanlig politisk strategi att pedagogisera samhälls-

problem: ”de överförs för sin hantering och lösning till skolan.”72 Hela grundskoleidén, vilken 

bygger på tanken att hela folket utbildas i ett gemensamt och sammanhållet skolsystem, är ett 

resultat av just politisk utjämningsambition:  

Ståndpunkten att den offentliga skolan skall vara till för alla vilar på föreställningen att det är 
nyttigt att samhällsklasserna möts. Ett annat argument har varit att de underprivilegierade 
tjänar på en skola där även överklassen tvingas placera sina barn. En sådan skola kommer 
aldrig att tillåtas bli alltför usel.73 

Rimligtvis är det inte den sociala utjämningen mellan olika gruppers livsvillkor, eller höjandet av 

kunskaps- och kompetensnivån hos socioekonomiskt mindre gynnade sociala kategorier som är i 

fokus för detta nya som kallas livslångt lärande. Kommittén som utarbetade den nu gällande 

läroplanen för grundskolan hyste i sitt betänkande inte så värst stor tilltro till skolans förmåga att 

                                                
70 Anneli Josefsson och Lena Unemo, Utbildningens fördelning – en fråga om klass? SOU 2003:96 (Stockholm, 2003) s. 139 
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73 Donald Broady, ”Skolan under 1990-talet” i Välfärd och skola SOU 2000:39 (Stockholm, 2000) s. 8 
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fungera socialt utjämnande. ”En skola där eleverna bedöms och belönas efter individuella presta-

tioner har svårt att utgöra den stora kraften för social utjämning.”74 Men kommitténs anmärkning 

är en intressant ideologisk markör, eftersom en av den svenska grundutbildningens huvudupp-

gifter har varit just social utjämning. Vad är det då som har tillkommit under senare tid och som 

medfört behov av ett nytt begrepp, rent av ett nytt ledord i utbildningspolitiken? Det i inledningen 

citerade ministertalet låter antyda att det livslånga lärandet kan komma att bli föremål för 

konkurrens där folkflertalet riskerar att inte ”få möjlighet att förverkliga sitt behov av lärande och 

utveckling”. Nu börjar det bli riktigt märkligt, tycker jag. Den formella grunden till det livslånga 

lärandet läggs i förskolan till vilken alla barn i enlighet med ett antal reformprogram har tillgång. 

Undervisning i grund-, gymnasie-, ja till och med högskolor, är kostnadsfri och i förskolan 

skyddas de socioekonomiskt svaga grupperna från uteslutning genom maxtaxan. Grund- och 

gymnasieskolans likvärdiga innehåll garanteras genom lagstiftning och ändå riskerar tydligen en 

majoritet av befolkningen att bli satt på undantag i fråga om lärande och utveckling. I varje fall ser 

ministern en sådan samhällsutveckling som fullt realistisk. Hur kan det vara möjligt? 

En ny ansvarsfördelning 

Märkligt, och nästan omöjligt verkade det vara att hitta något med minsta antydan till konkretiser-

ing av det livslånga lärandets innebörd. Förutom pedagogiseringen av de allra minsta barnens 

omsorg föreföll det mesta som omtalades vara ganska oförändrat sedan tiden innan det livslånga 

lärandet blev något av ett ledord i utbildningspolitiken.  

     Vill du veta någonting så fråga ugglan, lyder uppmaningen i en barnvisa, och det var precis vad 

jag till sist gjorde. I varje fall konsulterade jag den kloka ugglans representation i den sociala 

verkligheten, jag sökte i uppslagsverket, denna sinnebild för kunskaps dignitet och beständighet. 

Och se där! 

livslångt lärande, pedagogisk term som på 1990-talet ersatte termen livslång utbildning och 
som innebär att individen är kapabel att lära sig under hela sin livstid. Livslångt lärande 
förutsätter att individen själv tar ansvar för sin utbildning och aktivt söker kunskap inte endast 
vid utbildningsinstitutioner, utan även på arbetsplatser och i vardagslivet.75 

Var den nya insikt som bröt fram under 1990-talet att individen är kapabel att lära efter 

ungdomstiden? Det verkar inte rimligt, och även om så vore kan man fråga sig varför denna 

insikt i så fall skulle behöva grundläggas redan i förskolan? Kanske är det nya snarare upptäckten 

att individen själv kan tilldelas ansvaret för sin utbildning? Den insikten kan förvisso behöva 

trummas in från spädaste ålder i för ändamålet anordnad pedagogisk miljö, för det är nog en 

vanlig tro att det allmänna har huvudansvar för folkets utbildning. Livslångt lärande sägs ha ersatt 

termen livslång utbildning. Vad kan det vara för skillnad mellan begreppen? 

livslång utbildning, pedagogisk term som innebär att utbildning och lärande är en livslång 
process. Tankarna bakom begreppet utvecklades av UNESCO på 1970-talet. Staten skulle ta 
det huvudsakliga ansvaret för utbildning av både barn och vuxna, i syfte att skapa en likvärdig 
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utbildning. Termen är dock mest förknippad med vuxenutbildning och är praktiskt tillämpad i 
återkommande utbildning. L. har senare ersatts av termen livslångt lärande.76 

Jaha, det verkar alltså vara det individuella ansvaret som är det nya. Poängen med att tala om det 

livslånga lärandet blir då inte att framhålla behovet av återkommande kunskapsuppdatering. 

Utbildning och lärande var ju redan förut en livslång process. Poängen verkar vara att det inte 

längre är statens, eller det allmännas, huvudsakliga ansvar att sörja för medborgarens utbildning 

utan att det numera åligger individen själv att se till att lära sig vad det nu är som kan tänkas 

behöva läras. Kan det vara medvetenhet om att utbildning numera är ett privat ansvarsområde 

som får ministern att oroas över att många, rent av en majoritet, inte ska kunna ”få möjlighet att 

förverkliga sitt behov av lärande och utveckling”? 

     Var kommer idén ifrån? Enligt Marianne Dovemark dök talet om det livslånga lärandet upp i 

OECD:s publikationer vid mitten av 1990-talet som ett led i harmoniseringen av medlemslän-

dernas önskvärt gemensamma utbildningspolicy.77 ”Målet är att tillgodose så många som möjligt 

(idealt alla) kvalitativa villkor till anställningsorienterad undervisning och träning.”78 Målet för det 

livslånga lärandet skulle då vara att: ”engagera alla medborgare i lärandeprocessen” och man 

pekar på skiftet i policyfokus, ”från institutioner till lärande subjekt”.79 Ja nog verkar en del av 

syftet vara att få alla att hålla sig i anställningsbart skick. Den bästa metoden för detta är kanske 

att så tidigt som möjligt ställa in individen på en beredskap för ständiga förändringar av 

förväntningar och villkor, vilka oavlåtligen ska bemästras genom nyinlärning. Det kanske är en 

grundläggande träning i att gilla läget som är tanken? Hursomhelst är det livslånga lärandet numera 

tydligen ett ledord för utbildningspolitiken, men det finns också ett annat begrepp som 

åtminstone på det juridiska planet behåller sin ställning som utbildningspolitiskt ledord och detta 

är likvärdighet. Den likvärdighet som FN-organet UNESCO talade om i en annan tid och utifrån 

ett annat ideologiskt klimat än dagens. Men något håller uppenbarligen på att hända. Hur går det 

med omsvängningen från medborgarutbildning som en statlig angelägenhet till en mera privat?  

Förskola i brytningstid 

Förskola i brytningstid är Skolverkets första nationella utvärdering av förskolan sedan läroplanen 

(lpfö98) införts och barnomsorg blivit en angelägenhet för utbildningsdepartementet och inte 

som tidigare, för socialdepartementet.80 Det första som konstateras är att barnomsorgen förvand-

lades till förskola och överfördes till utbildningssystemet parallellt med att kraftiga nedskärningar 

av resurser till verksamheten företogs. Ett framträdande resultat, rentav den största förändringen 

överhuvudtaget, blev större barngrupper och minskad bemanning i de flesta kommuner.81 

Införandet av läroplan anses ha bidragit till att höja förskolans status men har knappast haft 

någon betydelse alls för de strukturella förutsättningarna för verksamheten. Kommunledningar 

har alltså, enligt Skolverket, inte funnit det påkallat att ändra synen på resurstilldelning med 
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anledning av att förskolan pedagogiserats.82 Pedagogisk inriktning, personalens kompetens, 

barngruppens sammansättning och upptagningsområdets socioekonomiska status är alla exempel 

på faktorer som kommunledningar i allmänhet inte tillmäter någon särskild betydelse. Man tar 

tydligen företrädesvis ekonomisk hänsyn, fast inte till förskoleverksamhetens behov utan till 

annat.83  

     Hur olika aktörer ser på förskolans uppdrag och läroplan varierar mycket. ”Bland 

förvaltningschefer och rektorer betonas, mer än bland andra grupper, det positiva med att 

förskolan blivit en del av utbildningssystemet och ett första led i ’det livslånga lärandet’.”84 

Förskollärarna och barnskötarna betonar den nya barnsynen som lyfter fram barnens kompetens, 

snarare än behov85 och överlag har förskolans roll som skolförberedare blivit tydlig.86 

     Framför allt är det arbetet med värdegrunden, (dvs. verklighetspåståenden, värderingar och därav 

följande normer) som det anses angeläget att enas kring. Detta har vid sidan av skolförberedelse 

kommit att prioriteras av såväl kommunledningar som förskollärare, medan sådant som barns 

inflytande och jämställdhet inte alls fått lika stort genomslag.87 Skillnaderna mellan förskolornas 

förutsättningar är stora, dels mellan olika kommuner men även inom kommunerna. Det finns, 

konstaterar Skolverket, ”lågresursområden” som bland annat utmärks av en, relativt sett, större 

andel barn i behov av särskilt stöd. Förskolor inom dessa områden har utöver sina andra problem 

också klara svårigheter att rekrytera utbildad personal.88 Likvärdighet kan inte anses råda mellan 

olika förskolor, menar Skolverket, och utvärderingen visar att förskolor i socioekonomiska 

högresursområden genomgående klarar sig bättre än sina motsvarigheter i lågresursområden.89  I 

lågresursområdena är behoven ofta så stora att det ter sig meningslöst att försöka göra något åt 

dem. En förskolechef uttrycker sig så här apropå ett sådant område:  

Det är tre barn just nu utav 35 för vilka vi har fått lite extra pengar som vi har sökt. Sen finns 
det då ytterligare barn som vi tycker har behov av ett särskilt stöd, extrastöd, men där vi inser 
att det inte är någon idé att ens söka för att dels får vi inga pengar och det är svårt att tillgodose 
många barns behov i en grupp. Man får försöka att koncentrera sig på några.90 

Från omsorg till individuell prestation 

Övergången till mål- och resultatstyrning har inte varit okomplicerad och något som oroar Skol-

verket är tendensen att mäta verksamhetens grad av måluppfyllelse genom att utvärdera enskilda 

barns individuella utveckling och prestationer. Här ser man en uppenbar risk att intressefokus 

kommer att riktas mot barnens förmenta brister, med föresatsen att normalisera barnen utifrån 

den uppfattning som råkar vara den lokalt rådande. Den ökande andelen barn som bedöms vara i 

behov av särskilt stöd tror man från myndighetens sida, kan vara en effekt av den allt vanligare 

kartläggningen av barnens individuella utveckling, och man ser också en fara i att en ensidig 

                                                
82 Skolverket, Förskola i brytningstid (Stockholm, 2004) s. 30f 
83 Ibid. s. 62ff 
84 Ibid. s. 40f  
85 Ibid. s. 38ff 
86 Ibid. s. 46ff 
87 Ibid. s. 158f 
88 Ibid. s. 168ff 
89 Ibid. s. 177 
90 Ibid. s. 111 
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fokusering på enskilda barns prestationer gör att man inte uppmärksammar själva verksamhetens 

förutsättningar.91 Om det livslånga lärandets ideologiska etos är det som betonar det individuella 

ansvaret är det kanhända en fullt följdriktig utveckling, men utifrån ett ideal om social utjämning 

är det förstås illa eftersom det ju är förutsättningarna som i så fall måste göras mer likvärdiga, och 

dessa ser för tillfället ut att göras mer olika. Tanken med läroplanen som styrdokument var bland 

annat att resurser inte skulle fördelas lika enligt principen ett barn, en standardiserad summa 

pengar, utan resurserna skulle styras dit de behövdes bäst utifrån barnens behov. Så har det, enligt 

Skolverkets bedömning, inte blivit.92 Utvärderingen anses ge klart besked om att tyngdpunkten i 

verksamhetens uppdrag har förskjutits från att betona omsorg till att betona lärande, och den 

betraktas allt mer utifrån ”nyttoaspekter”. Visserligen, framhåller man, var syftet bakom reformen 

att ”förskolan ska utveckla barns tilltro till sin egen förmåga och främja lärande i ett livslångt 

perspektiv”, men ett alltför tidigt formellt lärande med inskränkning av barnens egna initiativ, risk 

för misslyckande och negativ bedömning som följd, kan direkt motverka sitt syfte. Man ser det 

därför som djupt angeläget att få till stånd en ”diskussion bland ledningsansvariga och profes-

sionella kring vad begreppen utveckling och lärande innebär för barn mellan 1-5 år i förskolan”.93  

     Utvecklingen mot formellt lärande och prestationsbedömning av enskilda barn ses som 

problematisk.94 Likvärdighetsidealet, vilket införandet av läroplanen syftade till att stärka, 

betraktas som hotat genom den stora variationen mellan olika förskolor i fråga om resurstill-

delning och verksamhetskompetens. Kommunledningars svala intresse för frågor som har med 

likvärdighetsaspekter att göra framstår som ett av de huvudsakliga skälen till att utvecklingen 

delvis går i andra riktningar än de önskvärda. En av de allra mest negativa utvecklingstendenserna 

ser Skolverket i de stora barngrupperna. De som förlorar mest på att vistas i stora barngrupper är, 

enligt myndigheten, de minsta barnen och barn i behov av extra stöd.95 Eller som det heter i den 

senaste lägesbedömningen av utbildningsväsendet: ”Små barn och barn i behov av särskilt stöd 

samt barn med annat modersmål och barn från socioekonomiskt mindre gynnade grupper 

förlorar på att vistas i stora barngrupper. Stora barngrupper medför dessutom stress hos både 

barn och personal.”96   

     Det är inga obetydliga små förtretligheter som kan härledas ur de stora barngrupperna. 

Arbetslivsinstitutet har låtit undersöka ljudmiljöns påverkan på förskolans personal och fann att 

förskolan på grund av de stora barngrupperna är en hälsovådlig arbetsplats.97 Man fann att 

ljudnivån vid de undersökta förskolorna låg alldeles för högt i förhållande till Arbetsmiljöverkets 

regler och rekommendationer. Den genomsnittliga bullernivån låg på samma nivå som markerar 

risk för hörselskador. Det tycks också finnas förstärkningseffekter som gör att vart och ett av 

barnen, för det är barnen som är bullerproducenter, i de stora barngrupperna bidrar till mer buller 
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92 Ibid. s. 178 
93 Ibid. s. 179 
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än vad de skulle göra i mindre grupper.98 Hörselskador och stressrelaterad ohälsa, kan det 

verkligen vara betydelselöst för en lyckad inskolning till det livslånga lärandets stärkande praktik? 

Nej, det är det naturligtvis inte. ”Höga ljudnivåer liksom buller förorsakar inte bara stress utan 

påverkar också barnets neuropsykologiska funktioner, såsom koncentration, uppmärksamhet, 

språkutveckling osv.”99 En hel del barn, främst från lågresursområdena tycks få starta det livslånga 

lärandets skickelsedigra färd med tungt bagage.   

Egen förskyllan och tystnadens kultur 

Eftersom ekonomin har blivit ett överordnat intresse för kommunledningar är det kanske inte så 

konstigt att barngrupperna får fortsätta att vara för stora för sitt eget bästa så länge det går. Men 

varför protesterar inte personalen högre än vad den gör? Och föräldrarna? Kan en del av förklar-

ingen ligga i förskjutningen av det pedagogiska intresset från gruppen till individen?  

Där finns en betoning på att förskolan skall stimulera varje enskilt barns utveckling och 
lärande. Detta kan delvis ses som ett avsteg från principen att utveckling sker i grupp, vilket var 
framträdande i Socialstyrelsens pedagogiska program.100 

Av trolig betydelse är den tilltagande privatiseringen på förskoleområdet.101 Det är fullt möjligt 

efter vad jag förstår, åtminstone för resursstarka föräldrar, att tillsammans med sina likar starta 

egen förskola med egna regler för avgifter, intagning och innehåll där de resurskrävande barnen 

effektivt kan hållas utanför. Ytterligare skäl att inte klaga är sannolikt den beroendeställning man 

befinner sig i som yrkesarbetande småbarnsförälder, eller anställd på en ombytlig och osäker 

arbetsmarknad. Att det inte verkar vara ideologiskt korrekt att ifrågasätta förskolan spelar säkert 

sin roll och dessutom finns tecken som tyder på att även ohälsa kan skrivas på det individuella 

ansvarskontot numera.  

     John Boman diskuterar i sin avhandling, Viljans vägar och villovägar, hur man från statsmaktens 

håll hanterat det politiskt beslutade målet om ökad jämlikhet i hälsa mellan olika sociala grupper. 

Vad som, enligt Boman, framför allt utmärker det politiska engagemanget i ärendet är ett mång-

ordigt talande om kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med existerande ojämlikhet, samtid-

igt som ytterst få åtgärder kommit till stånd.102 Detta är ett exempel på att programpunkten får 

ersätta den politiska åtgärden. Boman urskiljer hur en ny sorts människosyn växer fram. Tradi-

tionellt har socialpolitiken i Sverige haft homo saluber – den friska människan – som ideal och mål, 

men nu träder ett annat ideal fram på den retoriska scenen, nämligen homo valens – den dugliga 

människan.103 Ett belysande exempel på hur ideologier kan fungera, dels som påverkansfaktorer 

men också som just legitimerande för politikens utformning och allmänhetens acceptans. Om 

orsaken till, och ansvaret för, bristerna förflyttas till individen frikopplas det politiska ansvaret. 

En förenande faktor mellan alla mindre dugliga individer är att de allt oftare betraktas som 

ansvariga för sin egen olycka: 
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I vårt ”samhälle av individer” antas allt det trassel man kan hamna i vara självförvållat, och får 
någon det hett om öronen beror det på den olycklige ägaren till öronen själv. Det goda och det 
dåliga som fyller en persons liv har hon bara sig själv att tacka för eller kan hon bara ge sig själv 
skulden för.104  

Om det i den aktuella ideologiska kontexten ingår verklighetspåståenden, värderingar och därav följande 

normer som går ut på att dugliga personer klarar av att prestera väl under vilka förhållanden som 

helst, är det förstås svårt att beklaga sig över strukturella faktorer, kritiken tystnar lätt. Det har väl 

i alla tider varit vanskligt att opponera sig mot mäktigare instans men det finns tecken som tyder 

på att det idag, när ekonomiska intressen överordnas demokratiska, är farligare än någonsin: 

Med ekonomismens framfart i svenskt offentligt liv har många av stöttorna på personalplanet 
för civilkuraget avlägsnats för att ersättas med konstruktioner avsedda att tillgodose ekonomi-
värdena. Huruvida man därmed fått den önskade positiva effekten är inte klarlagt – mycket 
talar för att så inte är fallet. Att effekten för demokrativärdena blivit klart negativ torde 
däremot stå alldeles klart. Det är svårt att förneka att det idag är farligare än någonsin för en 
ämbetsman att i motsättning till sina överordnade stå upp för demokrativärdena.105 

Att göra förskolan obligatorisk genom delad vårdnad 

Ann-Marie Markström har undersökt hur inblandade aktörer tillsammans gör förskolor till just 

förskolor. Christina Gars menar att ansvaret för vårdnad och fostran av nutidens barn är delad 

mellan föräldrarna och institutionspersonalen och hur detta hanteras av parterna har hon 

undersökt genom att studera innehåll i och utformning av, utvecklingssamtal mellan föräldrar och 

förskollärare i ett antal förskolor.106  

     Enligt Markström har förskolan, trots sin formella frivillighet, kommit att bli obligatorisk i 

praktiken. Man förhåller sig, menar hon, till förskolan som något nödvändigt som inte ifrågasätts, 

dess existens tas för given och aktörerna anser sig sakna alternativ till den. Även om föräldrarnas 

förvärvsarbete fortfarande ses som huvudargumentet för varför barn ska vistas i förskola, finns 

också parallellt en föreställning om att barnen är där för sin egen skull. Denna bidrar också till 

konstruktionen av förskolan som något nödvändigt, ett obligatorium.107 Man kan lägga till att 

även personalen står i ett beroendeförhållande till förskolan, den är deras försörjning och 

dessutom utgör den arenan för deras professionella självförverkligande. 

     Vad får då barnen lära sig i den för lärandet så viktiga förskoleinstitutionen? Precis som 

Skolverkets utvärdering visade, finner också Markström och Gars att mycket av verksamheten 

och talet om förskolebarn uppehåller sig vid värdegrundsfrågor, dvs. normer och värden som 

anses betydelsefulla både ur ett samhällsperspektiv och för det enskilda barnets egen skull. Alla 

ska få samma möjligheter och målet för verksamheten är att anpassa och integrera barnen till 

rådande samhällsnormer, vilka i första hand relateras till skolans förväntade krav.108 Men 

samtidigt är siktet inställt på vuxenlivet. En bit på den vägen kommer man genom att barnen 

förmås bli fungerande förskolebarn. 
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Barnen ska anpassa sig och kvalificera sig för att få tillgång till institutionens och samhällets 
gemenskap, men ska också vara självständiga och kapabla att själva skapa sina möjligheter. […] 
det är en paradox att det ställs krav på ett självständigt barn, åtminstone i förhållande till familj 
och enskilda personer i förskolan, samtidigt som det finns krav på ett kollektivt barn i relation 
till ett ständigt föränderligt förskolekollektiv, där barn ständigt byts ut och nya tillkommer. 
Barn som inte vill eller anpassar sig till gemenskapen i förskolekollektivet blir avvikande i 
denna kontext.109 

I föreställningen om barns rätta sätt att vara sociala och kompetenta inryms även krav på att vara 

lycklig och visa trivsel, det lämnas inget utrymme för alternativet att inte trivas i förskolan: 

Att barn själva protesterar eller visar missnöje med att ”tvingas” gå i förskolan, upplevs som 
problematiskt och framstår samtidigt vara en närmast olöslig fråga. Barns ledsenhet och 
förtvivlan är något som endast tas upp undantagsvis av de vuxna själva, t.ex. i intervjuerna. När 
det tas upp förläggs problemet i första hand till enskilda individer, barn eller föräldrar, och 
ytterst sällan ifrågasätts förskolan som sådan eller dess innehåll som orsak till problemet. Detta 
förhållande slår fast förskolan som ett självklart och nödvändigt inslag i barns och familjers 
vardagsliv i det svenska samhället på 2000-talet.110 

”man ska lära sig och vara snäll och gå i skolan” 

Så såg ett av barnen i Markströms studie på sin förskolevardag.111 Vad är det då som framstår 

som viktiga lärdomar att göra på den första sträckan av det livslånga lärandets väg? Förmågan hos 

barnen att ”ta instruktioner” visade sig vara en viktig lärdom. Vidare framhölls värdet i att lära 

traditionella förskolekompetenser som att kunna arbeta med färg och form, sjunga speciella 

sånger, men också att kunna sitta stilla i samlingar, vänta på sin tur och kunna lyssna samt svara 

på frågor. Att visa hänsyn är viktigt, barnen ska lära sig att inte vara egoistiska men de ska 

samtidigt helst också lära sig att ta för sig i gruppen. De barn som inte är aktiva och självgående 

anses behöva särskilt stöd från personalens sida för att bli mer sociala. Riktiga förskolebarn får 

inte vara vare sig för framfusiga eller för tillbakadragna. 112 

     Att kunna ”leka duktigt” ses som en positiv egenskap hos förskolebarnet och det innebär ofta 

att kunna sysselsätta sig själv och inte vara beroende av de vuxna, barnen ska helst vara flexibla 

och självständiga och kunna leka med vem som helst. Problematiska är de barn som är oroliga, 

tillbakadragna, blyga och rädda. Ett idealt förskolebarn lär sig tidigt att klara sig själv så mycket 

som möjligt utan att det inkräktar på andra barn.113 Precis som i Skolverkets utvärdering noteras 

att ”förskolans roll på senare år har förskjutits från en institution för omsorg till en förskola med 

mer skollika inslag och krav.”114 

Personalen anser att det finns krav eller förväntningar från skolan på att förskolan ska leverera 
det de benämner ”välförberedda” och ”skolfärdiga” barn, vilket kan ses som ett uttryck för 
institutionaliseringen. Kravet att leverera skolfärdiga barn blir särskilt tydligt i förhållande till de 
barn som anses ”ha problem” av något slag.115 
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Även Gars finner i sin studie att tillvaron i förskolan präglas av ett sikte inställt på framtiden och 

framtida krav från skola och vuxenliv och ett sätt att se på barnet som projekt: 

Problemen tar stor plats. Förskollärarna är måna om att rusta barnen inför den kommande 
skolgången och fokuserar av den anledningen på problem hos barnen som behöver rättas till 
inför denna. Föräldrarna är måna om att barnen, inför ett kommande liv i grupper och sociala 
sammanhang, tillägnar sig en förmåga att ta sig fram och ta plats i barngruppen.116 

Skolverket var inte tillfreds med sättet barnen värderades och bedömdes på, och farhågorna tycks 

bekräftas av de ovan beskrivna förskolorna. ”Problemen dominerade, eller annorlunda uttryckt 

barnens underprestationer, deras oförmåga att falla innanför de uppställda normerna, var det som 

i hög grad satte sin prägel på samtalen.”117 Barn tycks i stor utsträckning mätas och värderas efter 

utvecklingspsykologiska måttstockar samtidigt som de tränas inför krav från en social verklighet 

man utgår från att de kommer att möta. Problemorsaker förläggs till barnets person eller barnets 

familj, inte till förskolan som institution, vilken inte alls ifrågasätts. Förskolan som obligatorium, 

vårdnaden om de minsta barnen som delad mellan föräldrar och samhälle framstår som 

fullbordad. Avgångsstationen för färden mot det livslånga lärandet verkar fast förankrad i 

förskoleinstitutionen. Men hur har processen som lett dit sett ut? 

Brytningstider och social omorganisation 

Barnomsorg i organiserad form uppstod först i det tidigmoderna samhället i form av välgörenhet 

riktad mot stadsproletariatets tillsynslösa barn. Syftet var dubbelt, dels tyckte man synd om 

barnen och dels ville man genom ingripanden i arbetarklassens familjer hindra att: ”samhällsom-

störtande, socialistiska strömningar fick fäste.”118 Sveriges första barnkrubba öppnades vid mitten 

av 1800-talet som nödhjälp för fattiga mödrar. Barnkrubborna saknade varje inslag av pedagogik, 

teori och utbildning, och det skulle dröja länge innan sådana tankar vann insteg. Men det fanns i 

alla fall ett syfte med verksamheten: ”att förbereda framtida arbetare åt samhället” samt att 

barnen skulle få ”en sedlig fostran.”119  

     Barnträdgårdar, ett slags deltidsförskolor, började växa fram runt sekelskiftet mellan 1800- och 

1900-tal. De byggde på en uppfostringsfilosofi utarbetad av den tyske filosofen och pedagogen 

Friedrich Fröbel. De pedagogiska tankarna var naturromantiskt präglade och barnet sågs som en 

planta som behövde näring och skötsel för att blomma ut i enlighet med sina inneboende goda 

anlag. Leken och den ordnade aktiviteten ansågs viktiga. Det var aldrig fråga om barntillsyn, man 

erbjöd några timmars pedagogisk verksamhet i utvecklande syfte. Tanken var från början att nå 

arbetarklassens barn men så blev det inte. Barnträdgårdarna drevs privat och endast relativt 

välbeställda familjer hade råd att betala avgiften. 120 Arbetarbarnen hänvisades till krubborna. 

     Helene Brembeck har undersökt hur olika samhällsklassers uppfostringsmönster utvecklats 

under det moderna projektet och hon menar att barnträdgårdspedagogiken som den tog form 

runt förra sekelskiftet, till stora delar överensstämde med borgerlighetens ideal om ett 
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självbehärskat men verksamt barn. Insatser på barnavårdens område, liksom för övrigt på alla de 

områden som nu täcks av offentliga välfärdsinstitutioner, motiverades av oro för en moralisk kris 

i industrialiseringens spår. Arbetarnas antal hade vuxit i städerna och deras offensiva uttryck för 

proletära uppfostringsideal med ”disciplin, kollektiv anda och uthållighet” upplevdes, enligt 

Brembeck, som hotfullt och skrämmande för borgerligheten.121 ”Den proletära fostran blir nu 

föremål för alla de former av utgränsning, censur, förtryck genom vilken makten opererar. Så har 

också arbetarklassens alternativa uppfostringssystem till stor del förblivit osynligt i historien.” 122  

Nya medborgare för ett nytt samhälle 

I bekymren för den ”sociala frågan” aktualiserades vid 1800-talets mitt såväl farhågor om 

familjens upplösning som det ökande kravet på medborgarnas kompetens i industrisamhällets 

snabbt uppkomna arbetsdelning. Barnen behövde tillsyn då föräldrarna arbetade och de behövde 

tillägna sig kunskaper föräldrarna inte kunde förmedla. Behovet av ny och organiserad kunskaps-

förmedling liksom det ökande kravet på medborgerligt inflytande banade samtidigt väg för 

folkskolans etablering. En kombination av samhällsförändringar och ideologisk förskjutning 

medförde behov av att ”skapa nya medborgare för ett nytt samhälle”.123 Privilegiet att formulera 

offentliga uppfostringsideal skulle snart, enligt Brembeck, komma att tillfalla den framväxande 

nya medelklassen och förskoleinstitutionen kom i början av 1900-talet, liksom medelklassen själv, 

att placeras mellan borgerlighet och arbetarklass med målsättningen att skapa en ny gemenskap 

för det nya storskaliga samhällets behov. Sin ideologiska rot och idémässiga förebild hade den nya 

mellanklassen i borgerligheten.124 Upplysningsverksamhet skulle bygga den goda gemenskapen 

genom en ”moralisk upprustning i arbetarvardagen”.125 Arbetarna, med dragning åt en ”kollektiv 

anda” behövde uppenbarligen hyfsas till för att bättre passa den nya gemenskapsideologin. 

”Lönearbete och demokratiska styresformer ändrade människans livsvillkor.”126 Men lönearbetet 

kom först, demokratin lät vänta på sig längre, och lönearbetarna blev inte helt av egen kraft 

positivt inställda till sina nya levnadsvillkor under fabrikskulturen: 

Skapandet av nya och särdeles hemska och motbjudande förhållanden för dem som hade 
försatts i (eller, som reformivrarna föredrog att uttrycka det: valt) fattighjonets svåra belägenhet 
gjorde förvisso de fattiga mer mottagliga för lönearbetets osäkra lockelser och avvärjde därmed 
den så omskrivna faran för nedsmittning med lättja[…]Den skrämmande anblicken av 
fattighustillvaron, som tjänade som referenspunkt vid bedömningen av fabrikslivets kvaliteter, 
sänkte ytterligare den nivå till vilken arbetsgivarna kunde driva sina anställdas fördragsamhet 
utan rädsla för vare sig uppror eller undanhållande från arbetet.127 

Även folkskolan, vilken började införas 1848, var i stora stycken en fråga om de lägre befolk-

ningsskikten och frågan drevs främst av liberala politiker medan de konservativa spjärnade emot. 

Ett mer vägande skäl för en förbättrad folkundervisning än demokratiseringssträvandena tycks, 

till en början, ha varit möjligheten att komma tillrätta med de sociala problem som den snabba 
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befolkningsökningen bland ”landsbygdens s.k. underklasser” förde med sig.128 Att förmå de 

ovilliga lantarbetarföräldrarna att skicka sina barn till skolan regelbundet visade sig bli mycket 

svårt. ”Det var en kulturkamp under decennier – en kulturgärning i det tysta.”129 Det var också, 

efter vad det verkar, en ideologisk kamp för att inpränta nya verklighetspåståenden, värderingar och 

därav följande normer hos en social kategori som i ringa utsträckning tycks ha efterfrågat något 

sådant. Folkskolan betraktades också länge som en fattigskola med allvarliga brister och ”många 

välbeställda föräldrar gav sina barn den första förberedande undervisningen i privata skolor”, för 

att sedan skicka dem vidare till de statliga läroverken.130 Enhetlig fostran och bildning för alla var 

nog inte riktigt vad som föresvävade de dominerande samhällsklasserna då en mer allmän 

medborgarskolning började ta form. 

Skolning för det moderna 

Under 1930-talet steg Alva Myrdal in på förskoleområdet, som en starkt pådrivande kraft för det 

moderna projektets genomförande. Barnuppfostran var en offentlig fråga och målet för fostran 

var integrering på vetenskaplig, inte borgerligt ideologisk, grund i det nya samhälle som växte 

fram. ”Den profylaktiska socialpolitikens direkta uppgift är att framskapa ett bättre 

människomaterial.”131 Vad kunde, med en sådan utgångspunkt, vara lämpligare än att börja med 

barnen? Hemmet var inte platsen att framskapa ett bättre människomaterial, detta sköttes bättre 

av vetenskapligt skolade professionella fostrarinnor i Storbarnkammaren, trodde Alva Myrdal, som 

redan1935 publicerade sin djärva vision. Mödrarna borde förvärvsarbeta och i Storbarnkammaren 

skulle barnen få pedagogisk stimulans och fostras utifrån moderna metoder.132 Detta skulle bidra 

till att skapa: ”sunda, arbetsdugliga, socialt inpassade och lyckliga medborgare i nästa 

generation.”133 Barnträdgårdens naturromantiska utvecklingssyn på barnet ersattes i Storbarn-

kammaren av ett vetenskapligt betraktelsesätt med utvecklingspsykologisk teoribildning som bas. 

Att upptäcka avvikelser från den normala utvecklingen samt försöka korrigera dessa blev den 

centrala uppgiften för Storbarnkammarens ledarinnor.134 Det främsta pedagogiska verktyget var 

att grundlägga regelbundna vanor hos barnen och att hålla sig till bestämda regler.135 

     Alva Myrdals Storbarnkammare var en av de föreställningar som satte den moderna veten-

skapen psykologi på den framväxande välfärdsstatens dagordning och under 1940-talet gjorde 

forskarna entré i de statliga utredningarna på utbildningsområdet. Målet var att försöka anpassa 

skolan efter barnens beskaffenhet så att deras utveckling kunde följa den ordnade gång 

utvecklingspsykologin postulerade.136 ”Man kan säga en smula förenklat att skolpolitik uppfattades 

som tillämpad pedagogik och pedagogik som tillämpad psykologi.”137 
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Fram till mitten av 1950-talet var barnläkarna auktoriteterna på barns utveckling och beteende. 

Deras språk, eller diskurs, innehöll: ”[…] en rekvisita av brister, tillkortakommanden och urart-

ningar hos klientelet – barnet och dess föräldrar.”138 Även i Storbarnkammaren, med sina 

utvecklingspsykologiskt inspirerade uppfostringsmetoder, skulle barnläkaren vara oinskränkt 

auktoritet. Den medicinska och moraliska förståelsehorisonten med sina avskiljande och ute-

slutande mekanismer utmanades framgångsrikt av ett synsätt som betonade ”problemlösning och 

förståelse av individens/barnets situation” och detta var, menar Bengt Börjesson, ”en tanke-

revolution av väldiga mått” som bar på ”fröet till en human och frigörande pedagogik och vård”, 

och det var först vid efterkrigstiden som demokratin blev en faktor att räkna med på allvar.139  

     Klassamhället skulle övervinnas genom en för alla gemensam skolgång. Tanken var långt ifrån 

ny, redan 1880-talets radikaler drev frågan om bildningens demokratisering som ett sätt att uppnå 

det klasslösa samhället.140 Erfarenheterna från andra världskriget skapade en stark önskan om att 

skolan skulle fostra nya generationer som hyste respekt för de demokratiska värdena och som 

skulle kunna stå emot antidemokratisk propaganda.141 Efter årtionden av utredningar beslutade så 

riksdagen 1962 att den svenska grundskolan skulle vara enhetlig och sammanhållen.142 Alla barn, 

oavsett bakgrund och egna förutsättningar skulle få sin grundläggande utbildning i en likvärdig 

skola. Utvecklingen var inte oomstridd, vare sig politiskt eller pedagogiskt, men genom intimt 

samarbete mellan kunskap och politisk makt vanns en sanningsseger vilken skapade en 

likvärdighetsideologi som kom att styra utvecklingen i förskola och skola.143 

Små barn och tung ideologi 

Krigstid och fyrtiotal kom att uppmärksamma arbetsmarknadens behov av kvinnlig arbetskraft 

och riksdagen insåg att barntillsynsinstitutioner behövdes för att frigöra den kvinnliga arbets-

kraften. Detta tycks ha varit upprinnelsen till det statliga intresset för de minsta barnens tillvaro 

utanför hemmen. 1943 fattades beslut om statsbidrag till både barnkrubbor och lekskolor, 1944 

bytte barnkrubborna namn till daghem.144 Men det skulle dröja innan den myrdalska visionen om 

statsuppfostran realiserades. Kriget tog slut, femtiotal och kärnfamiljens storhetstid tog vid, 

daghemsutbyggnaden kom av sig och det dröjde till 70-talet innan den tog fart på allvar.145 

Socialstyrelsen, som var daghemmens tillsynsmyndighet, förhöll sig fortfarande in på 1960-talet 

avvisande till tanken på utbyggd institutionsomsorg vilken man såg som en nödlösning ingen 

normal människa skulle önska, om inte därtill nödd och tvungen.146 Så här citeras hos Gars ett 

remissyttrande från 1955: ”När man går på ett daghem och där ser barnen omgivna av många 
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andra barn, ser barnen ständigt i grupp och i kollektivistisk samvaro och vet att detta är barnens 

hela miljö dag ut och dag in under hela deras medvetna barndom måste man beklaga dem.”147 

Tiderna ändrades, liksom barndomens villkor. Inte bara arbetarklassens kvinnor arbetade utanför 

hemmen. Socialdepartementet angav i sina direktiv till 1968 års Barnstugeutredning att det fanns 

behov av ett ökat antal heldagomsorgsplatser för barn. ”Diskursen måste således ändras. Barnen 

måste tillskrivas förändrade behov.”148 Det dröjde dock in på 1980-talet innan förskolebarn-

domen blev den vanliga och i behov av ideologisk legitimering: 

Här gällde det att erövra förskolan som en viktig pedagogisk institution för majoriteten av de 
svenska barnfamiljerna – från att ha varit en resurs för och kontroll av i första hand utsatta 
grupper, i synnerhet ensamma mödrar. Förskolan skulle demonstreras vara bra för alla barn 
genom sitt pedagogiskt kvalificerade innehåll.149 

Även om starka krafter tryckte på för daghemsutbyggnaden var alla inte lika nöjda med sakernas 

tillstånd. Förskoleinstitutionen tycks ha introducerats en gång i tiden som ett medelklassprojekt 

för en ny samhällelig gemenskap, grundad på nya värderingar för ett nytt samhällsliv. Enligt 

Brembeck var utbyggnaden under 1970-talet uttryck för samma medelklassdominans på det 

sociala området. Den lägre medelklassen representerade vid 70-talets mitt närmare 40 procent av 

alla Sveriges yrkesverksamma, och gruppen dominerades av pedagoger, socialarbetare och 

journalister.150 Lägre medelklassvärderingar präglade både den positiva uppfattningen om 

förskolan och det innehåll den skulle förmedla:  

En anledning till att lägre medelklassdiskursen i sin artikulerade form fått ett sådant genomslag 
och en sådan spridning är att gruppen under seklets gång alltmer kommit att kolonisera det 
sociala fält av institutioner och professioner riktat mot barn och barns fostran; förskollärare, 
socialarbetare, psykologer, kuratorer. Dessa ”professionella” representanter för gruppen kan 
sedan i egenskap av ”experter” uttala sig å allas vägnar och åt sina uttalanden ge en air av 
vetenskaplig legitimitet. De kan bygga upp institutioner med utgångspunkt i sina idéer, 
konstruera mätmetoder som mäter det de anser väsentligt att mäta och genomföra 
undersökningar som visar hur viktiga och nödvändiga deras uppfostringsmetoder är. Samtidigt 
växer deras pondus som ”experter” alltmer.151 

Såväl högre medel- som arbetarklass värjde sig ännu vid senare halvan av 80-talet, menar 

Brembeck, mot att få sina barn fostrade utifrån en institutionaliserad medelklassideologi.152 

     En förutsättning för att satsningen på allas likvärdiga och högkvalitativa utbildning och om-

sorg inom samma institutioner skulle te sig förnuftig, var förmodligen en vetenskapligt underbyggd 

människosyn som passade ändamålet. Här stod psykologin till tjänst genom att producera 

kunskap som visade att alla människor besitter resurser att lära och söka kunskap, bara de riktiga 

förutsättningarna erbjuds. Sådan kunskap kombinerad med ”ett ideologiskt ställningstagande: alla 

har rätt att utvecklas på sina egna villkor”, utgjorde jordmån för den storskaliga utbyggnaden av 

barnomsorg och skola.153 
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I Sverige förde denna ambition långt: kostnaderna för ett enskilt barn i skola respektive 
förskola var högre än i något annat land. Skola och förskola byggs upp och 
resursdimensioneras mot bakgrund av familjens sårbara situation: med båda föräldrarna i 
förvärvslivet – och med de höga krav som ställs på de förvärvsarbetande – krävs en dialektisk 
kompensation. ”Den svaga familjen” förutsätter ett starkt samhälle.154  

Det ansågs tydligen förnuftigt att tänka så på den tiden, i en tid präglad av den pedagogiska termen 

livslång utbildning snarare än av det livslånga lärandet. Numera betraktas det kanhända som 

vansinne att kosta på barn mer än vad andra gör. Länder vi finner det angeläget att dela 

utbildningspolicy med har inte haft för vana att låta kostnaden för ett barn i förskola och skola 

vara ”högre än i något annat land”. Det behövs väl strängt taget inte heller i en tid där hyllandet 

av personligt ansvarstagande och värdet av individuella val är bärande tankefigurer. Det ser ut att 

ha varit en annan syn på individen och det goda samhällets sociala ordning som byggde upp 

institutionerna för barns och ungas omsorg och bildning, än den som övervakar dessa 

institutioner idag. Bokföring av små barns personliga tillkortakommanden återvänder tillsammans 

med en tystad kritik och en renässans för en moraliserande syn på personlig svaghet och ojämlika 

villkor mellan samhällsmedlemmar. Vad hände egentligen under 1900-talets sista decennier? 

 Perspektiv på samhällsutvecklingen 

ja det är ju 90-talet alltså, naturligtvis det är det ju, när vi skulle börja spara pengar helt plötsligt, 
då inträdde ju en förändring, omedelbart, när alla började titta på varandra är det du som är 
slösaktigast eller är det jag, närande- och tärandebegreppet började komma och såna där saker, 
det är ju, men där händer nånting alltså, det är fruktansvärt det är vidrigt, och produktion har vi 
ju kvar som begrepp på en nämnd här då, som sköter skolan, utbildning, barnomsorg och även 
annan särskild omsorg, produktion 155 

Den ovan citerade läraren talar om en ny syn på välfärdstjänsterna som blev märkbar, inte minst i 

skolan, under 1990-talet. Ibland kallas förändringen systemskifte och vad som då oftast avses är 

en förändring av det ideologiska klimatet, med andra premisser för samhällsplanering och 

organisation av välfärdstjänsterna som följd. Under hela efterkrigstiden rådde i stora delar av 

västvärlden uppfattningen att politikens främsta uppgifter var att värna sysselsättningen och att 

fördela gemensamma tillgångar på ett någorlunda rättvist sätt.156 Till den kontext där förestäl-

lningen om det livslånga lärandet växte fram hör skiftet av hegemonisk ideologi i de utvecklade 

västerländska ekonomierna, vilket enligt en del bedömare fullbordades under 1980-talet. De 

brittiska forskarna David Knights och Darren McCabe menar att under efterkrigstiden 

dominerade en ideologi som bland annat förespråkade en stark välfärdsstat som skulle äga sina 

viktigaste näringar och som uppmuntrade kollektivt inflytande via fackföreningar. Detta kom att 

ändras radikalt. Thatcher- och Reaganåren, menar Knights och McCabe, befäste ekonomismen 

som ideologisk hegemon i västvärlden med bland annat privatisering av allmänna medel och 

antifackliga åtgärder som följd.157 Ekonomisk tillväxt har blivit ett överordnat värde som andra 

värden relateras till. ”Ekonomerna har med andra ord lyckats erövra problemformulerings-
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privilegiet, de bestämmer nu hur frågorna ska ställas, och därmed också till stor del vad svaren 

blir.”158 Men det var inte bara det att ekonomernas inflytande över välfärdspolitiken ökade, det 

var också så att ekonomerna själva svängde in på en ny kunskapsväg, den väg som brukar kallas 

den neoklassiska ekonomiska teorin eller nyliberalism rätt och slätt.159 

     Ett av tecknen på den nya hegemoniska ordningen, den nya strömfåran, var lanseringen av den 

enda vägens politik. ”I början av 1980-talet är det ideologiska skiftet fullbordat och vi träder in i en 

ny era. Med Carl Bildts träffande formulering finns det bara en väg att vandra[…]Bildts formuler-

ingskonst kan mäta sig med Thatchers när hon kallar den enda vägen för TINA, There Is No 

Alternative.”160 Visserligen medgavs att stålbaden skulle svida, mer för vissa än för andra, men 

icke desto mindre var det oundvikligt att slå in på en ny kurs, en kurs som skulle premiera 

marknadens fördelningsmekanismer snarare än politisk styrning.161  

Föreställningen om den ekonomiska frihetens nödvändighet och dess företräde framför alla 
andra friheter är nutidens härskande ideologi. Politikens gränser sätts av den internationella 
valutahandeln, storföretagens önskemål och vinstkalkyler. Och individernas egenintresse. Bara 
innanför dessa snäva ramar kan livet levas och möjligheterna öppna sig.162 

Foucault talade om sanningstvång och kanske spelar det sin roll när de, om riktigheten i sina 

antaganden övertygade, vidtar mått och steg för att säkra den önskvärda samhällsutvecklingen. 

Ett sätt att ”ljuga i sanningens skepnad” är, menar Zizek, numera att ”erkänna allt”: 

The outstanding mode of this ’lying in the guise of truth’ today is cynism: with a disarming 
frankness one ‘admits everything’, yet this full acknowledgement of our power interests does 
not in any way prevent us from pursuing these interests – the formula of cynism is no longer 
the classic Marxian ‘they do not know it, but they are doing it’; it is ‘they know very well what 
they are doing, yet they do it’.163 

Nu när den dominerande ideologiska ordningen sedan länge blivit vardag finns ofta ingen anled-

ning att linda in budskapet i några förmildrande omständigheter. Den kristdemokratiske ordför-

anden för socialnämnden i Åtvidabergs kommun illustrerar ganska väl denna avväpnande rättframhet 

när han på följande vis refereras i lokalbladet angående ett i raden av kostnadseffektiviserande 

beslut inom kommunens äldrevård:  

Men vi har inte råd med den kvalitén. Fast anställda kostar mer än timvikarier, eftersom fast 
anställda också deltar i möten och utbildningar. En timvikarie är effektiv till 100 procent. 
Dessutom har timvikarier lägre lön än fast anställda. […] Om mål och medel inte stämmer 
överens får medel gå före, säger Tommy Risarp och konstaterar att bristen på pengar måste stå 
över goda ambitioner och höga mål inom äldreomsorgen. Men vi klarar de lagstadgade målen, 
även om vi måste sänka kvalitén.164 

Lärande hela livet må vara viktigt men det finns uppenbarligen understundom annat som 

prioriteras. Även om det ovanstående tecknar en del av bilden av vår samtid är det viktigt att 

komma ihåg att samhällen och sociala ordningar är historiskt och kulturellt betingade, de 
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förändras över tiden tillsammans med sina bärande föreställningar. Samhällsförändringarna i vår 

tid framställs ofta som dramatiska och oöverträffade i snabbhet och omfattning men det vi 

upplever nu är inte det första systemskiftet och kanske inte, när allt kommer omkring, det mest 

genomgripande heller. Förändringsprocesserna ledde även för ett sekel sedan till ideologiska 

förskjutningar vilka i sinom tid kom att driva fram välfärdsstaten. Och det är de ideologier som 

förde välfärdstatens sociala ordning till hegemoni som nu utmanas i det nya systemskiftet. 

Och på individualiseringen 

För tillfället lever vi i en kulturell och historisk miljö där var och en förmodas ta ansvar för att 

utveckla sitt eget livsprojekt. Den tyske sociologen Thomas Ziehe talar om kulturell friställning.165 

Traditionella livsstilsmanus anses ha minskat i betydelse för unga människors orientering i 

tillvaron. I stället blir det egna livsstilsvalet ett mål i sig, den egna identiteten byggs som ett 

reflexivt projekt som aldrig avslutas.166 I det nuvarande samhällets typ av modernitet är företeelser 

som valfrihet, rörlighet och flexibilitet centrala. Man får inte fastna någonstans och detta gäller, 

enligt Bauman, i högsta grad även identitetsbygget. ”Vilken identitet man än må överväga och 

önska sig så måste den, precis som dagens arbetsmarknad, ha egenskapen att vara flexibel.”167 Vår 

tid som Bauman väljer att kalla postmodern, utmärks av valfrihet och ambivalens. Ett exempel på 

det är att den höga förändringstakten gör det svårt, om inte omöjligt, att förutse resultatet av 

utbildningsinvesteringen: 

Hur kan man investera i en livslång insats om dagens värden tvunget skrivs ner eller upp under 
morgondagen? Hur kan man förbereda sig för livets uppgift om mödosamt förvärvade 
färdigheter ena dagen är en tillgång och andra dagen blir en belastning? När yrken och arbeten 
försvinner utan förvarning och gårdagens specialisering blir dagens skygglappar?168 

Familjen är inte längre självklart det lilla barnets primära socialisationsomgivning och barnet är 

inte självklart främst familjens angelägenhet. Det förekommer ibland rättsprocesser där ingen av 

föräldrarna längre vill vara barnets vårdnadshavare.169 För tillfället anses det viktigt att barn så 

tidigt som möjligt träder in på det livslånga lärandets väg av ändlöst, reflexivt identitetsbyggande.  

     Man måste bli någon i dagens individualiserade värld, förr fanns kanske traditioner som före-

skrev att man blev något, exempelvis en som förde ett familjetraditionellt yrke vidare. Nu tänker vi 

oss att individen för egen del måste skapa sig själv från grunden, men man måste ständigt vara 

beredd att när som helst byta inriktning på identitetsprojektet, i takt med att information 

uppdateras och ändras. ”Modernitetens reflexivitet sträcker sig ända in i självets kärna. Eller 

annorlunda uttryckt: i en posttraditionell ordning blir självet ett reflexivt projekt.”170 I 

frikopplingsprocessen blir individen kanske fri från traditioner, men i stället beroende av experter 

som kan bistå med vägledning i stort som i smått.171 
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Skolan syftade, enligt Jonas Frykman, tidigare till att individen skulle bli något snarare än någon, 

men så är det inte längre menar han. ”Skolan har kommit att prioritera vissa terapeutiska värden, 

den har blivit platsen där eleven skall lära känna sig själv […] skall här tränas i presens, i konsten 

att vara. Den pedagogik som tidigare utmärkt skolan har handlat om att lära sig futurum, frågan 

om vad man kan bli.” 172 Vi har blivit ensamma med ansvaret för oss själva, vår lycka och olycka 

och då, menar Frykman, är det ju inte så konstigt om det blir till en nödvändighet att:  

[…]formge detta ”själv” i vardagens aktiviteter […] konsten att ”göra sig själv” är idag en 
vittomfattad verksamhet. Självidentiteten blir svaret på hotet att försvinna, vägen till en 
ontologisk säkerhet. […] För det mesta brukar dessa tankar appliceras på hur vuxna människor 
skapar sig själva som reflexiva individer. Men skall detta bara förstås som en medveten 
handling som öppnar stora möjligheter för att hitta sin egen väg? Kan det inte lika gärna ses 
som vår samtids eget kulturmönster. Det där ”självet” blir en hemläxa mer än en upptäckt. 
Träning till förelagd reflexivitet inleds i och med att förstaglytten börjar skolan.173 

Postmodern identitetsbildning redan på skolschemat, konstaterar Frykman. Men så gjorde han ju 

också sina iakttagelser en tid innan förskolan fick sin egen läroplan. Nu får man nog räkna med 

att självet blir hemläxa redan före skolstart. Kan det vara det man syftar på när förskolan ges 

uppdraget att lägga grunden för det livslånga lärandet? 

Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? 

Under 1990-talet har det svenska skolsystemet genomgått flera stora reformer vilka kan tänkas 
ha påverkat förutsättningarna för ett likvärdigt skolsystem, t.ex. kommunaliseringen, valfrihets-
reformerna, övergången från regelstyrning till mål- och resultatstyrning samt ett nytt kriterie-
relaterat betygsystem..174 

Det var alltså mycket som hände på skolområdet på ganska kort tid. Valfrihetsreformerna gjorde 

det möjligt för elever att välja annan skola – kommunal eller privat - än den som de annars skulle 

ha tilldelats. Privata skolalternativ gavs rätt till offentlig finansiering på samma sätt som kom-

munala skolor. Tidigare studier tyder på att kvalitetsskillnader mellan skolor ökat efter reform-

erna liksom skolsegregationen, det är detta som föranlett Skolverket att närmare granska skolut-

vecklingen ur ett likvärdighetsperspektiv. Man konstaterar dock att likvärdighet inte är något entyd-

igt begrepp, och ”beroende på ideologisk inställning tolkas begreppet på olika sätt”.175  Den här 

aktuella skolverksrapporten utgår från att likvärdighetsbegreppet ska: ”innebära lika möjligheter 

till utbildning vilket i sin tur innebär att samhället bör kompensera olika individer och grupper 

som har mindre gynnsamma förutsättningar att uppnå målen i det svenska skolsystemet.”176 

Migrations- och socioekonomisk bakgrund är de viktigaste förklaringsfaktorerna bakom olikheter 

i elevers skolprestationer, det visas av både svenska och internationella undersökningar.177   

     Att barn till högutbildade föräldrar presterar bättre i utbildningssammanhang än barn till låg-

utbildade är ingen nyhet, därför är det heller inget konstigt med att skolor med en hög andel väl-

utbildade i föräldrakollektivet uppnår högre genomsnittligt betygsresultat än skolor där många 

                                                
172 Jonas Frykman, Ljusnande framtid! (Lund, 1998) s. 31 
173 Ibid. s. 33f  
174 Skolverket, Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? (Stockholm, 2006) s. 3 
175 Ibid. s. 7 
176 Ibid. s. 10 
177 Ibid. s. 24 



 31 

föräldrar är lågutbildade. Det är inte den enda förklaringen till att olika skolor når olika goda 

utbildningsresultat. Det är, anser Skolverket, rimligt att anta att elevers skolprestationer också 

påverkas av andra faktorer, så kallade kontexteffekter. 

Med kontexteffekter menas då att eleven påverkas av sin omgivning på ett eller annat sätt. 
Omgivningen kan vara skolkamraterna, kvaliteten på lärarna, resurstillgång etc. […] Under 
antagandet att det finns sådana kontexteffekter och att dessa samvarierar med föräldrarnas 
samlade utbildningsnivå på skolorna, skulle en elev som går på en skola med en relativt låg 
andel elever med högutbildade föräldrar förväntas prestera bättre om den förflyttades till en 
skola där andelen elever med högutbildade föräldrar är högre.178  

Skillnaderna mellan olika skolors resultat, mätt i betygspoäng, har ökat under hela undersöknings-

perioden vilken sträcker sig från 1998 till 2004. Det finns också ett liknande, men negativt 

samband på skolnivå kopplat till mängden utlandsfödda elever.179 En följd av dessa sakernas 

tillstånd är att ju högre andel utlandsfödda elever på en skola desto sämre prestationer kan man 

förvänta från varje enskild elev på skolan, och detta vare sig eleven själv är utlandsfödd eller ej. 

Även denna effekt har kontinuerligt förstärkts under perioden.180 

Segregation 

Svensk skola håller på att bli en segregerad skola, inte minst till följd av en tilltagande boende-

segregation. ”[…] människor med liknande socioekonomisk- eller migrationsbakgrund tenderar 

att hamna i samma bostadsområden, något som till stor del reflekteras i en motsvarande 

segregation bland skolor.”181 Men skolsegregationen förstärks även av att mer studiemotiverade 

elever från mindre gynnade miljöer söker sig till ”fristående skolor eller någon annan skola än den 

som de flesta andra med samma socioekonomiska bakgrund går i”. Sådana konsekvenser blir 

dock aldrig synliga i statistiska analyser, helt enkelt därför att det inte finns några uppgifter om 

elevers studiemotivation, de utgör exempel på osynlig segregation.182 Räknar man med att det 

verkligen förekommer kontexteffekter, dvs. att en enskild elevs skolprestationer påverkas av 

omgivande omständigheter som inte direkt har med elevens egen bakgrund eller individuella 

prestationsförmåga att göra: ”minskar likvärdigheten i skolsystemet ur en pedagogisk aspekt.”183 

”Eller annorlunda uttryckt, alla elever ges inte samma möjligheter att prestera väl då de påverkas 

av sin ovanligt fördelaktiga eller ofördelaktiga omgivning, dvs. vissa elever gynnas och vissa elever 

missgynnas.”184Även om man väljer att bortse från en möjlig förekomst av kontexteffekter, menar 

Skolverket att ökande segregation ändå är ett stort samhällsproblem då ett av skolans huvudupp-

drag är att förmedla och förankra en för alla gemensam demokratisk värdegrund. I ett segregerat 

system är risken stor att friktion mellan olika grupper ökar samtidigt som toleransen minskar.185  

     Sannolikt kan orsaker till dagens likvärdighetsproblem sökas i flera av 1990-talets reformer på 

skolområdet. Genom kommunaliseringen uppstod skillnader mellan skolor genom att kommuner 
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gör olika prioriteringar och således ger sina skolor skiftande förutsättningar att sköta sitt 

uppdrag.186 Valfrihetsreformerna, som bland annat möjliggjorde en snabb spridning av privata 

skolalternativ, har sannolikt också påverkat utvecklingen mot stora skillnader mellan olika skolor 

och tilltagande segregation på socioekonomisk och etnisk grund.187  

Den utopiska likvärdigheten 

Segregationen tilltar och på samma sätt som för förskolorna tycks det finnas ”högresursområden” 

med skolor där de välbeställdas och högutbildades barn går och ”lågresursområden” med skolor 

för de lågutbildades barn och utlandsfödda elever. Ändå är det ingen självklarhet att 

likvärdigheten i utbildningssystemet skulle ha minskat. Hur kan det komma sig? Jo, säger 

Skolverket, det beror på vad man menar med likvärdighet. Anser man att det är tillräckligt att alla 

elever ges tillträde till utbildning som ”formellt ger samma kvalifikationer till vidare studier (t.ex. 

gymnasieskola)”, finns ingen orsak att oroas över likvärdigheten för ingen ställs än så länge 

utanför grundskolan. Men även om man tycker att likvärdighetsprincipen också ska innebära att 

alla elever ges samma möjligheter att uppnå de nationella kunskapsmålen, går det bra att bortse 

från ”ökade resultatskillnader mellan skolor, en ökad skolsegregation samt en förstärkning av 

skolnivåeffekter med avseende på föräldrars utbildningsnivå och migrationsbakgrund”. Allt som 

behövs är ett förnekande av att kontexteffekter existerar. Men om kontexteffekterna erkänns 

samtidigt som likvärdighet anses innebära att elever ska ges samma möjlighet att nå målen, ja då 

får man, enligt Skolverkets bedömning, lov att medge att likvärdigheten i den svenska skolan 

faktiskt har minskat sedan 1990-talet.188  

Valfriheten och mångfalden har ökat i skolsystemet vilket har varit positivt på många sätt. Men 
det är naturligtvis svårt att både äta kakan och samtidigt ha den kvar. Frågan är då hur mycket 
variation och valfrihet ett skolsystem kan tåla och samtidigt kunna hävda att alla elever ges 
samma möjligheter till att tillgodogöra sig utbildningsmålen, oavsett vilken skola de går i?189 

Ja, och det är väl precis där den ideologiska målkonflikten är som mest tydlig. Medan ett beton-

ande av kollektiv och likvärdighet byggde den moderna välfärdsstaten, bygger kanhända individu-

alitet och valfrihet den postmoderna nätverksstaten. Och kanske är det omöjligt att förena dem. 

I välfärdsstaten är det inte moraliskt godtagbart att hävda sin sociala rätt till bättre förskola eller 
skola. […] Det har funnits vägar att komma tillrätta med denna provokation riktad mot de 
resursstarka i samhället: den främsta att välja ett bostadsområde där segregationen är ett 
faktum. Då blir också skolan segregerad i ”positiv” bemärkelse: merparten av eleverna kommer 
från det välbärgade hemmet och möter den rutinerade och skicklige läraren som arbetat i 
skolan under många år.190 

Det är de tendenserna vi, enligt Skolverkets rapport ser förstärkta idag, och varför skulle man 

tänka sig att lågresursskolor har lättare att rekrytera kompetent personal än vad lågresursförskolor 

har? Segregationen mellan skolor ökar och de välutbildades barn lämnar lågresursskolorna medan 

de lågutbildades blir kvar. Är det en vågad gissning att det är den bildade medelklass som en gång 

                                                
186 Skolverket, Vad händer med likvärdigheten i svensk skola? (Stockholm, 2006) s. 44 
187 Ibid. s. 49 
188 Ibid. s. 48 
189 Ibid. s. 49 
190 Bengt Börjesson, ”Det ideologiskt omstridda barnet” i Seendet och seendets villkor (Stockholm, 1995) s. 139 



 33 

stakade ut riktlinjerna för den gemensamma och likvärdiga utbildningen, som nu tar sin Mats ur 

den kommunala skolan i socioekonomiskt mindre gynnade områden? De psykologer som för inte 

så länge sedan formulerade det språk som förklarade hur utbildningen skulle organiseras, svänger 

nu, menar Bengt Börjesson, från att ha förnekat individuella olikheter mot att i stället betona 

skillnader och olika förutsättningar.191 ”Att kunna beskriva psykologisk och social åtskillnad som 

något positivt – som något möjligt positivt – innebär en djupgående förändring av den diskurs 

med vilken vi tolkar oss själva och oss själva i världen.”192 Psykologerna kommer att börja testa 

igen förutspådde Börjesson, de kommer att dra sig undan från samhällsfrågorna in i terapirum-

men, och det psykologiska språket kommer att ”reduceras till att gälla tolkningar av mänskliga 

insufficienstillstånd och specifika hjälpbehov”.193 Det finns som vi har sett tecken på att intresset 

för förskolebarns misslyckande att hålla sig inom det förment normalas gränser ökar, och det 

förekommer att skolbarns problem att leva upp till normalitetsnormen klassificeras som 

hjärnskador.194 Uppförandestörning har blivit en psykiatrisk diagnos så skolk, stöld och allvarliga 

regelbrott kan tydligen betraktas som tecken på sinnessjukdom numera.195 

Den kris för psykologin jag talat om – beroende på den förlorade ideologiska missionen – är av 
övergående natur. Snart nog kommer ett alldeles nytt psykologiskt språkbruk att ta gestalt, ett 
språk där man ger legitimitet åt hierarki, rangordning och distans. Alltså en världsordning som 
beskrivs som nödvändig för att individen skall kunna tillgodose sina anspråk på 
självförverkligande och få möjlighet att utveckla hela sin potential. Nu är den negativa 
profetian utsagd. Må varje läsare göra sitt bästa för att den aldrig skall slå in.196 

Frågan är om det inte är just precis detta det livslånga lärandet egentligen handlar om. Om att 

bejaka skillnader och att lära sig att se till att få sin del av kakan när tillfälle bjuds och att lämna 

andras problem åt de andra själva. Är det en slump att en tolvåring får en megahit med en låt som 

heter ”What´s in it for me”? Den viktigaste lärdomen är kanske när allt kommer omkring insikten 

att vilka kunskaper som helst duger, förutsatt att de kan omsättas i försäljningsbart skick.  

Den frånvarande kunskapen 

Det finns ganska många elever som inte får lära sig det de har lagstadgad rätt till i skolan. Ungefär 

en fjärdedel av grundskolans elever har inte bibringats tillräckliga kunskaper i ett eller flera ämnen 

för att resultatet ska kunna anses vara godtagbart då de slutar nionde klass.197 En av svårigheterna 

med kunskap hänförs till den snabba förändringstakten i samhället, det blir svårt med 

framförhållningen, och samtidigt är kunskapen så oändligt åtråvärd. ”I snart sagt varje land på 

jordens yta framhåller politikerna behovet av mer och bättre kunskaper. Med kunskapens hjälp 

ska porten till framtiden dyrkas upp.”198 Den viktiga kunskapen slinker lätt den senfärdige ur 

händerna, det gäller att vara på alerten, i ständig beredskap.  
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Kunskaper uppstår, kunskaper förgår. Kunskapen har kort shelf-life, säger man på engelska; 
kunskapen kan inte stå kvar på hyllan länge förrän den blir för gammal och måste bytas ut. 
Den är en färskvara, säger man i Sverige. Men vilken kunskap? Därom talar man i dessa 
sammanhang föga.199 

Några som haft anledning att fundera över angelägen kunskap är kommittén som arbetade ut 

ritningen för grundskolans läroplan. De tyckte det var svårt att nita fast vad för slags kunskap 

skolan skulle förmedla. Det var nog mera självklart förr, i ett statiskt samhälle, trodde kommittén, 

som om skolan utvecklats i ett statiskt samhälle. Nu när vi lever ”[i] ett samhälle i förändring och 

med stort kunskapstillskott blir diskussionen annorlunda. Det går inte lika säkert att ange vilka 

kunskaper som kommer att vara av värde framöver.”200 Att lägga pengar på kunskap ingen 

behöver vore ju förstås vansinne i en ekonomistisk kultur. Men hur planeras det förnuftigt under så 

osäkra förhållanden? Ja, säg det. Kunskapsförmedlingsansvaret delegerades i varje fall kraftfullt: 

Som en konsekvens av den förändrade styrningen av det offentliga skolväsendet och de nya 
möjligheterna att etablera fristående skolor har skolans personal ett större ansvar för hur stoff 
väljs ut och organiseras för lärande. Lärarna får anledning att ta egen ställning till bildnings-
frågan […]. Eleverna blir friare att komponera sin egen studiegång. De får anledning att själva 
arbeta med de grundfrågor rörande värdering, urval, organisering och förmedling av vetande 
som tidigare i hög grad omhändertagits av den centrala skoladministrationen och 
läromedelsförlagen.201 

De som vunnit minst på dessa utbildningsmässiga innovationer tycks vara de studieovanas barn, 

arbetarklassens barn, de som av ödets nyck placerats i en social position utan mycket kapital av 

något slag. Och kunskap ser ut att ha blivit en kontexteffekt. Hur den blir beror återigen till stor del 

på var man råkar hamna. Vilken kunskap som blir värdefull ska avgöras av eleven och, den 

förhoppningsvis kompetenta, pedagogen tillsammans. 

Att lära sig ta ansvar för sig själv 

Eget arbete är något som breder ut sig i skolorna och Eva Österlind har i sitt avhandlingsarbete 

studerat detta. En av poängerna med eget arbete är att eleven ska få större inflytande över skol-

arbetet. Men inflytandet är dock i praktiken mycket begränsat: ”Det grundläggande avgörandet, 

om man ska arbeta är inte aktuellt, underförstått är det redan avgjort. Ofta är även innehållet, vad, 

redan bestämt.”202 Ett underliggande motiv till att elever ska tränas i att planera och genomföra 

eget arbete ser Österlind i föreställningar om den föränderliga arbetsmarknaden, effektivitet och 

idéer om självförverkligande, planerandet i sig blir en viktig kunskap att lära.203 Elevens inflytande 

blir av administrativ karaktär, det går i viss mån att välja när och hur något ska göras.204 

     I en annan avhandling studeras lite mera av vad skolarbetet består av. Jan-Olof Hellsten menar 

att skolarbete huvudsakligen handlar om faktavisning av olika slag och att skolans huvudspår, 

som han kallar det dominerande arbetssättet, innebär att läraren genom framgångsrik faktavisning 

råder bot på elevens okunnighet. Men okunnigheten kan inte besegras för: ”varje gång en 
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okunnighet besegrats genom en framgångsrik faktavisning står en ny på tur.”205 Logiken i detta 

följer, menar Hellsten, tragedins logik, där människan är underkastad ödet eller naturens obevek-

liga lagar och där fakta och fenomen är fragmentariska och händer utan synbar mening. 

Taylorismen, med sin uppspaltning av arbetsprocessen i noggrant definierade och tidsavpassade 

enskilda moment är den ”organisationsteoretiska motsvarigheten”.206 ”Beskrivet på det här sättet 

framstår skolorna som arbetsplatser organiserade enligt en tayloristisk modell”, där tiden styr och 

arbetet är mekaniserat och rutinartat.207 

Själva kunskapssynen är fragmentarisk i enlighet med tragedins mekanistiska logik. Fakta är 
entydiga och orubbliga, och utan samband med varandra eller andra sammanhang. De är 
mätbara, dvs. man kan ha mer eller mindre av dem och deras sanning kan avgöras på ett 
entydigt sätt. Sett från (gäst)elevens position presenteras de i en ständig följd utan att man vet i 
förväg vad som skall komma härnäst. När man visats en viss typ av fakta under en viss tidrymd 
övergår man till att titta på en helt annan typ av fakta: ett annat ämne. Men även inom ett 
avgränsat ämne kan det vara svårt att se något sammanhang mellan fakta: grammatikparagrafer 
i språken presenteras tillsammans därför att de råkar stå tillsammans i läroboken inte för att de 
behövs i en pågående kommunikation, svensklektionen går från det ena till det andra på ett sätt 
som kan beskrivas med ordet ’plötsligt’.208 

En tayloristisk tragedi, enligt Hellsten. Modellen ter sig inte väsensskild från dagens föränderliga 

arbetsmarknad där arbeten, efter investerarnas enväldiga beslut vilka kan vara nog så svåra att 

finna sammanhang mellan, försvinner på ett sätt som måste kunna beskrivas med ordet ’plötsligt’. 

Ödet, i form av ständiga förändringar och nya krav, tycks tvinga oss att foga oss och lyda. 

Eftersom kraven främst verkar gälla anpassning till arbetsmarknadens, till synes, oomtvistliga 

krav på kostnadseffektivisering och organisationstrimning, kan tragedins narrativa logik kombi-

neras med taylorismens (vilken kanske främst förknippas med minutiösa studier över 

arbetsmomentens tidsåtgång) organisationsteoretiska förståelsehorisont. Resultatet som fram-

träder ur det perspektivet kan kallas en tayloristisk tragedi. Tragedi är inte synonymt med sorglig 

utan syftar på just den obevekliga lagbundenhet som människan upplever sig vara styrd av. Inget 

hindrar förstås att ”ödet” får hjälp på traven av mänsklig makt vilken kan vara nog så obeveklig. 

”Operativt överlägsna företag drivs på samma sätt som Marinkåren: Det är teamet och inte 

individen som räknas. Alla känner till stridsplanen och regelboken, och när larmet går vet var och 

en exakt vad han eller hon ska göra.”209 Och precis som i det militära och som vid 

fabrikskulturens införande, enligt Baumans beskrivning, kan utmattnings- och skrämseltaktik 

komma väl till pass för att säkra motvilliga medarbetares anpassning till en arbetslednings valda 

vision.210 

     Det framstår som mycket viktigt att vara flexibel och att lära sig ta ansvar för sina egna 

reaktioner och sin kompetens vid alla dessa, till synes oundvikliga, plötsliga förändringar. En stor 

del av skolans uppdrag tycks numera gå ut på det. Viktiga komponenter blir då valfrihet och eget 
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ansvar för sitt lärande. Men alla elever har inte, trots alla goda intentioner, samma resurser för att 

hantera detta. 

Talet om ansvar, flexibilitet och valfrihet vilket uttrycks stimulera till kreativitet och inkludering 
av alla elever, hindrar faktiskt både kreativitet och positiv inkludering av många elever, särskilt, 
enligt empirin i denna avhandling, de med invandrarbakgrund, lässvårigheter och de som av 
tradition inte ser den officiella skolan som ett medium för att valorisera en positiv social 
identitet; något som verkar (fortfarande) ha mycket med utbildningstraditioner och resurser i 
hemmet att göra. Frågan aktualiseras vem den nya flexibla skolan/läroplanen är flexibel för och 
i vems intressen den opererar?211  

Lärandet och levandet – en reflektion  

Är ideologi alltid av ondo? Nej, inte nödvändigtvis, men troligen är ideologin oumbärlig eller i 

varje fall ofrånkomlig. Ideologin hjälper oss att orientera oss i tillvarons oöverskådliga villervalla, 

på gott och ont. Den ger oss en färdriktning. Vart den färdriktningen kommer att leda beror till 

stor del på omständigheter vi inte råder över. 

Habitus och lärandets vägar 

De omständigheter under vilka vi blir till formar, bland mycket annat, vår habitus. Individen 

utrustas genom sina socialisationsomständigheter med ett vanemässigt sätt att varsebli och 

värdera företeelser i den sociala verkligheten. Man vänjer sig helt enkelt vid en viss sorts livsstil 

och lär sig vad som är viktigt att beakta. Med tiden blir man relativt skicklig på att uppfatta den 

sociala världen i överensstämmelse med de verklighetspåståenden, värderingar och därav följande normer 

som faller sig naturliga för livsstilen i den del av det sociala rummet där man placerats genom sin 

medfödda sociala position. Man utvecklar ett praktiskt sinne i form av ett förvärvat system av 

preferenser; en viss habitus, som hjälper till att sortera intrycken i den sociala verkligheten.212 

Social sorteringskonst är värderande, redan att lägga märke till skillnader är att värdera, men att 

värdera skillnaderna på ”rätt” sätt måste man, enligt Bourdieu, lära sig.213 Saker och ting värderas 

olika beroende på perspektivet, vilket alltså ges av betraktarens position i det sociala rummet.214 

Fördelningsmekanismen för de olika positionerna är framför allt individens tillgång på kapital, 

vilken utgörs av olika kombinationer av socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital.215 

     Även om den statistiska sannolikheten är stor att den sociala position som individen föds in i 

också blir bestående, är individer alltid, för Bourdieu, i högsta grad aktiva och handlande agenter 

och det sociala rummet, med sina olika fält är en struktur av relationer.216 Ständigt pågår kamp 

om värderingsvillkoren.217 Det påförande (eller avförande) av värde som blir kampens resultat 

har, enligt Bourdieu, stora likheter med magi.218 Det är alltså på tämligen godtyckliga grunder 

vissa förhållanden värderas högt och andra lågt. Vem som har tillräcklig mängd av rätt sorts 
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kapital avgörs av den sociala positionen och ”[…] alla ändstationer är inte lika sannolika från alla 

startpunkter.”219 Utbildning spelar, säger Bourdieu, en utomordentligt stor roll för reproduk-

tionen av det sociala rummets struktur.220 Som vi kunnat notera tycks det stämma ganska väl. Att 

födas in i en social position där det kulturella kapitalet redan är ett faktum i form av föräldrarnas 

höga utbildning, disponerar i hög grad individen för aktiviteter i den delen av det sociala rummet 

som ofta leder till utbildningsvinster. Sådana barn utvecklar relativt lätt ett praktiskt sinne som 

hjälper dem att varsebli det skolan erbjuder som något värdefullt. 

     Det blir svårare och svårare att göra utbildningsvinster för barn ur kapitalsvaga grupper, ju 

mindre kapital desto sämre utbildningsmöjligheter. Omvänt tycks gälla att kapital av vilket slag 

som helst underlättar positiva utbildningseffekter:”221 Skillnaderna ökar mellan de som har och de 

som inte har och ju mer segregerat skolsystemet är, desto mer förödande blir effekterna för 

systemets förlorare.222 I vår tid ökar segregationen mellan skolor och förskolor, vi får högresurs- 

och lågresursvarianter.  

     Var det verkligen någon som ville ha det så? Det är svårt att tro att det skulle ha funnits 

majoritetsstöd för att medvetet driva utvecklingen åt det håll den nu går, för det finns ett starkt 

stöd för välfärdsstat och utjämningspolitik. Jenny Björkman, Forskningsrådet för arbetsliv och 

socialvetenskap, finner att tron på privata lösningar är svagare idag än vad den var i början av 

1990-talet, och att folk i allmänhet tror att stat och kommun, trots alla problem, är bäst lämpade 

att sköta välfärdstjänsterna. Dessutom menar hon att en folkmajoritet är villig att betala mer i 

skatt, förutsatt att skattepengarna går till gemensamma trygghetssystem.223 Ändå ökar skillnaderna 

på alla områden, sedan början av 1990-talet har inkomstklyftor och relativ fattigdom ökat.224  

     Hur kan man få ihop det här? Varför händer det som vi inte vill ska hända? Ett sätt att förstå 

det som händer är att se det som ideologiska förskjutningar. Ideologier kan utlösa mycket mäktiga 

krafter. Ekonomen Kenneth Hermele säger apropå kraftsamlingen kring den enda vägens politik att: 

”Det är ingen överdrift att säga att denna samordning är den starkaste och mest heltäckande som 

världen någonsin skådat.”225  

Ideologik 

I en tid som vår, som inte erkänner något högre värde än ekonomisk tillväxt, blir förstås tillgång 

på ekonomiskt kapital en avgörande måttstock för vad som är att värdera som gott, sant och 

skönt i samhället. De som genom sin sociala position har god tillgång på ekonomiskt kapital 

utgör, enligt logiken i en tillväxthyllande ideologi, normen för den lyckade människan, den 

dugliga och sant förverkligade individen. Ideologier syftar till att forma den sociala verkligheten 

efter sina egna världsbilder och vad vore då mer naturligt än att betrakta de, utifrån den 

dominerande ideologins synvinkel, mest lyckade också som de bäst lämpade att sätta dagord-
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ningen för oss alla? Om det goda samhället är synonymt med det ständigt rikare samhället, blir 

inte de främsta av de goda människorna i så fall de som ständigt blir rikare? Och då bör ju de 

bestämma, för de vet uppenbarligen bättre än andra hur tillväxtkraften hanteras. Så tycks i alla fall 

ideologiken resonera, och den tycks fungera i praktiken. 

”Företaget tillhör de människor som investerar i det – inte dess anställda, leverantörer eller 
platsen där det är beläget.”[…] Låt oss notera: Dunlaps budskap är inte en avsiktsförklaring, 
utan ett faktapåstående. Dunlap tar för givet att principen som uttrycks har klarat alla test som 
ekonomiska, politiska, sociala och varje annan av vår tids realiteter må ha ställt upp som 
lämpliga för att kontrollera dess livsduglighet. Den har nu anslutit sig till den familj av 
självklara sanningar som fungerar som förklaring av världen samtidigt som de själva inte 
behöver förklaras; vilket underlättar för dem att påstå saker om världen utan att själva längre 
betraktas som påståenden, och än mindre som omtvistade och diskutabla påståenden.226 

Lennart Lundquist menar att ekonomismen dominerar den offentliga förvaltningen och att 

demokrativärdena inte uppmärksammas tillräckligt.227 Hela västvärlden domineras av samma 

huvudprioritering, säger Lundquist, och det innebär att hålla en hård ekonomistisk linje.228 Den 

hårda ekonomistiska linjen skulle alltså vara förstahandsvalet för den nu rådande förvaltnings-

ideologin. ”Ju längre ner i hierarkin man går, desto mer förefaller kostnadseffektiviteten 

dominera” och i offentlighetens chefsutbildningar ”söker man förgäves efter moment som 

explicit tar upp frågor om politisk demokrati och offentlig etik”.229 

     Nej, den demokratiska beslutsprocessen är ju verkligen inte särskilt praktisk, i varje fall inte 

om målet är snabba, effektiva och ekonomiskt rationella beslut. Är det inte just precis det 

marknadskramarna har insett? Politik och demokrati försinkar bara processen för det som ju i 

vilket fall som helst blir nödvändigt att genomföra om inte tillväxten ska hindras. Man tycker sig 

veta hur själva verkligheten är och fungerar och när man vet hur man ska gå till väga framstår 

andra vägar sannerligen inte som förnuftiga alternativ. Att söla och förhala framstår väl som rena 

vansinnet om tid är pengar och mera pengar är det enda målet för aktiviteten i fråga. 

Ett av ekonomismens mest karakteristiska drag är en negativ syn på politik. I den aktuella 
diskussionen uppträder en nyliberal falang som tenderar att vilja reducera politik till något 
mindre meningsfullt. Politik beskrivs som symbolverksamhet och som allmänt osakligt och 
ideologiskt präglat käbbel vilket man med fördel kunde vara utan.230 

Utan tillväxt finns inget för politikerna att fördela i vilket fall som helst, så det bästa är kanske att 

de håller sig ur vägen och bugar och tackar för vad de får? Och kommer det något att fördela så 

är det för övrigt inte politikens förtjänst utan de förnämliga marknadsmekanismernas. Men 

marknadsmekanismen måste hållas väloljad för att fungera, så i första hand måste eventuella 

överskott fördelas tillbaka dit. Den stora fasan i vår tid är att den ekonomiska tillväxten hejdas. 

     Är det inte så den dominerande ideologins röst talar till oss alla? Vem vågar säga emot? Vem 

har kunskap nog att argumentera? Var ska kunskap för argumentation erhållas? Finns det 

utrymme i det livslånga lärandet för kritik, eller handlar det bara om att lära sig anpassning under 

hela livet?  
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Lärandet, tärandet och ministerns bekymmer 

Kommunledningar ägnar, som vi såg, ofta likvärdighetsproblem och utjämningsfrågor högst 

måttligt intresse när det gäller utformningen av barnens grundläggande omsorg och utbildning. 

Det talas ofta om vikten av kunskaper och om rättvis fördelning men det är fullt möjligt att bara 

programpunkten får ersätta den politiska handlingen. Kontrollmyndigheten må förtvivla över 

sakernas tillstånd ute i det livslånga lärandets elementära startgropar, men vad hjälper det? I andra 

änden förtvivlar praktikerna över alla påbud och krav som ställs på dem att redovisa hur de löser 

de många gånger olösliga dilemman de ställs inför. Hur ska segregationsproblem kunna lösas 

pedagogiskt, inom befintlig ekonomisk ram som det brukar heta? 

     Om det nu är så att ekonomisk tillväxt är ett överordnat ideologiskt värde samtidigt som 

kostnadseffektivisering blivit ett överordnat politiskt förvaltningsmål, då blir det, föreställer jag 

mig, mycket svårt att motivera en satsning på upprustning av de allra kapitalsvagaste gruppernas 

lärandemiljöer. Hur skulle det någonsin kunna bli kostnadseffektivt? Det måste väl te sig som 

ekonomiskt vansinne att satsa mer pengar på att få den resultatsvagaste fjärdedelen att nå 

godkännandenivån i de utbildningspolitiska kunskapsmålen? Varför skulle man ens försöka? ”Det 

gäller att vara bäst i klassen, inte näst bäst. Då blir man utslagen.”231 Att under sådana omständlig-

heter satsa på näst bäst framstår kanske inte som någon förnuftig investering. Skulle någon 

kommunal chefsekonom gå med på det? Så länge de kapitalstarka också är de resultatstarka torde 

det vara svårt att enbart utifrån moraliska argument ändra den fördelningen. Särskilt svårt blir det 

i en samhällsordning där den styrande maktinstansen satt demokrativärden och offentlig etik på 

undantag. 

     Ministern oroade sig över att kanske endast ett fåtal skulle ”få möjlighet att förverkliga sitt 

behov av lärande och utveckling”. Farhågan förefaller inte helt grundlös vid beaktande av 

likvärdighetsproblematiken, även om det än så länge är ett stycke kvar innan en majoritet av 

befolkningen blir offer för offentlig utslagning. Vad ska man annars kalla bruket att medvetet hänvisa 

barn och ungdomar plats i lågresursanstalter där man vet vad resultatet med stor sannolikhet 

kommer att bli? Hur är sådan segregation överhuvudtaget möjlig? Varför gör inte ministern något 

åt saken? En möjlig förklaring är att den politiska makten faktiskt inte är så mäktig längre, särskilt 

inte i fråga om välfärdsfrågor. Amartya Sen, 1999 års nobelpristagare i ekonomi skriver i sin Etik 

och ekonomi följande om välfärdspolitikens möjligheter: 

I och med att den antietiska inställningen utvecklades allteftersom välfärdsekonomerna 
upphörde med nyttojämförelser mellan personer, blev paretooptimaliteten det kriterium som 
kvarstod. Ett samhällstillstånd beskrivs som paretooptimalt om och endast om ingens nytta 
kan ökas utan att någon annans nytta minskas. Detta är en mycket inskränkt framgång och 
behöver i sig inte garantera mycket. Ett tillstånd kan vara paretooptimalt där några individer 
befinner sig i den yttersta misär och andra vältrar sig i lyx, så länge de eländiga inte kan få det 
bättre utan att man reducerar de rikas lyx. Liksom ”Ceasars ande” kan paretooptimaliteten 
”komma het från helvetet”. […]I den lilla ruta där välfärdsekonomin stängdes in, med 
paretooptimalitet som det enda bedömningskriteriet och egoistiskt beteende som den enda 
grundvalen för ett ekonomiskt val, blev utrymmet för att säga något intressant om ämnet 
mycket trångt.232 
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Nej, med paretooptimalitet som måttstock, bortglömda demokrativärden och en förvaltnings-

ideologi som bekänner sig till en hård ekonomistisk linje, blir nog inte manöverutrymmet så stort. 

Men hur kan det komma sig att den politiska makten är så maktlös? Ministern är ju ändå statsråd i 

den högsta verkställande församlingen och borde väl ha ganska mycket att säga till om kan man 

tycka. Men den statliga makten över det livslånga lärandets tidigare sträckor har delegerats nedåt i 

beslutshierarkin och statens inflytande inskränker sig för tillfället till att formulera mål för 

verksamheten samt till att kontrollera huruvida kommuner och enheter gör som det var tänkt att 

de skulle göra. Det gör de, som synes, ofta inte. ”Ju längre ner i hierarkin man går, desto mer 

förefaller kostnadseffektiviteten dominera”, och då är det kanske inte så konstigt om 

generositeten minskar i den kommunaliserade och privatiserade skolan.  

Demokratins svarta hål 

Ibland talas det om demokratins svarta hål och med det avses att folkvalda ofta har dålig kännedom 

om den offentliga sektorns verksamheter och alltså saknar välgrundade underlag för sina beslut. 

Vanligtvis löser man detta genom att ge sakkunniga byråkrater ganska stort handlingsutrymme 

och detta är problematiskt ur demokratisk synvinkel.233 Medborgarna bereds inte tillfälle att rösta 

bort misshagliga byråkrater. Hur stor makt har då byråkratin över utformningen av offentliga 

institutioner och tjänster? Mycket stor, hävdar Lennart Lundquist, mycket större än vad vi 

vanligtvis har klart för oss. ”Merparten av dagens politiska verksamhet bedrivs av ämbetsmän i 

den offentliga förvaltningen.”234 Men det har, menar Lundquist, medierna begripit endast i 

mycket begränsad omfattning.235 

Att bortse från förvaltningen och dess åtgärder vid analys av övergripande politiska problem i 
välfärdsstaten motsvarar att man televisionssänder en fotbollsmatch genom att hela tiden låta 
kameran följa den ena linjemannen. TV-tittaren hör publikreaktionerna, ser hur linjemannen 
springer fram och tillbaka och markerar med sin flagga samt skymtar då och då någon av 
spelarna, särskilt vid inkast och hörnsparkar. Frågan är bara huruvida TV-tittaren efter denna 
sändning förstått och korrekt kan återberätta vad som skett under själva fotbollsmatchen.236 

Ja, det kan man verkligen undra. Ju längre ned i hierarkin, desto hängivnare följs ofta den hårda 

ekonomistiska linjen, och tillhör kommunalbyråkraten med makt över resursfördelningens 

praktik de hängivnas skara, blir det förstås svårt att övertyga om att några barn skulle behöva 

kostas på extra. Enligt ekonomismens ideologik är det ju inte särskilt förnuftigt och ansvarstagande 

att investera i något som inte förväntas ge god avkastning, och om demokrativärden inte tillmäts 

någon betydelse är det svårt att se vad värdet av kostnadseffektiviteten skulle kunna vägas mot.  

     I fråga om offentliga institutioner som exempelvis förskolor och skolor kunde man tänka sig 

att den ekonomistiska ideologiken skulle tillerkänna demokrativärden och offentlig etik, i form av 

skattebetalarnas önskemål om inte annat, något av den makt som tillfaller ”den som investerar 

pengarna”. En majoritet av dessa skattebetalare är villiga att betala mer för att få en förbättring till 
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stånd, visserligen är arbetare mer intresserade av kollektiv finansiering av välfärdstjänster än vad 

tjänstemän är, men det är ändå en majoritet som säger sig vilja betala.237  Varför fungerar inte det? 

Kan det vara för att det i de mest eftersatta lågresursområdena inte ens finns särskilt många 

skattebetalare representerade? Om normen säger att bara den som betalar har rätt att få något blir 

det förstås försvarbart att endast tillhandahålla ett minimum för dem som inte kan betala. Den 

som inte lever upp till normen har då kanske inte rätt att kräva för mycket, den ska vara nöjd med 

vad den får, om ens något. Enligt Richard Sennett är dessa värderingar på uppgång i vår tid: 

Angreppet på välfärdstaten […] innebär att de som är beroende av staten betraktas med 
misstänksamhet, som om de vore samhällsparasiter och inte verkligt hjälplösa. Avskaffandet av 
sociala skyddsnät och rättigheter motiveras i sin tur med att ekonomin frigörs så att den kan 
fungera mer flexibelt, som om parasiterna drog ner de mer dynamiska samhällsmedborgarna.238   

”De [fattiga] är en dålig investering som sannolikt inte kommer att betala sig och ännu mindre ge 

vinst; ett svart hål som suger in allt som kommer i närheten och inte slungar tillbaka något alls 

utom kanske problem.[…] För dem: nolltolerans.”239 Och när allt kommer omkring måste 

fortfarande mindre fashionabla arbeten utföras och sådana har alltid skötts av enkelt folk. ”Två 

tredjedelar av arbetarklassen reproduceras till arbetarklass och tre fjärdedelar av dem som haft ett 

arbetarklassyrke förblir i arbetarklassen.”240 

Avslutningsvis om ideologi, lärande och likvärdighet 

Ideologier är varken sanna eller falska, de är orienteringssystem, utvecklade ur skilda sociala 

praktiker. Olika praktiker bygger på olika logiker, marknadslogiken skapar och formas av sin 

ideologi, demokratiseringslogiken sin, institutionslogiken har sin dominerande ideologi osv. En 

viss logik kan under speciella historiska och kulturella omständigheter få större inflytande över 

samhällsutvecklingen, rent av få en dominant ställning, ideologins verklighetspåståenden, värderingar 

och därav följande normer når då hegemonisk status. Men ideologier förändras liksom deras inbördes 

dominansförhållanden. 

     1900-talets västerland såg välfärdsstaten växa fram, nå hegemonisk status och slutligen 

utmanas och retirera från sin självklara position som garant för den sociala ordningen. Något 

hände med det ideologiska klimatet både i början och i slutet av 1900-talet. I början lyckades 

kapitalsvaga grupper formera sig till en kollektiv maktfaktor som förändrade levnadsvillkoren för 

de egendomslösa massorna, i slutet av seklet försvagades deras maktposition igen. Dessa föränd-

ringar kan förklaras som naturnödvändiga - som rena funktioner av ekonomiska lagbundenheter - 

eller som socialpolitiska konstruktioner vilka syftar till att stärka eller försvaga kapitalets makt i 

förhållande till arbetets. Vare sig det ena eller det andra (eller kanske något helt annat) används 

som förklaringsmodell, är den ideologiskt betingad. Hur vi än väljer att ordna samhällslivet har 

det inte med ”naturens ordning” eller något annat oundvikligt att göra, vi konstruerar våra 
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ordningar själva, med eller mot bättre vetande. Vissa saker görs viktiga och andra inte. Uppfostran 

och utbildning är oundgängliga komponenter i dessa konstruktioner. 

     För tillfället spelar föreställningar om det livslånga lärandet en betydelsefull roll, och mest 

betydelsefullt tycks vara att alla förmås ta ansvar för sin egen anpassning till en tillvaro som är 

notoriskt oberäknelig. Förändringar framställs som ofrånkomliga men oförutsebara, och därför kan 

kanske inte ansvaret för anpassning förläggas till det allmänna, utan det blir upp till individen att 

utifrån tillgängliga medel göra sig själv attraktiv för en arbetsmarknad som ständigt ställer nya krav 

på anpassning.      

     Den tidigare välfärdsideologins dominans tycks ha sökt förutsättningar för inkludering av 

kapitalsvaga grupper, medan den nuvarande dominanta ekonomistiska ideologin snarare verkar 

gynna exkludering. Tillväxtideologin uppmuntrar personlig duglighet och effektivitet, det verkar 

vara upp till individen att genom det livslånga lärandet realisera sig själv som flexibelt och ständigt 

rättlärt projekt. Det livslånga lärandet som social praktik ser ut att ha stora likheter med en 

tayloristisk tragedi. Ödet, i form av den snabba samhällsutvecklingen, arbetsmarknadens 

föränderliga krav och de ständigt knappa ekonomiska resurserna, tvingar individen till 

anpassningsprojekt efter anpassningsprojekt. Aldrig blir det tillfälle att vila på lagrarna - inte mer 

än för mytens Sisyfos som av gudarna dömts att i evighet rulla sin sten - det finns alltid någon 

effektivitetsbrist att rätta till, någon ny plötsligt eftertraktad kompetens att lära in, eller någon 

egenskap att avlägsna.  

     Det ständiga sysslandet med det egna lärandeprojektet förhindrar kanske effektivt all form av 

vidare överblick, samhällsutvecklingen framstår som ett sammelsurium av lösryckta tilldragelser 

ingen människa kan överblicka eller förutse. Och det är i så fall, enligt Slavoj Zizek, precis vad 

ideologin syftar till – att få resultaten av medveten planering att se ut som ödets nycker ingen 

kunnat förutse. De som tappar mark i det livslånga lärandets epok är efter allt att döma de redan 

på förhand kapitalsvaga grupperna. För dem är det svårt att bidra till effektivitetshöjningar och 

kompetensutveckling. En tilltagande segregering av bostadsområden, förskolor och skolor gör 

det än svårare för dem att närma sig dem som har det lite bättre förspänt. I en samhällsordning 

som satt demokrati och etik på undantag är det kanhända en fullt logisk utveckling, ideologisk. 
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Sammanfattning 

Det livslånga lärandet, vad innebär det? Ja, det är inte så alldeles enkelt att svara på. Kunskap och 

lärande är begrepp med skiftande betydelser och vilken aspekt som fokuseras avgörs, tror jag, av 

den ideologiska kontexten.  

     Man hör ofta att samhällsförändringarna nu för tiden är snabbare och mer omfattande än 

någonsin tidigare och det livslånga lärandet brukar framhållas som det mest adekvata sättet att 

handskas med de krävande anspråken från en föränderlig arbetsmarknad. Det verkar vara just 

arbetsmarknadens krav som är i fokus då det livslånga lärandet kommer på tal och det tycks 

förväntas av oss alla att vi inte lämnar någon möda sparad för att hålla oss i trim för denna 

obönhörligt föränderliga arbetsmarknad.  

     Betraktar man våra förehavanden med det livslånga lärandet som något som främst syftar till 

att hålla oss anställningsbara, vad som än händer på arbetsmarknaden, kan detta ses som en 

anpassning till tragedins narrativa logik. Ödet, i form av ständiga förändringar och nya krav, 

tvingar oss att foga oss och lyda, för mot ödet och naturens lagar strider man förgäves. Eftersom 

kraven främst gäller anpassning till arbetsmarknadens oomtvistliga krav på 

kostnadseffektivisering och organisationstrimning, kan den tragiska logiken kombineras med 

taylorismens organisationsteoretiska förståelsehorisont. Resultatet som framträder ur det 

perspektivet kan kallas en tayloristisk tragedi. 

     Syftet med uppsatsen har varit att försöka förstå den ideologiska innebörden hos det relativt 

nya begreppet det livslånga lärandet och hur det kan komma sig att förutsättningarna som erbjuds 

det enskilda förskolebarnet och den enskilde grundskoleeleven att tillgodogöra sig det så viktiga 

lärandet, är så olika trots den uttalade ambitionen att erbjuda alla likvärdiga villkor. Vad är det för 

ideologiska strukturer som är, och varit i verksamhet, som bär och burit upp föreställningar om 

nyttan och värdet av fostran och bildning.  

     Förkola och skola är delar av välfärdsinstitutionen och som sådana indragna i den ideologiska 

kampen om hur samhällsutvecklingen bäst främjas. Hur fostrans- och bildningsinstitutionens 

framtid blir avgörs sannolikt av hur det ideologiska klimatet förändras, eller inte förändras. Vad 

vill inflytelserika grupper med fostran och bildning, och vad vill företrädare för den dominerande 

ideologiska världsförklaringen med medborgaren? I en annan tid, med välfärdsstatsideologin i 

hegemonisk position, ansågs det viktigt att staten tog ett stort ansvar för medborgarnas 

utbildning. I vår tid tycks en ekonomistisk ideologi ha övertagit den hegemoniska positionen och 

utbildning blir mer och mer ett privat ansvarsområde. Ett utmärkande resultat av dessa sakernas 

tillstånd är att likvärdigheten i utbildningssystemet minskar samtidigt som segregationen inom 

systemet, liksom i samhället i övrigt, ökar. 

 

. 
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