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Individual plans of development: The lifelong learning as government practice 
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Abstract 
Under 1990-talet skedde stora samhällsförändringar inom både ekonomiska och politiska områden. Skolan 
förändrades från en centraliserad till en decentraliserad organisation. Kommunerna fick ta ett större ansvar för den 
lokala skolan och mål- och resultatstyrning infördes i förskolan, grundskolan och på gymnasiet. Det uppkom en 
politisk föreställning om att det föränderliga samhället och den ökade internationella konkurrensen skapar nya 
förutsättningar på arbetsmarknaden, vilket i sin tur ställer nya krav på kunskaper och utbildning. Begreppet livslångt 
lärande kom därigenom att framställas som lösningen på hur medborgarna ska klara dessa förändringar. Studien 
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läroplanen och kursplanerna. Studien syftar till att undersöka vilka styrningspraktiker som kan ligga bakom hur 
individen ska utvecklas i skolan för att leva upp till och bli en del av det livslånga lärandet. Detta görs genom att 
studera olika offentliga dokument och utredningar om den svenska grundskolan. Utgångspunkten är en 
Foucaultinspirerad diskursanalys med inriktning på perspektivet governmentality. Studien har påvisat att det används 
olika verktyg och teknologier som ska leda till former av självstyrning, självreglering och kontroll av eleven. I 
analysen lyfts fram olika styrningspraktiker som används för att skapa det livslångt lärande subjektet, där framförallt 
lärarens och elevens roll belyses. Bland annat diskuteras individuella utvecklingsplaner och utvecklingssamtal för hur 
elevens kunskapsbildning och lärande ska förbättras. 
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Inledning 
Under 1990-talet skedde stora samhällsförändringar inom både ekonomiska och politiska 
områden. Dessa förändringar och den snabba utvecklingstakten i samhället satte nya villkor för 
hur människors livssituation ser ut. Under denna period förändrades även skolan från en 
centraliserad till en decentraliserad organisation, där kommunerna fick ta ett större ansvar för den 
lokala skolan. Nya läroplaner och kursplaner utarbetades för både förskolan, grundskolan och 
gymnasiet, med mål- och resultatstyrning som grund i styrdokumenten. Skälet var att den lokala 
utvecklingspotentialen skulle höjas, vilket skulle innebära en effektivare utbildning med förbättrad 
kvalité och resursutnyttjande.1 Regeringen uttrycker i skrivelsen, Utvecklingsplan för förskola, skola 
och vuxenutbildning, Skr. 1996/97:112, att den ökade internationella konkurrensen skapar nya 
förutsättningar på arbetsmarknaden, vilket i sin tur ställer nya krav på kunskaper och utbildning.2 
I skrivelsen lyfts fram att ”[e]n bred kunskapsbas är det viktigaste verktyget för att individen skall 
förmå att hantera en föränderlig verklighet”.3 Det krävs ett kontinuerligt lärande för att 
individerna ska kunna vara med och konkurrera i dagens globaliserade värld där förändringar 
ständigt sker. I boken Det livslånga och livsvida lärandet från år 2000 av skolverket, framställs livslångt 
lärande som en lösning på hur medborgarna ska klara dessa förändringar. Begreppet livslångt 
lärande betyder en återkommande process där individen lär genom hela livet, både genom det 
formella utbildningssystemet eller mer informellt lärande exempelvis på arbetsplatsen och på 
fritiden. Skolverket beskriver att livslångt lärande vilar på individens lust och motivation till att 
utvecklas och hela tiden lära, där det formella utbildningssystemet ska skapa förutsättningarna för 
att lärandet ska kunna möjliggöras.4 Individerna förutsätts följa med i utvecklingen där 
inställningen till att lära och vidareutbilda sig är faktorer som behövs för att individen inte ska 
löpa risken att hamna utanför systemet. Förskola och skola ska lägga grunden för livslångt 
lärande för att individer ska fortsätta att utvecklas och skapa möjligheter till bildning resten av 
livet.5  
    Det är dessa förändringar som jag kommer att studera; hur det i svenska offentliga dokument 
och utredningar, sedan 1990-talet till idag, beskrivs att arbetet ska föras vidare för att förändra 
och utarbeta planer för ett nytt utbildningssystem. Studien kommer att belysa arbetet kring 
livslångt lärande och individuell utveckling samt hur eleverna ska uppnå målen i läroplanen och 
kursplanerna. Inriktningen kommer att vara hur det livslånga lärandet ska grundläggas i skolan, 
vilka förutsättningar och möjligheter det finns samt vilken styrning som kan ligga bakom.  

                                                 
1 Regeringens skrivelse 1996/97:112 (1997) Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning – kvalitet och likvärdighet, 
s. 6 
2 Ibid. s. 10 
3 Ibid. s. 10 
4 Skolverket (2000) Det livslånga och livsvida lärandet, s. 10 
5 Ibid. s. 9 
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Livslångt lärande 
Livslångt lärande upphöjs och lyfts fram som något viktigt av regeringar och olika organisationer, 
både nationellt som internationellt.6 Begreppet livslångt lärande beskrivs av politiker som ett 
mäktigt verktyg i det politiska systemet för att uppnå förändring. Universitetslektorerna 
Katherine Nicoll i utbildningspolitik och Andreas Fejes i beteendevetenskap och lärande, menar 
även att politikernas offentliggörande av livslångt lärande som en ”sanning” gör att begreppet får 
karaktären av lösningen på de ekonomiska och sociala problemen som dyker upp i det 
föränderliga samhället. Det finns även från politiskt håll en föreställning om att den som inte går 
med i det lärande samhället kommer att hamna efter.7 Livslångt lärande introducerades på den 
politiska agendan under 1960- och 1970-talen, men fick sitt genombrott i början av 1990-talet. 
Economic Co-operation and Development, OECD, fastställde år 1996 fyra grundpelare för 
livslångt lärande. En av dessa var att förbättra förutsättningarna för förskolan, samt ha en mer 
individorienterad grundskola och gymnasieskola där det ska finnas ett brett utbud av utbildning 
som även består av icke-formellt lärande.8 Kommissionen av Europeiska unionen, EU, 
deklarerade även år 1996 det Europeiska året av livslångt lärande. Det efterföljande året 
deklarerade OECD Lifelong Learning for All.9 Sedan dess har begreppet livslångt lärande fortsatt 
expandera runt om i världen och år 2007 kom ett nytt handlingsprogram av EU för livslångt 
lärande. Programmet tar upp hur ett samarbete mellan olika skolor, universitet och 
utbildningsinstitutioner kan byggas upp mellan EU:s medlemsländer. Genom programmet finns 
det möjlighet till hjälp vid utvecklande av läromedel, få praktikplatser i andra EU-länder eller 
öppna upp för kontakter och bildandet av nätverk mellan utbildningsinstitutioner. Samtidigt 
påpekas att programmet inte ska ses som en ersättning för de nationella insatserna som görs, utan 
som ett komplement.10  
    I Sverige uppmärksammades livslångt lärande för första gången av en statlig myndighet år 1978 
av Skolöverstyrelsen, nuvarande Skolverket, som gav ut rapporten Livslångt lärande i svensk skola. 
Denna kan ses som förgrundsarbetet för de förändringar som skedde av läroplaner och 
kursplaner på 1990-talet, då livslångt lärande fick en allt större betydelse i den svenska 
utbildningspolitiken. Rapporten belyser elevers förmåga och vilja till livslångt lärande, det vill säga 
hur livslångt lärande kan användas för att utvärdera och utveckla läroplanerna och kursplanera, 
samt hur de i praktiken ska verkställas.11 Sedan rapporten har livslångt lärande vidareutvecklats 
och blivit ett accepterat verktyg för utbildningspolitiken i Sverige. 
 

                                                 
6 Nicoll, Katherine & Fejes, Andreas (2008) “Mobilizing Foucault in studies of lifelong learning” i (red.) Foucault and 
Lifelong Learning: Governing the subject, s. 1 
7 Ibid. s. 2 
8 Skolverket (2000) Det livslånga och livsvida lärandet, s. 15  
9 Nicoll, K. & Fejes, A. (2008), s. 2 
10 URL 4: EU-upplysningen, Handlinsprogrammet för livslångt lärande.  
11 Utbildningsforskning FoU Rapport 31 (1978) Livslångt lärande i svensk skola, s. 5ff 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vilka styrningspraktiker som kan ligga bakom hur individen 
ska utvecklas i skolan för att leva upp till och bli en del av det livslånga lärandet. Inriktningen 
kommer att vara på livslångt lärande i den svenska grundskolan, vilka kunskaper och lärande 
eleven förutsätts ha med sig därifrån.  

- På vilket sätt skapas styrning av livslångt lärande i skolan och hur ska det åtråvärda 
subjektet skapas för att bli den livslångt lärande individen? 

- Hur förhåller sig gränserna mellan politisk styrning och det ”fria” subjektet? 

Empiriskt material 
Jag har studerat fem olika offentliga dokument och utredningar från Utbildningsdepartementet, 
vilka både har bestått av en proposition, skrivelse, promemoria, rapport och en från Statens 
offentliga utredningar (SOU). Tidsmässigt sträcker sig dokumenten från år 1994 till år 2008. 
Urvalet har gjorts för att belysa vad som hänt och hur arbetet förts vidare om livslångt lärande 
och individuell utveckling efter införandet av mål och resultatstyrning i skolorna på 1990-talet. 
Det empiriska materialet utgörs av betänkandet Grunden för livslångt lärande: En barnmogen skola, 
SOU 1994:45, där jag har tittat närmare på kapitlet ”Arbetsmarknadsperspektivet” om vilka nya 
krav som ställs på skolan, samt en av expertbilagorna om elevens förberedande till livslångt 
lärande.12 Sedan har regeringens skrivelse 1996/97:112, Utvecklingsplan för förskola, skola och 
vuxenutbildning – kvalitet och likvärdighet, studerats, för att analysera hur utvecklingen av skolans 
utvecklingsplan om individens anpassning till det livslånga lärandet fortgår.13 
Utbildningsdepartementets skriftserie rapport 5, Debatten om det livslånga lärandet, från år 2001 tar 
diskussionen in i 2000-talet om livslångt lärande.14 Jag har avslutningsvis tittat närmare på en 
proposition och en promemoria från regeringen som utkom nyligen, år 2008. Propositionen är 
Tydligare mål och kunskapskrav - nya läroplaner för skolan, prop. 2008/09:87 som belyser vilka mål och 
kunskapskrav skolan ska sträva efter.15 Promemorian är En individuell utvecklingsplan med skriftliga 
omdömen som för fram nya bestämmelser om att skriftliga omdömen får ha karaktären liknande 
betyg.16  

Avgränsning 
Jag har endast använt mig av offentliga dokument som empiriskt material då inriktningen i 
studien är på offentliga föreställningar och styrningsteknologier, i fråga om politisk styrning. 
Materialmässigt har det varit fem svenska offentliga dokument och utredningar där jag specifikt 
                                                 
12 SOU 1994:45 (1994) Grunden för livslångt lärande: En barnmogen skola, [betänkande] 
13 Regeringens skrivelse 1996/97:112 (1997) 
14 Utbildningsdepartementets skriftserie rapport 5 (2001) Debatten om det livslånga lärandet: Den nationella konsultationen 
om EU-kommissionens memorandum om livslångt lärande 2001 
15 URL 1: Proposition 2008/09:87, Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan 
16 URL 2: Promemoria, 15 januari 2008, En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen 
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studerat och analyserat de avsnitt som berör mitt ämnesområde. Det som även kan tilläggas är att 
materialet består av olika sorters dokument; en proposition, skrivelse, promemoria, rapport och 
från Statens offentliga utredningar (SOU). Jag har blandat de olika dokumenten i analysen 
eftersom de ska visa på hur elevernas lärande och kunskapsutveckling beskrivs, samt även gjort 
jämförelser mellan de olika dokumenten för att analysera förändringar sedan 1990-talet till idag.  

Metod 

Diskursanalys som teori och metod 
Jag har använt mig av diskursanalys som forskningsmetod och teoretisk utgångspunkt, då metod 
och teori är sammanlänkande.17 Diskursanalys vilar på ett socialkonstruktivistiskt synsätt, vilket 
gör att även jag använt mig av denna utgångspunkt. En socialkonstruktivistisk syn innebär att all 
kunskap är socialt konstruerad. Det är genom språket verkligheten konstrueras och rekonstrueras, 
vilket gör att det aldrig går att få en entydig bild av verkligheten, utan det är en konstruktion av 
”sanningen”.18 Begreppet diskurs handlar ”[…] inte bara om vad som sägs i olika sammanhang, 
utan också vad som gör det möjligt att säga det”.19 Det är procedurer som i praktiken reglerar 
både vem som får delta, vad som får sägas, när, var och vem som får säga det.20 Det finns många 
förklaringar och uppfattningar om diskursbegreppet, men alla kan beskrivas handla om social 
praktik i något sammanhang, där vikten ligger på språkanvändningen. Diskurs kan både innebära 
vad som sägs och skrivs.21 Jag kommer att utgå ifrån ett Foucauldianskt perspektiv på diskurser, 
vilket enligt Göran Bergström och Kristina Boréus tolkning av filosofen och idéhistorikern 
Michel Foucaults syn på diskurs, innebär ”[…] hela den praktik som frambringar en viss typ av 
yttranden […]”.22 Författarna menar att det centrala i perspektivet ligger på uttrycksplanet. 
Individen ges ingen central roll i en Foucaultinspirerad diskursanalys då individen inte styr 
diskursen, men är del av den. Det är individer som i praktiken formar och formas av diskurser.23 
Foucault lyfter fram en subjektsposition, kopplat till diskurser, med att det inte finns självständiga 
och autonoma individer, utan att alla är en del i den skapande diskursen. Individens 
handlingsutrymme kanske inte alltid är så fritt, utan utrymmet för handlande är begränsad av 

                                                 
17 Jørgensen Winther, Marianne & Philips Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod, s. 9 
18 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (2007) ”Introduktion” i (red.) Börjesson, Mats & Palmblad, Eva, Diskursanalys i 
praktiken, s. 9f 
19 Ibid. s. 12 
20 Thörn, Håkan (1997) Modernitet, sociologi och sociala rörelser, s. 143 
21 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2008a) ”Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys” i (red.) Bergström, 
Göran & Boréus, Kristina Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s. 17 
22 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2008b) ”Diskursanalys” i (red.) Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 
Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s. 309 
23 Lövgren, Sophia (2002) Att skapa ett framtidens folk: Governmentality och miljödiskurs i modern svensk bostadspolitik: 
miljonprogramsområdet Navestad, s. 39f 
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diskursen, men det finns plats för motprocesser.24 Genom diskursanalys, inspirerat av Foucault, 
kommer jag att studera ”diskursen” om livslångt lärande i skolan. Diskursanalys är ett verktyg och 
sätt att använda sig av perspektivet governmentality, vilket är utgångspunkten vid analyserandet 
av materialet, se teoriavsnittet. I diskursanalysen är betoningen på språket, men genom 
användandet av governmentality kompletteras detta med hur det faktiska opererar i praktiken. 
Det ger fördelen att studera gränser, möjligheter och villkoren för styrningen. Det blir en 
diskursiv inramning av skolan, där livslångt lärande i skolan blir en specifik diskurs, en 
begreppsapparat det politiska utbildningssystemet använder sig av.  
    Jag har genom mitt diskursiva synsätt studerat begrepp, meningar och samband som ständigt 
återkommer i dokumenten, vilka både konstrueras och rekonstrueras i beskrivningarna om 
livslångt lärande. Det är områden som belyser hur individen ska utvecklas för att uppnå målen 
och bli en del av det lärande samhället. Fokus i analyserandet har varit på ständigt återkommande 
begrepp som livslångt lärande, kunskapsbildning, individuell utveckling och förberedelse för 
framtiden. Jag har utifrån begreppen studerat hur deras olika innebörder reproduceras, förhåller 
sig till varandra och förändras i de olika dokumenten, samt hur de kan jämföras med tidigare 
forskning om livslångt lärande och kunskapsbildning.  

Teoretisk referensram 

Teori 
Jag har använt mig av ett Foucaultinspirerat perspektiv om makt och styrning. Utgångspunkten 
har varit Michel Foucaults begrepp governmentality, styrningsmentalitet eller styrningsrationalitet 
översatt till svenska. Governmentality betyder styra/regera och mentalitet/inställning. Begreppet 
governmentality har efter Foucault tolkats och vidareutvecklats av många forskare, där jag i min 
analys har lutat mig åt andras tolkning av Foucaults perspektiv governmentality.  

Governmentality 
Governmentalitystudier utgår ifrån en kritisk ansats och grundar sig på inställningen till det som 
ska styras. Inriktningen ligger på ”the conduct of conduct”, ledningen av det som ska styras eller 
en form av politiskutövning av makt.25 Med styrning menas de mekanismer som både vägleder, 
guidar och styr människans handlingar, det vill säga hur styrningen kan skapa ett ”handlingsfält 
för andra”.26 Styrningen sker genom vardagliga praktiker och tekniker som avser att forma, leda 
eller påverka människors beteende. Foucault beskriver det som självreglering, där subjektet ska 
”styra sig själv” på ett specifikt sätt.27 Historiken Roddy Nilsson lyfter fram att styrning idag 

                                                 
24 Bergström, G. & Boréus, K. (2008b), s. 312 
25 Lövgren, Sophia (2007) ”Individ, samhälle och välfärdens styrningspraktiker” i (red.) Lövgren, Sophia & 
Johansson, Kerstin, Viljan att styra: Individ samhälle och välfärdens styrningspraktiker, s. 11 
26 Nilsson, Roddy (2008) Foucault: en introduktion, s. 128 
27 Ibid. s. 129 
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snarare handlar om att ”producera självstyrande subjekt”, att människor själva borde vilja handla 
enligt den ordning som råder eller framstår som den ”rätta” eller ”eftersträvansvärda”.28 Nilsson 
menar att gränserna mellan styrning och frihet idag har sträckts sig till att individen ”styrs till 
frihet”, där individens handlande både ska främja sig själv och samhället.29, Sophia Lövgren, 
filosofie doktor i sociologi, menar även hon på att ”[s]tyrningen syftar till att både förändra 
individers beteende och deras inställning till dem själva.”30 Min tyngdpunkt har inte varit på 
styrning som påtvingad, utan som Marie Öhman, universitetslektor i idrott, beskriver ”[…] en 
styrning som förutsätter individens frihet på så sätt att individerna själva är medagerande i sin 
egen styrning”.31 Styrningen förutsätter ett aktivt och fritt subjekt, där det måste vara ett 
ömsesidigt förhållande mellan frihet och makt.32 Det intressanta är inte vem som har makten utan 
hur den utövas. Governmentalitystudier handlar om att uppmärksamma mentaliteter av styrning. 
William Walters och Jens Henrik Haahr beskriver i deras bok Governing Europe. Discourse, 
governmentality and European integration, med hänvisning till Nikolas Rose och Peter Miller, att: 
”governmentality is problematizing activity”, vilket handlar om att analysera alla olika områden 
och förhållanden som involveras i diskursen, i detta fall livslångt lärande i skolan.33 Det är en 
politisk rationalitet som både belyser politisk individualisering och politisk totalisering, det vill 
säga att individer både ses som självständiga och en del av en styrd befolkning.34 Analyser av 
staten uppmärksammar frågor som belyser hur vi styr och blir styrda av olika politiska system.35 
Det handlar om att synliggöra vilka politiska anledningar som ligger inbäddade i styrningen; vad 
som ligger bakom budskapen och handlande i hur vi blir styrda, medvetet som omedvetet. 
Samtidigt måste tilläggas att alla stater använder sig av styrning i någon form, men diskussionen i 
governmentalitystudier handlar inte om att staten styr, utan det är en gradfråga med betoning på 
hur.36

    Genom governmentalityperspektivet har jag studerat relationen mellan styrning och 
självstyrning i skapandet av det livslångt lärande subjektet. Jag har belyst samtida politiska 
teknologier och strategier av makt och styrning. Det har varit styrning som medvetet och uttalat 
förmedlas till skolorna, lärarna och eleverna för att de ska agera på ett visst sätt. Inriktningen har 
varit på politikernas strategier vid förmedlingen av deras visioner och mål. Betoningen har varit 
på språket samt att problematisera hur politisk styrning i praktiken går till, upprätthålls och ändrar 

                                                 
28 Nilsson, R. (2008), s. 129f 
29 Ibid. s. 133 
30 Lövgren, S. (2002), s. 32 
31 Öhman, Marie (2007) ”Styrning i ’jympasalen’ – Analys av videoinspelad undervisningspraktik” i (red.) Börjesson, 
Mats & Palmblad, Eva, Diskursanalys i praktiken, s. 129 
32 Nicoll, K. & Fejes, A. (2008), s. 9 
33 Rose, Nikolas & Miller, Peter i Walters, William & Haahr, Jens Henrik (2006) Governing Europe: Discourse, 
governmentality and European integration, s. 5ff 
34 Lövgren, S. (2002), s. 32 
35 Dean, Mitchell (2006) Governmentality: Power and Rule in Modern Society, s. 23 
36 Lövgren, S. (2002), s. 34 
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form.37 Hur och vad händer när vi styr och blir styrda? Hur förhåller sig styrningen till 
förhållandet mellan fria subjekt och ansvarstagande? 

Subjektet 
Subjektet är något som ständigt konstrueras och rekonstrueras i maktrelationer. Diskursen om 
livslångt lärande, produceras av eller producerar dessa praktiker, det vill säga hur olika 
subjektpositioner konstitueras genom dem. Richard Edwards, professor i utbildning, lyfter fram 
att styrning används genom normer och värderingar för att forma aktiva subjekt som känner sig 
ansvariga för sig själva. Fokuseringen ligger på hur subjektet målas upp, vilka tekniker som 
används i skapandet av subjektet, alltså sådana tekniker som gör att subjekten i praktiken styr sig 
själva för att bli det önskvärda subjektet.38 Mats Beronius beskriver i boken Genealogi och sociologi: 
Nietzsche, Foucault och den sociala analysen att det inte går att ”[…] skilja subjektet från samhället”, 
eftersom det endast är i och genom samhället som individen överhuvudtaget blir ’subjekt’”. 
Beronius fortsätter med att det inte finns något subjekt utan det är; ”[…] subjektet- eller 
subjektivitetsformer konstituerade genom bestämda praktiker. Vi ’är’ inte subjekt, utan via olika praktiker 
underkastas vi, och konstitueras som olika subjektsformer.”39 Subjekt kan även betyda undersåte, 
underkastad eller vara utsatt för. Beronius menar att det är denna underkastelse som ”styr, 
dikterar och formar våra kroppar, gester, beteenden och tankar.”40 Subjektet behöver inte vara 
synonymt med individen, utan subjektet beskrivs för en viss plats, i denna studie hur det pratas 
om eleven. Subjektet är kontextberoende, vilket innebär att det inte är individen själv som 
bestämmer vad som ska föras på tal, utan det sker hela tiden i olika maktförhållanden.  

Tidigare forskning 
Tidigare forskning om livslångt lärande och politisk styrning är bland annat boken Foucault and 
Lifelong Learning: Governing the subjct där författarna belyser livslångt lärande utifrån styrning och 
makt med utgångspunkt från ett Foucauldianskt perspektiv. Forskarna lyfter fram relationen 
mellan makt och livslångt lärande, vilka politiska strategier och styrningspraktiker som kan ligga 
bakom konstruerandet av livslångt lärande.41 Ett Foucauldianskt perspektiv med inriktning på 
styrning, har även i min studie legat som grund, se teoriavsnittet. 
    Kenneth Petersson, Ulf Olsson, Thomas S. Popkewitz och Kenneth Hultqvist belyser såsom 
kapitelnamnet visar på: “Framtiden som styrning: en genealogisk betraktelse av det 
utbildningsbara subjektet och pedagogisk teknologi under det tidiga 2000-talet” i boken Viljan att 
styra: Individ samhälle och välfärdens styrningspraktiker. Författarna framhåller att styrningen är något 
som sker utifrån föreställningen om framtiden, vilket både handlar om att se till det förflutna, det 
                                                 
37 Dean, M. (2006), s. 21 
38 Edwards, Richard (2008) “Actively seeiking subjects?” i (red.) Nicoll, Katherine & Fejes, Andreas, Foucault and 
Lifelong Learning: Governing the subject, s. 27ff 
39 Beronius, Mats (1991) Genealogi och sociologi: Nietzsche, Foucault och den sociala analysen, s. 81 
40 Ibid. s. 82f 
41 Nicoll, K. & Fejes, A. (2008), s. 4f 
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lokala samhället, samt förhållningen till ”nya självreglerande styrningsteknologier”.42 Betoningen i 
studien ligger på ”[…] hur medborgare och andra samhälleliga subjekt skall styras och förberedas 
för framtiden”.43  
    Andreas Fejes analyserar i studien ”Skapandet av den ständigt lärande vuxne – livslångt 
lärande, studievägledning och riskbedömning” förändringar under de senaste 50 åren kring 
styrning, lärande och vuxenutbildning. Fejes lyfter fram att i dagens kunskapssamhälle där 
förändringar ständigt sker, krävs att medborgarna hela tiden håller sig uppdaterade och skaffar sig 
nya kunskaper. Detta gör att individen måste vara en del av det livslånga lärandet för att inte 
marginaliseras. Inriktningen i studien är på hur individen kan fortsätta att utvecklas genom att 
vidareutbilda sig eller genom andra aktiviteter och sammanhang förkovra sig och lära nytt.44 Fejes 
lyfter fram att det är individens ansvar att delta i det livslånga lärandet, men att individen kan få 
stöd genom studievägledare eller andra representanter i lärandeprocessen.45  
    Forskning om livslångt lärande har under de senaste åren mestadels belyst vilka förutsättningar 
det finns för kompetensutveckling och lärande för vuxna, genom exempelvis vuxenutbildning, via 
arbetslivet eller i andra sammanhang. Frågorna har bland annat kretsat kring ungdomars övergång 
från skolan till arbetslivet och hur individen ska fortsätta att utvecklas utanför det formella 
utbildningssystemet. Jag kommer å andra sidan genom min studie att lägga vikten på livslångt 
lärande under skoltiden med betoning på politisk styrning. Hur individen ska utvecklas och bli en 
del av det livslånga lärandet för att sedan klara övergången från skola till arbetslivet.     

Förhållningssätt 
Med tanke på att jag använt mig av offentliga dokument och utredningar som empiriskt material, 
vilket är offentligt material och öppet för allmänheten, anser jag inte att materialet är känsligt ur 
Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer; informationskravet, konfidentialitetskravet, 
nyttjandekravet och samtyckeskravet.46 Inriktningen är inte på vilken författare som skrivit, utan att 
dokumenten kommer ifrån Utbildningsdepartementet. 
    Roger Dale lyfter fram i ett kapitel i boken Global Governmentality. Governing international spaces 
fram kritik av governmentalitystudier där han bland annat tar upp att dessa studier ofta inte lägger 
någon större vikt vid processen kring medverkan, kontexten, vilka förhållanden det rör sig om 
eller att det inte tas upp motsägelser i diskussionen. Dale menar att det snarare kan bli en mer 

                                                 
42 Petersson, Kenneth & Ulf, Olsson & Popkewitz, Thomas S. & Hultqvist, Kenneth (2007) “Framtiden som 
styrning: en genealogisk betraktelse av det utbildningsbara subjektet och pedagogisk teknologi under det tidiga 2000-
talet” i (red.) Lövgren, Sophia & Johansson, Kerstin, Viljan att styra: Individ samhälle och välfärdens styrningspraktiker, s. 
240 
43 Ibid. s. 241 
44 Fejes, Andreas (2007) ”Skapandet av den ständigt lärande vuxne – livslångt lärande, studievägledning och 
riskbedömning” i (red.) Lövgren, Sophia & Johansson, Kerstin, Viljan att styra: Individ samhälle och välfärdens 
styrningspraktiker, s. 85 
45 Ibid. s. 90 
46 URL 3: Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer 
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abstrakt teoretisk nivå med betoning på språket, istället för att fokusera på medverkan av 
individuella eller kollektiva agenter.47 Dale pekar även på att inom området som studien berör, 
finns det olika kontexter och nivåskillnader, exempelvis att olika skolor skiljer sig ifrån varandra, 
men att det inte ges något större utrymme.48 Mitt syfte med studien har inte varit att studera 
specifika agenter, såsom en speciell skola eller elever, utan fokus har varit på politisk styrning. Jag 
har undersökt vilka styrningspraktiker som ligger bakom politikernas budskap och handlande 
genom att studera offentliga dokument och utredningar. Detta gör att den specifika skolan och 
dess medverkan blir frånvarande i studien, men jag visar istället på mentaliteter av styrning, 
politiska strategier för skolan och elevens kunskapsbildning.  

Analys 
Vi går in i ett utbildningssamhälle eftersom hastigheten i förändringsprocessen ökar och 
eftersom det nya samhället kräver ny ökat kompetens hos alla. Utbildning blir inte längre något 
som är knutet till en bestämd åldersgrupp utan det kommer att bli en nödvändighet och en helt 
naturlig del av vardagen för alla åldersgrupper, sociala klasser och yrkeskategorier. Vi är redan 
där. Vi vet att ’livslång utbildning’ är en realitet.49     

Per Dalin                                              

Citatet ovan är skrivit av Per Dalin i boken Utbildning för ett nytt århundrade. Dalin diskuterar här 
lärande i dagens samhälle och att kompetensen behöver höjas, där utbildning är något som berör 
alla. Jag kommer i analysen nedan diskutera hur eleven ska utvecklas i skolan för att leva upp till 
och bli en del av det livslånga lärandet. Jag har delat in analysen i fyra kapitel, där det första 
kapitlet ”Skolan och livslångt lärande” är ett inledande avsnitt som belyser skolan och elevens 
kunskapsbildning utifrån livslångt lärande. I det andra kapitlet ”Förberedas inför framtiden” 
diskuteras hur eleven ska förberedas inför samhälls- och arbetslivet, där skapandet av en lärande 
miljö och att eleven ska ta tillvara på vad skolan erbjuder, blir viktiga faktorer. Resonemanget förs 
vidare om vilka styrningspraktiker och teknologier som används i skolan för att skapa det 
livslångt lärande subjektet, där det tredje kapitlet ”Lärarna i det lärande samhället” belyser 
lärarens och elevens roll. I det sista kapitlet ”Vägen till individuell utveckling” diskuteras 
betydelsen för eleven att ha en individuell utvecklingsplan och utvecklingssamtalets roll för 
elevens lärandeprocess. Jag kommer därefter i slutdiskussionen koppla samman och sammanfatta 
vad jag kommit fram till i analysen utifrån mitt syfte och frågeställningarna.   

                                                 
47 Dale, Roger (2004) ”Governance, governmentality and the OMC” i (red.) Larner, Wendy & Walters, William, 
Global Governmentality: Governing international spaces, s. 184f 
48 Ibid. 184f 
49 Dalin, Per (1996) Utbildning för ett nytt århundrade, [bok 1], s. 143 
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Skolan och livslångt lärande 

Utbildning och undervisning i skolan 
Skolan ska vara en plattform för kunskap och lärande, samt öppna upp för möjligheter till vidare 
utbildning; gymnasiet och högre studier. I SOU 1995:45, Grunden för livslångt lärande: En barnmogen 
skola, lyfts kvalitet fram som en av de viktigaste grundpelarna i utbildningen, där det ska vara 
kvalitet för mängden i den allmänna grundutbildningen. Elevernas kompetens beskrivs behöva 
höjas, så att eleverna får med sig en bra kunskapsbas och kompetenskapital från skolan som kan 
förvaltas och vidareutvecklas. I skriftserie 5 från Utbildningsdepartementet, Debatten om det 
livslånga lärandet, år 2001, beskrivs målet för den svenska utbildningspolitiken vara att landet ska: 
”[…] vara en ledande kunskapsnation som präglas av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt 
och rättvisa”.50 Skolan blir på sätt ett attribut för att trygga välfärdsstaten och skapa en 
konkurrenskraftig nation. Betoningen ligger på att barn och ungdomen är samhällets framtid.  
    Skolan är sedan 1990-talet en decentraliserad organisation med målstyrning, där politikerna 
fattar beslut och framlägger styrdokumenten som skolorna ska följa. Det är därefter den enskilda 
kommunen och rektorn som har ansvar över skolan, där rektorn är länken mellan det nationella 
och kommunala uppdraget. Sedan hamnar ansvaret på lärarna som ska förverkliga och lägga upp 
undervisningen i enlighet med läroplanen och kursplanerna. Lärarna har sedermera ganska fritt 
att lägga upp undervisningen, där de ska kunna använda sig av sin egen kreativitet och 
pedagogiska förmåga för att göra en så bra lärande miljö som möjligt.  

Decentraliserad skola med målstyrning  
Decentraliseringen har skapat nya former för lärande, där målstyrning leder till ett större ansvar 
för de lokala skolorna och lärarna. De får ett större ansvar, men samtidigt större utrymme att vara 
mer kreativa och anpassa undervisningen efter de lokala förutsättningarna. Målstyrningen har på 
så sätt förutsatts leda till mer varierade lärosituationer. Samtidigt har många lärare lyft fram att de 
vill ha tydligare riktlinjer och i regeringens skrivelse 1996/97:112, Utvecklingsplan för förskola, skola 
och vuxenutbildning – kvalitet och likvärdighet, understryks vilka mål som gäller för elevernas 
kunskapsutveckling: 

[…] det är målen att sträva mot som skall utgöra utgångspunkten för arbetet i skolan. Varje 
elev skall nå så långt som möjligt i den riktning som strävansmålen anger.51

I uttalandet ovan påpekas vilka mål som eleven ska sträva efter, då det funnits oklarheter kring 
vilka mål det är som gäller. Även propositionen 2008/09:87, Tydligare mål och kunskapskrav - nya 
läroplaner för skolan, lyfter tolv år senare också fram att det är strävansmålen som ska utgöra 
grunden för elevens lärande. Jag tog upp det här exemplet för att visa på att det funnits många 
diskussioner och förvirring om läroplanens och kursplanernas otydlighet, sedan införandet av 

                                                 
50 Utbildningsdepartementets skriftserie rapport 5 (2001), s. 54 
51 Regeringens skrivelse 1996/97:112 (1997), s. 63 
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läroplanen Lpo 94 och målstyrning i skolorna. Läroplanen har varit svårt att hantera i praktiken, 
vilka mål lärarna och eleverna ska arbeta efter. I propositionen 2008/09:87 diskuteras ytterligare 
problemen med dagens målstyrningssystem, där de utifrån en lägesbedömning gjord av 
Skolverket år 2005, beskriver att:  

En ökad precisering av mål och krav i styrdokumenten bedöms kunna ge en ökad likvärdighet i 
bedömningen av elevers kunskaper och graden av måluppfyllelse. […] Regeringen avser därför 
att införa tydligare och mer lättillgängliga styrdokument för grundskolan och motsvarande 
skolformer i form av samlade läroplaner med nya kursplaner. För att ytterligare stärka 
uppföljningen av elevernas kunskaper har regeringen också aviserat att införa nationella 
kunskapskrav i årskurs 3, 6 och 9.52  

I citatet ovan lyfts fram att läroplanen och kursplanerna behöver bli tydligare, eftersom systemet 
lett till variationer i utformningen av undervisning mellan olika skolor. Frågan hamnar därigenom 
på vad som har förändrats sedan införandet av målstyrning av skolorna, samt vilka tendenser av 
styrningspraktiker som används. De mer tydliga styrdokumenten som ska införas kan på så sätt 
både leda till att skolorna blir mer likvärdiga runt om i landet som propositionen argumenterar 
för. Samtidigt kan reformen också leda till mer styrning av lärarnas arbete, där det sker en 
åtstramning av skolorna och lärarnas arbete. Lärarnas kreativitet och förmåga till att anpassa 
undervisningen till de lokala förutsättningarna kan därigenom minskas. Det införs även nationellt 
prov i årskurs 3, 6 och 9, istället för nuvarande årskurs 5 och 9, beroende på att politikerna ansåg 
att det var för få avstämningstillfällen i grundskolan.53 Dessa gemensamma avstämningstillfällen 
för hela riket kan gynna likvärdigheten i skolorna och att skolan tidigt ska upptäcka elever som 
hamnar efter, så att skolan tidigt kan sätta in extra insatser. Samtidigt kan dessa ändringar leda till 
en tydligare styrning av skolan, samt att föreställningen om vilka som är ”bra” och ”duktiga” 
elever synliggörs, medan vissa elever målas upp som ”sämre” eller elever som inte håller ”måttet”.  
    Jag har i detta kapitel diskuterat skolans organisation och uppbyggnad, samt förändringar som 
varit sedan införandet av målstyrning i skolan med exempelvis fler avstämningstillfällen för 
eleverna i grundskolan i form av nationellt prov.  

Förberedelse inför framtiden 
Jag kommer i detta avsnitt diskutera hur eleverna ska förberedas inför framtiden, där den 
politiska föreställningsbilden om det lärande samhället belyses och hur eleven ska utvecklas till 
det livslångt lärande subjektet. Jag nämnde tidigare att skolan ska vara en plattform för kunskap 
och lärande, men också, framförallt att skolan ska förbereda eleverna för framtiden. I SOU 
1994:45 förs en diskussion kring eleverna och framtiden.  

Det innebär att grundskolan, även om den inte är yrkesinriktad eller yrkesförberedande som 
gymnasiet, såvitt möjligt skall förbereda eleverna för deras framtid som medborgare, föräldrar 
och konsumenter etc och leva upp till vissa oförytterliga värden.54

                                                 
52 URL 1, s. 8 
53 Ibid. s. 18 
54 SOU 1994:45 (1994), s. 49 
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Detta uttalande anser jag visar på vikten skolan lägger vid att eleverna ska förberedas för det 
fortsatta samhällslivet där eleven ska socialiseras in i samhället, vilket beskrivs vara en av skolans 
viktigaste uppgifter. Skolan är med andra ord både uppfostrande och utbildande. Utsagan att 
eleverna ska få med sig ”vissa oförytterliga värden”, visar på att skolan även ska förmedla normer 
och värderingar som eleverna förväntas ta till sig. Eleverna ska även lära sig vilka rättigheter och 
skyldigheter individen har i samhället. Det finns en förutsättning att eleverna ska leva upp till den 
här bilden, det vill säga till vissa värden som om de vore självklara. Eleverna ska formas och 
guidas till att bli goda samhällsmedborgare och förberedas för det föränderliga arbetslivet. 

Skolans möjligheter och misslyckanden  
I regeringens skrivelse 1996/97:112 lyfts fram en bild av vad som kan hända ifall skolan inte 
klarar sin uppgift. 

Om skolan misslyckas i sitt arbete kan det innebära början på en negativ livsutveckling för 
eleven. Till följd av villkoren på arbetsmarknaden blir det nästan omöjligt att vinna inträde på 
denna för skolans förlorare. Att reparera brister som uppkommit i grundskolan senare i livet är 
mycket svårt och dyrt både för individen och samhället. Det är därför nödvändigt att förbättra 
situationen för de mest utsatta eleverna.55

Detta uttalande blir en fortsättning på det som beskrevs i det tidigare citatet ovan av SOU 
1994:45. Det som uttrycks är att om eleven inte förbereds och får med sig tillräckliga kunskaper 
ifrån skolan, löper individen större ”risk” att hamna i en negativ spiral. Elever som inte uppnår 
målen eller utvecklas enligt skolans mål, behöver framförallt extra stöd och dessa måste 
uppmärksammas tidigt. Skolan måste därigenom både arbeta med kunskapsbildning och 
förebyggande verksamhet, så att ingen hamnar efter i utvecklingen. I dokumenten beskrivs även 
att grundutbildningen behövs vara effektiv och ha ett brett innehåll, där den ska ge en bred bas 
för individen att stå på. Utbildningen får inte vara för snävt inriktad med en för tidig 
spetskompetens, eftersom det kan hämma utvecklingen och leda till en återvändsgränd för 
individen. Samtidigt möjliggör inte en för snäv inriktning livslångt lärande, eftersom det kan vara 
svårt att byta riktning senare i livet.56 Dessa uttalanden om eleven och dennes framtid tolkar jag 
som ett sätt att säkra nationens framtid, där betoning är på att ingen ska komma efter eller lämnas 
utanför. Talet om att ingen ska hamna utanför, alla ska inkluderas, leder ändå till exkludering 
eftersom vissa elever inte klarar kraven. Det leder till konstituerandet av det ”normala” subjektet, 
där en del av eleverna ses som ”lyckade” och andra som ”misslyckade” elever, såsom uttalandet 
ovan beskriver, blir dessa elever ”förlorarna” i samhället. Lena Sjöberg lyfter också fram i sin 
kommande doktorsavhandling “Same same, but different”. En genealogisk studie av den ‘gode läraren’ och 
den ‘goda skolan’ i svenska lärarutbildningsreformer 1940-2008 att ”policytexter”, det vill säga offentliga 
utredningar och politiska program, skapar diskursiva ”sanningar” som får betydelse för både det 
som ska konstrueras och verksamheten som den verkar inom. De politiska programmen leder på 
så sätt både till makt- eller styrningspraktiker, där den ”ideale läraren” i den ”ideala skolan” ska 
                                                 
55 Regeringens skrivelse 1996/97:112 (1997), s. 58 
56 Utbildningsdepartementets skriftserie rapport 5 (2001), s. 55  
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lösa problem och producera subjekt som föreslås i dokumenten.57 Det skapas en offentlig 
föreställning om hur eleven ska vara och bete sig. Frågan hamnar ändock på vad som händer med 
de elever som inte går med i det lärande samhället och tar tillvara på skolan och dess möjligheter.  
    I regeringens skrivelse 1996/97:112 fortsätts diskussionen med hur skolan ska bearbeta och 
undkomma dessa misslyckanden.  

Varje elev som lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper eller med ett brutet självförtroende 
och en ovilja att lära vidare, innebär ett stort misslyckande för skolan. Skolan måste ge alla barn 
förutsättningar att lyckas i skolan genom att möta dem utifrån deras skilda förutsättningar och 
behov.58   

I uttalandet förtydligas vikten av lärande och lärandeprocessen, där det uttrycks att eleven 
behöver vilja lära för att fortsätta utvecklas. Misslyckas eleven, misslyckas skolan med sitt 
uppdrag. Skolan måste därmed möta varje elev, där varje enskild person måste få med sig de 
kunskaper och kompetenser som behövs för livslångt lärande. Dessa egenskaper förutsätts vara 
viktiga i dagens föränderliga samhälle, där eleverna måste få med sig förmågan att lära.  
    De politiska programmen förutsätter och beräknar hur eleverna kan och ska bete sig, där det 
finns en norm för vad som är ”normalt”. Samtidigt finns de elever som överstiger denna och är 
bättre än normen, men det råder även det motsatta där vissa elever är sämre än medelmåttet eller 
inte lever upp till kraven. Jens Henrik Haahr beskriver i artikeln “Open co-ordination as 
advanced liberal government” att styrning handlar om skapandet av det ”fria” subjektet, men där 
det också krävs disciplin och ansvar från individens sida. Haahr menar vidare att det skapas 
normer, standarder, kvalitets kontroller, för hur olika individer agerar och ska bete sig.59 Såsom 
uttalandet förespråkade behövs varje elev bli bemött individuellt efter dennes behov och 
förutsättningar.  
    Det finns i dokumenten officiella föreställningar om hur eleven ska vilja lära vidare och 
utvecklas. I en av expertbilagorna till SOU 1994:45, beskriver författaren att: 

[…] de som inte får, eller inte tillvaratar, ett optimum av de möjligheter som skolutbildningen 
ger, sannolikt kommer att bli mer missgynnade i det långa loppet jämfört med dem som kan 
utnyttja alla möjligheter som skolan har att erbjuda.60

Såsom citatet uttrycker lyfts skolan fram som räddningen för att eleven inte ska misslyckas i livet. 
Jag tolkar det som att skolan producerar sig själv som det enda alternativet och den rätta vägen 
och om eleven inte klarar skolan kan den få svårt att klara sig i livet. Skolan öppnar upp för 
möjligheter men det är eleven själv som måste ta tillvara på dessa. Utbildningen är en process och 
det är genom utbildningen subjektet ska skapas för att bli konkurrenskraftig. Eleverna förutsätts 
ta tillvara på vad skolan kan ge och på så sätt få kunskaper, färdigheter och kompetenser som ska 

                                                 
57 Sjöberg, Lena, “Same same, but different”. En genealogisk studie av den ‘gode läraren’ och den ‘goda skolan’ i svenska 
lärarutbildningsreformer 1940-2008, [under utgivning], s. 2 
58 Regeringens skrivelse 1996/97:112 (1997), s. 61 
59 Haahr, Jens Henrik (2004) “Open co-ordination as advanced liberal government”, Journal of European Public Policy, s. 
215f 
60 SOU 1994:45 (1994), s. 447 
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grundlägga det livslånga lärandet. Haahr lyfter fram att om subjekten ska få agera ”fritt”, behöver 
de bli skapta, där de guidas och formas till att bli kapabla och ansvarsfulla individer. Detta 
innebär att om eleverna ska få agera som fria subjekt måste de även ha disciplin. Eleverna ska 
vilja lära mer, vara intresserade och ta tillvara på vad skolan kan erbjuda.61  
    I expertbilagan från SOU 1994:45, beskrivs vidare: 

[…] ju bättre kvalitet och ju högre nivå på grundutbildningen, desto större är utsikterna att 
ackumulera ytterligare inlärningserfarenheter genom själstyrda inlärningsprojekt och deltagande 
i program för vidareutbildning.62

I citatet uttrycks ytterligare att eleverna själva ska vilja lära, ta tillvara på vad skolan har att erbjuda 
och på så sätt även lära sig de normer och värderingar som samhället vilar på. Eleverna ska 
konstrueras till subjekt som styr sig själva. Jag anser även att detta synsätt blir en del i hur 
livslångt lärande ska grundläggs i skolan, där eleverna ”styr” sig själva till att hela tiden vilja lära 
nytt eftersom de vill leva upp till den ”önskvärda” normen. I den politiska sfären ses livslångt 
lärande som ett viktigt verktyg för att eleverna ska bli konkurrenskraftiga och ha 
karriärmöjligheter. I dokumenten förutsätts att eleverna måste få denna motivation till att ständigt 
utvecklas, vara bered på förändringar och nya möjligheter, vilket ska göra att eleverna förbereds 
inför det kommande samhälls- och arbetslivet. William Walters och Jens Henrik Haahr 
diskussion kring styrning och fria subjekt i boken Governing europé. Discourse, governmentality and 
European integration, kan jämföras med resonemangen som förts i dokumenten. Styrningen i skolan 
sker både direkt och på ”distans”, det vill säga ”indirekt” genom självstyrning. Eleverna ska 
formas och forma sig själv till att bli den attraktive medborgaren, arbetstagaren, 
familjemedlemmen, konsument med mera. Eleverna ska styras till subjekt av frihet och val.63  

Skapa en lärande miljö 
Skolans miljö och dess arbetsformer är viktiga för elevens trivsel och lärande. Dokumenten ger 
olika lösningar på vad eleverna behöver för att klara sig i livet, i SOU 1994:45 beskrivs att: 

[…] skolan inte längre hoppas på att ge unga människor de kunskaper och färdigheter som de 
kommer att behöva för resten av livet. Eftersom kunskaper och färdigheter snabbt blir 
föråldrade […]64   

Jag tycker att detta citat väl belyser utgångspunkten för hur eleven ska förberedas inför samhälls- 
och arbetslivet eller rättare sagt hur skolan inte har möjlighet att ta på sig hela det ansvaret. 
Eleven lämnar inte skolan färdig och klar för det kommande arbetslivet, utan skolan vill istället 
skapa en miljö där eleven får med sig ett brett kapital av resurser som den kan komma ha 
användning för. Eleverna ska införskaffa sig en grund av kunskaper och kompetenser som de 
sedan kan använda och vidareutveckla för att bli konkurrenskraftiga samhällsmedborgare, både 

                                                 
61 Haahr, J. H. (2004), s. 215f 
62 SOU 1994:45 (1994), s. 442 
63 Walters, W. & Haahr, J. H. (2006), s. 12 
64 SOU 1994:45 (1994), s. 446 
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på nationell och på internationell nivå. Kenneth Petersson, Ulf Olsson, Thomas S. Popkewitz 
och Kenneth Hultqvist menar även de, att styrning av framtiden blir osäker genom den osäkerhet 
som finns inför framtiden och de ständiga samhällsförändringar som sker. Författarna lyfter fram 
att det istället behövs flera olika teknologier som kan behöva användas för framtidens möjliga 
utsikter. Individen hamnar därigenom i centrum, där det är viktigt att individen har förmågan att 
förvalta och kan styra sin egen framtid.65 Författarna menar även på att livslångt lärande eller den 
sortens kunskapsbildning inte ska ses som:  

[…] ett medel att förbereda individer för framtiden, utan framtiden blir istället en rumslig 
teknologi konstruerad av och genom utbildning, pedagogik och kunskapsbildning i syfte att här 
och nu skapa särskilda ”framtidsorienterade” subjekt och reglera och styra en uppsättning av 
olikartade element.66

Författarnas uttalanden kan tydas som att de offentliga föreställningarna och styrningspraktikerna 
som skolan använder sig av för att skapa framtidens medborgare handlar om att skapa subjektet 
här och nu. Eleven måste läras att kunna anpassa sig till den tillvaro hon eller han befinner sig i, 
där subjekten ska guidas och regleras till att hela tiden vilja lära mer och vidareutvecklas.  
    I regeringens skrivelse 1996/97:112 beskrivs vilka färdigheter eleven måste ha med sig. 

Om skolan ska vidmakthålla barns nyfikenhet och lust att lära och vidareutveckla 
nyckelkompetenser som samarbetsförmåga, självförtroende, självständighet, förmåga att 
kommunicera, att tänka själv, att ta initiativ, att lösa problem, då måste skolans inre arbete 
utvecklas. Det måste vara roligt och viktigt att gå i skolan.67

Uttalandet lyfter fram en av skolans viktigaste grundpelare; skolan behöver skapa en lärande och 
stimulerande miljö. Skolan ska skapa en plattform för lärande, men det är individen själv som 
måste ta tillvara på de möjligheter som skapas genom skolan. Det bästa möjliga är att eleven 
utnyttjar detta till ett maximum. Utbildningen måste väcka viljan till att lära och att eleven skapas 
till ett aktivt subjekt. Det är viktigt att eleven känner engagemang för studierna och lägger ner 
mycket tid så att den kan få kompetenserna som behövs för fortsatt utbildning.  
    I skriftserie 5 från år 2001 lyfts liknande tankar fram: 

En bra pedagogisk verksamhet som möter barnen på deras nivå ger lust och motivation att 
inhämta grundläggande och andra färdigheter kontinuerligt. Vi vill också betona vikten av att 
skapa en förmåga att lära och att sovra i den flod av information och kunskap som sköljer över 
medborgarna i det moderna samhället.68

Lärarna har rollen att lära, vara stödjande och kreativa så att eleverna vill lära och känner att de 
får uppmärksamhet. Citatet lyfter fram att det är viktigt att lärarna kan individanpassa 
utbildningen och inneha en god pedagogik. Thomas S. Popkewitz, Ulf Olsson och Kenneth 
Petersson skriver i ett av kapitlen till boken The learning society from the perspective of governmentality, att 
utbildning handlar om att förbereda eleverna för framtiden, barnet måste ha en nyfikenhet och en 
vilja att lära. Samtidigt läggs det ett ansvar på individen, att den vill lära för att kunna bli en god 
                                                 
65 Petersson, K. & Olsson, U. & Popkewitz, T. S. & Hultqvist, K. (2007), s. 255 
66 Ibid. s. 255 
67 Regeringens skrivelse 1996/97:112 (1997), s. 62 
68 Utbildningsdepartementets skriftserie rapport 5 (2001), s. 48 
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samhällsmedborgare. Individen måste ta ansvar för sina egna handlingar. Författarna beskriver att 
det livslångt lärande subjektet idag ska vara flexibel och aktivt arbeta för framtiden. Det handlar 
om styrning av nutiden, där framtiden ska mobiliseras genom att designa människorna i 
nutiden.69 Nikolas Rose, professor i sociologi, lyfter också fram att den politiska styrningen syftar 
till att konstruera ett subjekt som hela tiden strävar framåt, där individen vill ha ett meningsfullt 
liv.70 Petersson, Olsson, Popkewitz och Hultqvist beskriver att det handlar om ”[a]tt fabricera nya 
sociala rum och nya subjekt som förvaltar sig själva och sin framtid.”71 Författarna menar att det 
är sociala teknologier för hur individen formar och styr sig själv.72 Utifrån mitt empiriska material 
kan detta uttalande ses som en del i hur styrningen utspelar sig i skolan och i pedagogiken. Det 
handlar om sociala teknologier som berör både själen och moralen, där fokus hamnar på elevens 
beteende. Eleverna ska kunna använda kunskapen den genererar från skolan för att lösa nya 
problem i framtiden. Popkewitz, Olsson och Petersson menar med andra ord att framtiden 
skapas av oss som lever här och nu, den är en del av vår vardag och sker i vardagspraktikerna.73 
Subjektet blir på så sätt förpliktigat att leva i ständig förändring och måste vara bered på att hela 
tiden lära nytt i dagens föränderliga samhälle.74

    Jag har nu diskuterat olika egenskaper som dokumenten beskriver att eleven måste ha med sig 
till det lärande samhället. Eleverna förutsätts behöva bli självständiga, kreativa och flexibla 
subjekt som kan arbeta i grupp och lösa problem med mera. Frågan hamnar dock på hur eleven 
praktiskt ska få förmågan att lära. I regeringens skrivelse 1996/97:112 lyfts fram ett exempel: 

Det viktigaste för eleverna är att få inflytande i klassrummet, över undervisningen och det egna 
lärandet. Elevernas möjligheter att ta makten över den egna läroprocessen hör samman med 
mycket grundläggande pedagogiska frågor.75

Uttalandet tolkar jag som att eleven måste ges möjlighet till inflytande i skolan, vilket i sin tur ska 
gynna elevens lärande, där eleven får använda sig av sina egenskaper och kompetenser. Eleven får 
därmed olika orienteringsinstrument som kan användas för att påverka den lokala skolmiljön, 
undervisningen och sitt eget lärande. Elevens utbildning ska på sätt kunna anpassas efter elevens 
behov och kunskapsbildning, där eleven får nytta av sina kommunikativa färdigheter och 
problemlösnings färdigheter för att få inflytande i sin skolgång. Inflytandet som eleven får tolkar 
jag som en metod att göra eleven medagerande i sin egen styrning. Eleverna ska skapas som 
subjekt som vill lära, är delaktig och har möjlighet att påverka sin egen skolgång. 
                                                 
69 Popkewitz, Thomas, S. & Olsson, Ulf & Petersson, Kenneth (2007) “The learning Society, the Unfinished 
Cosmopolitan, and Governing Education, Public Health and Crime Prevention at the Beginning of the Twenty-First 
Century” i (red.) Simons, Maarten & Masschelein, Jan & Bröckling, Ulrich & Pongratz, Ludwig, The learning society 
from the perspective of governmentality, s. 18 
70 Rose, Nikolas (1996) ”Towards a Critical Sociology of Freedom” i Nordiske utkast. Journal for Critical Social Science, s. 
6 
71 Petersson, K. & Olsson, U. & Popkewitz, T. S. & Hultqvist, K. (2007), s. 248 
72 Ibid. s. 248 
73 Ibid. s. 253 
74 Popkewitz, T. S. & Olsson, U. & Petersson, K. (2007), s. 18ff 
75 Regeringens skrivelse 1996/97:112 (1997), s. 30 
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    Regeringens skrivelse 1996/97:112 fortsätter resonemanget om elevers inflytande i skolan och 
beskriver, utifrån SOU 1996:22 Inflytande på riktigt. Om elevers rätt till inflytande, delaktighet och ansvar: 

Elever skall ha inflytande, därför att delaktighet är en förutsättning för lärande. Om det 
eleverna arbetar med i skolan skall kunna införlivas med deras tidigare erfarenheter och 
kunskaper, krävs det att de har inflytande över vad och hur man lär sig.76   

I uttalandet beskrivs att skolan måste vara meningsfull, där eleverna ges möjlighet till att vara 
delaktig och ha inflytande i sin utbildning. Det är en process som dagligen måste ta plats, där 
skolan måste vara individanpassad och tillgodose varje elevs behov. Regeringens skrivelse 
1996/97:112 beskriver vidare att: 

Eleverna tycks mer angelägna än tidigare att framhålla att skolan måste vara utmanande, 
meningsfull, icke förutsägbar, spännande.77  

Jag tolkar uttalandena som att skolan behöver tillgodose att eleverna ges den skola de behöver för 
att vilja lära och att eleverna därigenom ska utvecklas till det livslångt lärande subjektet. Nicoll 
och Fejes menar att de tekniker som behövs för att skapa det livslångt lärande subjektet handlar 
om att subjektet hela tiden vill lära mer och att det även tar ansvar för sitt eget lärande.78 Dessa 
tekniker utgörs av att subjektet ska formas till en autonom och reflekterande person som genom 
självstyrning kan ta personligt ansvar för sitt lärande.79  
    Vidare diskuteras i regeringens skrivelse 1996/97 individens och lärarens roll i skolan. 

Det är lärares och elevers gemensamma uppgift att komma överens om undervisningens 
stoffinnehåll och uppläggning. Besluten om undervisningens gestalt, dess innehåll och form, 
har förts över till den nivå där det konkreta arbetet skall utföras.80

Uttalandet ser jag som en fortsättning på resonemanget om att eleven ska känna engagemang för 
skolan, vilket kan fås genom att eleven får vara del av undervisningens utformning. Rose menar 
att den politiska styrningen inte kan få legitimitet om den inte arbetade för att förhöja 
människornas välbefinnande. Politikerna måste därigenom ha kunskap om det som skall styras, 
här eleven.81 Skolan och lärarna måste veta hur eleverna bäst lär eftersom alla lär olika. Detta gör 
att det krävs en individanpassad undervisning, där eleven också får ha en åsikt om hur den bäst 
kan uppnå målen.   

Livslångt lärande 
I de fem dokumenten jag studerat har föreställningsbilden varit att livslångt lärande är något 
eftersträvansvärt, där skolan ska vara den plattform där livslångt lärande ska grundläggas. Eleven 

                                                 
76 Regeringens skrivelse 1996/97:112 (1997), s. 29f 
77 Ibid. s. 29  
78 Nicoll, K. & Fejes, A. (2008), s. 16 
79 Ibid. s. 27f 
80 Regeringens skrivelse 1996/97:112 (1997), s. 30 
81 Rose, Nikolas (1995) ”Politisk styrning, auktoritet och expertis i den avancerade liberalismen” i (red.) Hultqvist, 
Kenneth & Petersson, Kenneth, Foucault: namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk problematik, s. 48 
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ska ha med sig förmågan att lära ifrån skolan, vilket bland annat ett av dokumenten beskriver på 
följande vis:  

[…] lära sig och ta till sig ny kompetens är kompetensattribut, som kommer att bli allt viktigare 
i framtiden. Grunden för en sådan kompetensutveckling behöver läggas redan i grundskolan.82

Detta uttalande lyfter fram betydelsen av lärande, såsom jag tolkar det med en föreställningsbild 
om att det i framtiden kommer att bli allt viktigare. I skriftserie 5, Debatten om det livslånga lärandet, 
år 2001, fortsätts den här diskussionen, där författarna framhåller EU kommissionen viktigaste 
mål med livslångt lärande som är: ”att främja ett aktivt medborgarskap och att främja 
anställbarhet.83 Författarna fortsätter med att: 

Det livslånga lärandet är ett förhållningssätt till lärande hos den enskilde individen, 
arbetsmarknadens parter och i samhället. Det är viktigt att individens behov och 
förutsättningar sätts i centrum av den process som livslångt lärande innebär.84

Framställningsformen av livslångt lärande i citatet tolkar jag som en begreppsapparat skolan 
använder sig av. Talet om livslångt lärande berör inte bara skolan, utan det berör alla livets 
områden som exempelvis arbetslivet, fritiden med mera. Den offentliga föreställningen är att 
livslångt lärande ska implementeras i skolan och vara en utgångspunkt för synen på kunskap och 
lärande för eleverna. I skriftserie 5, från år 2001, diskuteras vidare olika strategier där författarna 
lyfter fram:  

För att uppnå en strategi för livslångt lärande krävs dock ökade satsningar och ett 
helhetsperspektiv från förskola och genom hela livet.85

I citatet uttrycks att det behövs strategier från skolans håll för att lyckas genomföra livslångt 
lärande, där det formella utbildningssystemet ska lära eleverna att utveckla förmågan att lära. 
Styrningspraktiker och verktyg som behövs för att lyckas införa livslångt lärande är att eleverna 
tidigt ska inspireras till detta. Subjekten måste skapas till att själva vilja bli en del av det lärande 
samhället. I skriftserien lyfts också fram att: ”Livslångt lärande handlar om den enskildes rätt och 
möjligheter men också ansvar för att påverka sin livssituation även utanför arbetslivet.”86 Jag 
tolkar uttalandet som att skolan ska vara en plats där dessa egenskaper ska väckas, så att eleven 
får kompetensen att ha lätt för omställning och förändring. Eleverna ska vara beredda på en 
föränderlig arbetsmiljö i det kommande arbetslivet, se resonemanget ovan i detta kapitel under 
rubriken ”Skapa en lärande miljö”. Petersson, Olsson, Popkewitz och Hultqvist lyfter även fram 
att det allt oftare förs diskussioner om det lärande samhället där fokuseringen hamnar på hur 
utbildningspolitiken ska bemöta framtiden. I de politiska programmen diskuteras hur elever, 
studenter, lärare och medborgare måste förberedas inför en oviss framtid samt hur 
organiseringen och styrningen ska se ut för att eleverna och skolan ska uppnå de uppsatta 

                                                 
82 SOU 1994:45 (1994), s. 52 
83 Utbildningsdepartementets skriftserie rapport 5 (2001), s. 45 
84 Ibid. s. 45 
85 Ibid. s. 46 
86 Ibid. s. 45 
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politiska målen. Författarna beskriver processen som en omställning av samhället, där det 
livslånga lärandet kommit i fokus med ett ökat ansvar för den enskilde individen.87 Genom 
politisk rationalitet och olika styrningsteknologier ska subjektet vilja styra sig själv och på så sätt 
följa målen för de politiska programmen. Maarten Simons och Jan Masschelein lyfter i 
introduktionen till boken The learning society from the perspective of governmentality upp att individuell 
frihet kräver en sorts självstyrning. I termer av frihet blir subjekten guidade och ledda, där det 
krävs disciplin från individens sida. Frihet är på så sätt både en effekt av och ett instrument för 
styrningen.88 Simons och Masschelein menar att frågan snarare handlar om hur utbildningen i 
praktisk och i teoretisk form spelar en konstruerande roll för det praktiska subjektet att bli en del 
av det lärande samhället.89  

Vardagligt lärande som eleven i praktiken kan ha nytta av 
I regeringens skrivelse 1996/97:112 diskuteras lärosituationen i skolan som sker utifrån ett 
institutionaliserat lärande.  

I skolan är lärandet huvudsaken. Det är målet med aktiviteterna, men ibland leder det till att 
elever utvecklar en kunskap som är svår att tillämpa på andra situationer utanför skolan. […] 
Den svåra uppgiften för skolan är att på en gång vara en särskild miljö för lärande och 
samtidigt låta eleverna utveckla kunskaper som kan användas utanför skolan. […] Det 
friutrymme som läro- och kursplaner ger skapar möjligheter att utforma mycket varierande 
lärosituationer.90

Jag tolkar citatet som att lärande i det formella utbildningssystemet är grunden, men bara ett sätt 
att lära eftersom lärande innehåller så mycket mer. Lärande sker inom alla livets områden, genom 
både formellt lärande, icke-formellt lärande och informellt lärande. Petersson, Olsson, Popkewitz, 
Hultqvist menar att läraren måste ha kompetens för att föra ett arbete och pedagogik som 
möjliggör för det lärande samhället och öppnar upp för kommunikation i det lokala samhället. 
Skolan ska kunna agera på lokal nivå där lärarna ska kunna samarbeta med det lokala samhället, 
föräldrarna, frivilliga organisationer och andra lokala intressenter.91  
    Även skriftserie 5, från år 2001, fortsätter på samma resonemang som regeringens skrivelse 
1996/97:112 förde.     

Även ungdomar lär utanför de formella utbildningssystemen, exempelvis i familjen, i 
föreningslivet eller på en arbetsplats. IT är ett exempel på ett sådant område där många 
ungdomar skaffar sig värdefulla kunskaper genom informellt och icke-formellt lärande.92

                                                 
87 Petersson, K. & Olsson, U. & Popkewitz, T. S. & Hultqvist, K. (2007), s. 240 
88 Simons, Maarten & Masschelein, Jan (2007) “The Learning Society and Governmentality: An introduction” i (red.) 
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Såsom uttalandet ovan visar på måste eleverna få med sig ett vardagstänkande från skolan som de 
ska kunna använda sig av även utanför skolan. Dessa två uttalanden visar på vikten de olika 
dokumenten lägger på lärandet, att kunskaperna som eleverna lär sig i skolan är något som de i 
praktiken också ska kunna ha hjälp av. Det livslånga lärandet ska genom en process grundläggas i 
skolan, där det dagliga lärande ska öppna upp för spontanitet, kreativitet och vilja att 
vidareutvecklas. Eleverna ska genom skolan få en bild av verkligheten, hur samhälls- och 
arbetslivet fungerar. Denise Meredyth, professor i samhällsvetenskap, kallar detta för civic 
education, medborgerlig utbildning. De nationella målen ska verkställas lokalt av professionella 
ämbetsmän, där det lokala bli en del av det nationella mobiliserandet av kunskapen och det 
livslånga lärandet. Läraren ska genom pedagogik använda sig av medborgerlig fostran som är 
förankrad i kunskapsbildning som styrmedel.93 Meredyth menar att styrning rör sig mellan staten 
och det civila samhället, där det är förankrad i det lokala samhället.94 Styrningen sker på så sätt i 
den lokala vardagspraktiken, det vill säga lärandet blir en del av vardagen. Ansvaret ligger på det 
lokala, där det är lärarens och skolans roll, samt individernas ansvar att bli en del av det livslånga 
lärandet.  
    I regeringens skrivelse 1996/97:112 förs även där en diskussion kring hur subjektet lär sig bäst. 

En föränderlig arbetsmarknad ställer ökade krav på förmågan att lära nytt, att kommunicera, ta 
ansvar och lösa problem. Egenskaper som tilltro till den egna förmågan, självständighet, 
kreativitet, flexibilitet och samarbetsförmåga blir allt viktigare.95   

I uttalandet lyfts fram att skolan måste anpassas till de krav som ställs på arbetsmarknaden, men 
det är inget specifikt arbete eller kompetens som behövs, utan förmågan att lära nytt och 
förkovra sig är det viktiga verktyget som subjektet måste behärska. Såsom Popkewitz, Olsson och 
Petersson lyfter fram finns det inget slut på det lärande subjektet och utbildningen.96 Individen 
måste kunna anpassa sig till den situation den befinner sig i, eftersom den föränderliga 
arbetsmarknaden kräver att individen hela tiden hänger med i utvecklingen. Petersson, Olsson, 
Popkewitz och Hultqvist menar att ”[d]e sociala praktikerna förväntas ha en motsvarande 
rörlighet och anpassningsbarhet inför förändringar och variation”.97 Det finns alltid osäkerhet 
och instabilitet med att försöka styra framtiden och för att försöka uppnå lite stabilitet och möjlig 
säkerhet behövs att individerna ges ansvaret att styra sig själva. Det är individerna själva som 
måste få kapaciteten till att kunna genomföra detta, de måste kunna situationsanpassa sig. 
Petersson, Olsson, Popkewitz och Hultqvist menar att på samma sätt som samhället har blivit 
decentraliserat har skolan blivit det, vilket har lett till att också ansvaret för framtiden blivit 
decentraliserad. Risktagande har blivit något som tillhör det lokala och individen.98

                                                 
93 Meredyth, Denise i Petersson, K. & Olsson, U. Popkewitz, T. S. & Hultqvist, K. (2007), s. 251 
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95 Regeringens skrivelse 1996/97:112 (1997), s. 58 
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    I kapitlet ovan har föreställningen om och hur eleven ska förberedas inför framtiden varit i 
blickfånget. Jag har diskuterat vilka kunskaper och kompetenser eleven förutsätts ha med sig ifrån 
skolan för att kunna tackla och bemöta en oviss och föränderlig framtid. Eleverna förutsätts få 
med sig förmågan och viljan att lära, där de ska ta tillvara på vad skolan har att erbjuda för att inte 
löpa risken att hamna i en negativ kunskapsutveckling. Skolan behöver därmed skapa en lärande 
miljö där eleverna kan utvecklas, och ges möjlighet till delaktighet och inflytande över sin egen 
skolgång och lärande. Samtidigt kräver skapandet av ”fria” subjekt också ansvar och disciplin från 
individens sida. Jag kommer i nästkommande kapitel diskutera vidare lärarens roll för elevens 
kunskapsutveckling.    

Lärarna i det lärande samhället 
Under rubriken ”Decentraliserad skola med målstyrning” tog jag upp förändringar i skolans 
utformning i och med införandet av målstyrning i organisationen. Detta gör att lärarnas arbete 
och roll i skolan har förändras. Jag kommer nedan visa två citat från olika dokument, varav en är 
från år 1997 och den andra från år 2009. I regeringens skrivelse 1996/96 belyses. 

Det är i huvudsak lärarna som är de pedagogiska ledarna i skolan. De förväntas utveckla nya 
sätt att organisera och leda arbetet i skolan, förändra såväl innehåll som form och delta i det 
lokala kursplanearbetet. Lärarna ska tillsammans med elever och kollegor diskutera mål i 
undervisningen, planera, följa upp och utvärdera resultat. […] Lärararbetet har blivit mer 
mångfasetterat. […] en ledare i läroprocessen.99

I propositionen 2008/09:87 ges en annan bild där förändringar av målen för läroplanen och 
kursplanerna diskuteras. 

Enligt regeringens mening måste därför kursplanerna på ett tydligare sätt än i dag uttrycka vad 
undervisningen ska handla om. Innehållsangivelserna ska således vara sådana att de ger lärarna 
en god förståelse för vad som ska behandlas men inte vara av den omfattningen att de 
begränsar lärare i valet av ett mer detaljerat ämnesinnehåll eller arbetssätt.100  

De två uttalandena visar på att lärarna fortfarande ska ha en betydande roll för utformningen av 
undervisningen, men att styrdokumenten för skolan ska bli tydligare. Läroplanen och 
kursplanerna ska tydliggöras, så att skolan och utbildningen ska bli mer likvärdig oavsett vilken 
skola och vart individen bor i landet. I propositionen beskrivs vidare att ”[d]agens kursplaner 
med förhållandevis öppna mål som ofta också saknar ämnesinnehåll lämnar ett stort 
tolkningsutrymme. […] och resulterat i en mängd olika lokala tolkningar av kursplaner och 
betygskriterier”.101 Lärarna beskrivs därför behöva få tydligare verktyg och stöd i sitt arbete, där 
propositionen också lägger fram att lärarna vid ”planeringen av undervisningen som 
uppföljningen och utvärderingen av elevernas kunskapsutveckling” ska ges denna hjälp.102 Även 
om lärarna fortfarande ska kunna vara kreativa och anpassa undervisningen efter de lokala 
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betingelserna och elevernas individuella behov kan den ökade tydligheten inverka i lärarnas 
arbete. I propositionen påpekas att lärarnas arbete inte ska begränsas, men det går inte att komma 
ifrån att det blir en tydligare styrning och åtstramning för vad lärarna ska göra.  

Förebild 
I de olika dokumenten beskrivs det att skolan och lärarna ska vara en förebild för eleverna. I 
SOU 1994:45 diskuteras skolans och lärarens betydelse för elevens kommande arbetsliv.  

De lär sig av de vuxnas beteenden och förhållningssätt och deras attityder till barnen, till 
varandra och till arbetet. Skolan är på så sätt en av barnens viktigaste källor för kunskap om 
arbetslivet […] Mot denna bakgrund är det viktigt att skolan genom sina arbetsformer och 
genom lärarens sätt att utföra sitt arbete tjänar som förebild för barnens begreppsbildning och 
förståelse när det gäller arbetslivet.103  

Strategin kan här tolkas som att; eleverna ska få en bild av verkligheten där skolan och lärarna ska 
vara dess förebilder. Utformningen av skolan och lärarnas arbetsmetoder ses därför som 
avgörande för vilken bild eleverna får av samhället och dess uppbyggnad. Eleverna ska både 
utvecklas till autonoma individer men samtidigt anpassas till samhället och dess normer. Eleven 
ska genom skolan vilja bli en god samhällsmedborgare, där skolan ska utgöra ett bra exempel. 
Lärarna får på så sätt en nyckelroll i skolan, där deras arbetssätt, bemötande till eleverna och hur 
de använder sig av sin kreativitet i sin yrkesroll ska visa på hur livet utanför skolan ser ut. 
Petersson, Olsson, Popkewitz, Hultqvist menar även de på att skolan och lärarutbildningen kan 
ses som en modell för hur det sociala livet kan gestalta sig i allmänhet och i det lärande samhället. 
Skolan ska vara en utgångspunkt för resten av samhället.104 Lärarna behövs i det ständigt 
föränderliga samhället både kunna vara problemlösare och framtidsorienterade, som skapar en 
lärande miljö för eleven att utvecklas i och få förståelse för hur den ska hantera framtiden.105

Lärarna en del av styrningen 
I regeringens skrivelse 1996/97:112 diskuteras lärarrollen och hur lärarutbildningen utformning: 

Den nya lärarrollen kräver en vidgad didaktisk kompetens. Lärare måste utveckla sin förmåga att 
problematisera i undervisningen och tillsammans med sina kollegor reflektera över sitt arbete, 
utvärdera sin verksamhet och ompröva sin undervisning. […] Ett flexibelt system för 
lärarutbildning som även omfattar fortutbildning, vidareutbildning och forskning är 
nödvändigt för att möjliggöra ett livslångt lärande.106

Den professionelle, här läraren, ska både vara någon som möjliggör för eleverna att bli en del av 
det livslångt lärande samhället. Lärarutbildningen blir på så sätt viktig för att kunna anpassas till 
och vara en del av det lärande samhället. Lärarna måste ha verktygen för att möjliggöra det 
lärande samhället, där de ska ha autonomi och möjlighet till frihet i sitt handlande. Petersson, 
Olsson, Popkewitz, Hultqvist menar att lärarna både måste utvecklas till att kunna styra andra 
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och kunna styra sig själva. Subjekten görs ansvariga för sig själva, där lärarna ska kunna anpassa 
sig själva efter ny kunskap som behövs för att möta framtidens behov. Läraren blir på så sätt ett 
kunskapsproducerande subjekt.107          
    Lärarutbildningen är och har alltid varit viktig för skolans utveckling och styrning. Petersson, 
Olsson, Popkewitz och Hultqvist beskriver, utifrån sin studie om lärarutbildningen, att de 
ständiga förändringar som sker i samhället gör att det är svårt att förutse vilka kunskaper eleverna 
borde ha med sig från skolan för att klara av framtiden.108 Författarna diskuterar den offentliga 
utredningen SOU 1999:63, Att lära och leda - En lärarutbildning för samverkan och utveckling, där det 
beskrivs att:  

För all utbildning blir det därför ännu mera angeläget att på bästa sätt stödja den lärande 
människan att själv utveckla förmågan att förstå och hantera framtiden. […] Därför behöver 
lärarutbildningen både identifiera och beskriva olika miljöer för lärande – formella som icke-
formella – men också analysera hur olika sammanhang och miljöer för lärande kan arrangeras 
på olika sätt.109  

Utsagan från SOU 1999:63 är en fortsättning på vad som diskuterade i regeringens skrivelse 
1996/96:112 ovan, om att vara flexibel och kunna förnya sig. Petersson, Olsson, Popkewitz och 
Hultqvist menar att individens liv inte längre ska läggas till rätta i välfärdssamhället utan individen 
bär ansvaret att ordna och lägga sitt liv till rätta. Genom denna samhällsomställning krävs nya 
former av styrning, där utbildning och kunskap hamnar i blickfånget. Det krävs hela tiden nya 
kunskaper och kompetenser som gäller alla individer och under hela levnadsprocessen.110 Skolan 
och lärarna är en del i elevens lärande och utveckling, om än viktig, men även det icke-formella 
lärandet, exempelvis olika vardagssammanhang, televisionen och Internet har stor betydelse.   
    Jag har tidigare tagit upp att det är viktigt att lärarna individanpassar utbildningen, där de bland 
annat ska vara stödjande, kreativa och inneha god pedagogik. Samtidigt behövs det också en 
annan sida, i SOU 1994:45 beskrivs: 

Självfallet skall varje barn också i skolan mötas av tydliga krav, krav som är anpassade till 
personligheten i en individanpassad undervisning.111

Jag tolkar dessa uttalanden som att lärarna både ska vara stödjande och ställa krav, där individen 
har ansvar för sin utbildning. Lärarna har en professionell roll, där deras kompetens är viktig i 
processen för att möjliggöra lärande. Lärarna är en av grundpelarna för skolans uppbyggnad. 
Eleverna måste läras till att själva ta ansvar för sitt lärande. Popkewitz, Olsson och Petersson 
menar att det är individualitet som premieras i det lärande samhället. Det handlar om att designa 
sitt eget lärande, där subjekten ska produceras för att leva ett liv i kontinuerligt nyskapande. 
Samtidigt lyfter författarna fram att det är subjektet själv som väljer sin väg i livet och kan avvisa 
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vissa vägar, men individen kan inte komma ifrån valet.112 Rose för ett liknande resonemang och 
beskriver: ”[…] modern individuals are not merely ’free to choose’, but oblied to be free, to 
understand and enact their lives in terms of choice.”113 Individen måste välja. Eleven kan få hjälp 
av läraren hur den ska vidareutvecklas, men det är individens val och eleven som måste göra 
arbetet.  
    Jag har i detta kapitel diskuterat lärarnas betydelse för elevens lärandeprocess, där lärarna ska 
skapa en lärande miljö för eleven att utvecklas i. Läraren måste leva upp till och ha verktygen för 
att möjliggöra det lärande samhället, därav lyfts i dokumenten också lärarutbildningens betydelse 
och att även lärarna hela tiden måste vidareutbilda sig.   

Vägen till individuell utveckling  

Utvecklingssamtal 
Jag kommer i detta sista kapitel diskutera individuell utveckling, där utvecklingssamtalet och 
elevens individuella utvecklingsplan belyses. Från den gamla läroplanen Lgr 80 till Lpo 94 kom 
kvartssamtalet att förändras till att bli utvecklingssamtalet. Det dåvarande kvartssamtalet var ett 
tillfälle att diskutera vilka resultat eleven uppnått med lärare, elev och förälder. Den nya 
samtalsformen, utvecklingssamtalet, inriktades istället på att vara framåtsyftande. Samtalet ska 
främja elevens fortsatta utveckling, det vill säga vad läraren och eleven ska arbeta vidare med för 
att öka elevens lärande både den kunskapsmässiga och sociala utvecklingen.114 Det är också ett 
tillfälle då kursplanerna ska kunna förklaras och diskuteras med eleven och föräldrarna.115 Jag 
kommer genom två citat nedan, visa på hur diskussionen förts om utvecklingssamtalet sedan dess 
införande i början på 1990-talet till idag. Det ena citatet är från år 1997 och det andra från år 
2008. Regeringens skrivelse 1996/97 beskriver följande: 

Det är eleven som är i centrum, elevens utveckling och skolgång. […] Det skall vara väl 
planerat i förväg, så att alla vet vad man skall tala om och varför. Det skall ge föräldrarna en 
god bild av vad man arbetar med i skolan, hur man arbetar och hur det går för det egna barnet. 
[…] Idealet är en jämbördig samtalssituation, där man kommer överens vad som kan göras för 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleven i den fortsatta skolgången.116  

I promemorian En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen, från år 2008, förs diskussionen:  

Utvecklingssamtalet är ett trepartssamtal som bör ge ömsesidig information och leda fram till 
ömsesidiga åtaganden om det ansvar som parterna har för att eleven ska nå målen. Sådana 
överenskommelser mellan läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ska dokumenteras i 
utvecklingsplanen. Detta ska ses som en bekräftelse på och ett ansvarskontrakt om vad som 
överenskommits.117  
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Båda uttalandena lyfter fram vikten av samtalets betydelse, dialogen, som så mycket som möjligt 
ska eftersträva jämbördighet mellan parterna där alla ska kunna göra sina åsikter hörda. I citatet 
från år 1997 lyfts det fram att föräldrarna genom utvecklingssamtalet ska få insyn i vad som görs i 
skolan, arbetsformer och kunskapsutvecklingen för det egna barnet. I utsagan från år 2008 lyfts 
föräldrarnas roll tydligare in i barnets kunskapsutveckling, där föräldrarna eller vårdnadshavarna 
ges ett större ansvar än tidigare. Föräldrarnas roll dokumenteras också i det så kallade 
”ansvarskontraktet”. Denna form av ansvarskontrakt ser jag som en styrningsform, för att visa på 
vilken riktning elevens lärande ska ta. Genom att skriva ett överenskommet ansvarskontrakt blir 
ansvarsfördelningen mellan läraren, eleven och föräldrarna mer konkret och tydliggör vad de 
olika parterna ska göra för att möjliggöra elevens fortsatta kunskapsutveckling. Det krävs därmed 
ett större ansvar för de olika parterna. Läraren ska tydligare skriva skriftliga omdömen om eleven 
för varje ämne, i och med promemorian. Eleven måste ta på sig ansvaret att reflektera över hur 
dennes fortsatta utveckling kan bli bättre, samt kunna ta till sig av informationen som sägs på 
utvecklingssamtalet. Förälderns roll har även den ökat då föräldradelaktighet i skolan allt oftare 
börjar diskuteras, där föräldern beskrivs som en outnyttjad resurs i skolan.118  
    I nästa avsnitt kommer jag att diskutera den individuella utvecklingsplanen, som nämndes i 
promemorian.  

Individuell utvecklingsplan 
Den individuella utvecklingsplanen (IUP) är en förlängning av utvecklingssamtalet, där 
utvecklingsplanen ska diskuteras under utvecklingssamtalen som hålls tillsammans med lärare, 
elev och förälder. Genom skapandet av utvecklingsplaner för varje elev och dennes lärande, 
förtydligas lärandets betydelse. Steve Wretman beskriver i häftet IUP och utvecklingssamtal i 
praktiken att IUP infördes i och med läroplansreformen 94, för att kunna användas som ett 
verktyg att genomföra de nya bestämmelserna och riktlinjerna. IUP blir ett medel för att uppnå 
målen, det vill säga öka måluppfyllelsen.119        
    Den individuella utvecklingsplanen har blivit ett väl diskuterat ämne på skolorna runt om i 
landet, både om dess utformning och om dess betydelse för elevens lärande. Rapporten i 
departementsserien, Ds 2001:19, Elevens framgång – Skolans ansvar, från Utbildningsdepartementet 
diskuteras den individuella planeringen och vilka insatser som behöver tillsättas för att stärka 
måluppfyllelsen i grundskolan. Rapporten utgör grunden och kom att ligga som underlag för 
Skolverkets rapport år 2005, Allmänna kommentarer. Den individuella utvecklingsplanen, som skulle 
hjälpa skolorna vid införandet av individuella utvecklingsplaner. År 2003 hade Myndigheten för 
skolutveckling skrivit ihop rapporten Individuell planering och dokumentation i grundskolan, Dnr 
2003:251, efter en försöksverksamhet med 20 olika skolor. Dessa officiella skrifter har legat som 
grund för det praktiska arbetet med utvecklingsplanerna i de lokala skolorna.  
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    I och med promemorian En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen kommer det att 
genomföras ytterligare förändringar kring utformandet av elevens utvecklingsplan. Lärarna ska 
enligt de nya bestämmelserna ge skriftliga omdömen till varje elev i alla ämnen, som får ha 
karaktären liknande av betyg. Ändringen görs från den tidigare bestämmelsen att skriftlig 
information inte får ha karaktären av betyg, vilket nu inte längre gäller.120 Omdömena ska enligt 
den nya utformningen vara både framåtsyftande och innehålla omdömen om elevens 
kunskapsbildning, det vill säga beskriva vad eleven gjort, vad som varit bra och vad som kan 
förbättras.121 Utvecklingsplanerna är ett sätt att se på hur elevens kunskapsutveckling fortgår och 
anpassas efter elevens ålder. Det framhålls i promemorian att ”[…] många fler elever kan nå 
skolans kunskapsmål om kraven tydliggörs samt att elevernas kunskaper kontinuerligt följs upp 
och utvärderas.”122 Jag tänkte vidare ta upp två citat från promemorian från år 2008, där den 
första beskriver anledningen till utvecklingsplanerna och den andra tydliggör innehållet.  

En tydlig utvärdering och information är förutsättningar för att det ska bli möjligt att upptäcka 
kunskapsluckor och att ge eleven stöd. Eleven, föräldrarna och lärarna bör tillsammans kunna 
följa utvecklingen mot målen i läroplanen och i kursplanerna redan från det att eleven påbörjar 
sin skolgång.123

Informationen bör vara formativ, d.v.s. läraren lyfter under pågående process fram elevens 
utvecklingsmöjligheter i syfte att stimulera till fortsatt lärande. […] Den individuella 
utvecklingsplanen ska inte vara ett statiskt dokument som bara ses över en gång per termin, 
utan ska revideras när det behövs med hänsyn till elevens skolsituation, studieresultat m.m.124

Uttalandena tycker jag väl beskriver syftet med de individuella utvecklingsplanerna, där processen 
av lärande och kunskapsbildning framhålls. Eleven guidas och vägleds genom stödet och 
informationen som läraren ger via utvecklingsplanen, där både de skriftliga och muntliga 
omdömena ska hjälpa elevens fortsatta kunskapsutveckling. Samtidigt ska eleven också reflektera 
över sin egen kunskapsutveckling i IUP. Utvecklingsplanen ska vara ett verktyg för eleven och 
läraren, eftersom den ska vara en del i individens utveckling och hela tiden vara närvarande. 
Utvecklingsplanen ska revideras efter hur elevens kunskapsutveckling fortgår, det vill säga inte 
vara ”statiskt” som uttalas i det senare citatet. Jag anser därmed att utvecklingsplanen och 
utvecklingssamtalet blir en del i implementeringen av livslångt lärande i skolan. Tyngdpunkten 
ligger på hur eleven hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Utvecklingsplanen blir en arbetsmetod 
som gör att eleven blir medagerande i sin egen styrning. Skolan ger verktygen, men det är eleven 
själv som måste ta till vara på de möjligheter utbildningen kan skapa, vilket den individuella 
utvecklingsplanen förtydligar. Sjöberg menar att det blir ett ökat ansvar på eleven genom olika 
former av ”eget arbete”, individuella studieplaner, utvecklingssamtal och olika sorters 
åtgärdsprogram, där subjektet ska skapas genom dessa självreglerande styrningspraktiker.125 Fejes 
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lyfter fram ett liknande resonemang i sin studie om vuxenutbildning, där han menar att de 
individuella studieplanerna är en teknik för att skapa subjektet i form av det livslångt lärande 
individen, som är aktiv och självstyrande. Även om Fejes studerat vuxenutbildning relaterat till 
livslångt lärande kan studievägledarna jämföras med lärarens roll för eleven. Fejes menar att det 
måste finnas en dialog mellan studievägledare och individen, vilket kan likställas med 
utvecklingssamtalet i skolan.126 Dock finns under utvecklingssamtalet en tredje part med i 
samtalet, föräldern eller vårdnadshavaren. Utvecklingssamtalet och utvecklingsplanen blir en del 
av elevens utvecklingsprocess, där elevens kunskapsbildning diskuteras och finns med under hela 
elevens skolgång för uppföljning och utvärdering. Jag tolkar därmed införandet av IUP i skolan 
som en viktig del i skapandet av det livslångt lärande subjektet. 

Slutdiskussion 
Mitt syfte med den här studien var att undersöka vilka styrningspraktiker som kan ligga bakom 
hur individen ska utvecklas i skolan för att leva upp till och bli en del av det livslånga lärandet. 
Inriktning har varit på livslångt lärande i grundskolan där jag studerat vilka kunskaper och lärande 
eleven förutsätts ha med sig därifrån. Mina frågeställningar var; På vilket sätt skapas styrning av 
livslångt lärande i skolan och hur ska det åtråvärda subjektet skapas för att bli den livslångt 
lärande individen? Hur förhåller sig gränserna mellan politisk styrning och individens frihet?  
    I analysen har lyfts fram att det finns en politisk föreställning att livslångt lärande ska 
grundläggas i skolan, för att sedan också kunna grundläggas utanför det formella 
utbildningssystemet vidare in i samhällslivet. Framtidsaspekten och förberedelse inför det 
kommande samhälls- och arbetslivet har varit viktiga grundstenar i de offentliga dokument och 
utredningar jag studerat. Per Dalin lyfter också fram att om skolan och utbildningssystemet ska 
vara ”relevant i morgondagens värld” måste vårt synfält också vara inriktat på framtidens samhälle.127 
Utgångspunkten i dokumenten har varit att eleverna måste förberedas i skolan inför framtiden till 
det föränderliga samhälls- och arbetslivet, samt utvecklas till demokratiska medborgare och bli 
konsumenter. Eleverna förutsätts få med sig normer och värderingar från skolan. Den politiska 
föreställningen är att eleverna ska bli konkurrenskraftiga, nationellt som internationellt, vilket i sin 
tur ska gynna landets tillväxt och välfärd. Skolan ska därigenom öppna upp för valmöjligheter 
och olika karriärvägar för individen.  
    I utbildningssystemet finns det makt och styrning av både lärare och elever, där styrningen 
utgörs av planerade strategier och praktiker. Studien har påvisat att det används olika verktyg och 
teknologier som ska leda till former av självstyrning, självreglering och kontroll av eleven. I min 
analys har jag lyft fram olika styrningspraktiker som används, där både lärarens, elevens, det 
lokala samhället och föräldrarnas roll har diskuterats. Vikten har dock varit på lärarens roll och 
betydelse för att elevens ska uppnå målen, samt vad eleven ska göra för att bli del av det livslånga 
lärandet. I det diskursiva fält jag studerat är eleven, subjektet som ska konstrueras till en god 
                                                 
126 Fejes, A. (2007), s. 98 
127 Dalin, P. (1996), s. 13 
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samhällsmedborgare. De politiska visionerna och föreställningarna handlar om att styra, leda eller 
guida eleverna mot det lärande samhället.  
    Analysen har visat på att de politiska programmen och dokumenten inte kan få legitimitet om 
det inte innebär ett arbete för att förhöja människornas välbefinnande. Politikerna behöver 
därigenom ha kunskap om det som skall styras för att eleven ska kunna ledas i riktning mot de 
uppsatta målen. Det måste finnas en politisk föreställning och kunskap om elevens 
kunskapsbildning och lärande, det vill säga vart eleven befinner sig vid olika tidpunkter. Det är 
viktigt att läraren kan individanpassa undervisningen och dess utformning som kan leda till att 
eleverna uppnår målen. Detta gör att läraren hela tiden måste vara aktiv och uppmärksamma 
elevernas kunskapsutveckling. Läraren måste ha en professionalism och vara problemlösare, där 
de ska kunna använda sig av det lokala samhället, samarbeta med olika lokala organisationer och 
institutioner samt med föräldrarna för att skapa en lärande miljö.  
    I analysen har även lyfts fram att denna förutsättning och de politiska beräkningarna om hur 
eleverna kan och ska bete sig, skapar även en norm för vad som är ”normalt”. I analysen förde 
jag en diskussion om styrningen av lärarnas arbete hade blivit större i och med den nya 
propositionen 2008/09:87, när målen för läroplanen och kursplanerna ska tydliggöras. Reformen 
kan leda till en mer likvärdig skola och utbildning för eleverna i landet, men samtidigt kan det 
undras om lärarens roll och anpassning efter de nya föreskrifterna kommer att förändra 
utformningen på undervisningen. Det kan göra att läraren inte kan vara lika kreativ och anpassa 
undervisningen efter de lokala förutsättningarna som tidigare. I analysen diskuterades också om 
de gemensamma avstämningstillfällena med införandet av nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, 
istället för årskurs 5 och 9, kan göra att det tidigt skapas en uppdelning mellan ”duktiga” elever 
och ”sämre” elever, när vissa elever inte lever upp till kraven. Samtidigt kan de ny gemensamma 
avstämningstillfällena göra att extra insatser tidigare kan sättas in om det behövs. Det går dock 
ändå inte att komma ifrån att det blir en åtstramning av skolan i och med de tydligare 
styrdokumenten. 
    I analysen har jag belyst livslångt lärande och dess betydelse för eleven. I dokumenten 
framställs livslångt lärande som en självklarhet, en begreppsapparat skolan behöver. Skolan och 
utbildningen inramas i en kontext där det är ett visst tal. Samtidigt existerar talet om livslångt 
lärande inte bara inom skolan utan också samhället vilar på synen om det ständigt lärande 
subjektet, exempelvis inom arbetslivet, kriminalvården med mera. Livslångt lärande ses som ett 
sätt att säkra framtiden med betoning på att ingen ska komma efter och lämnas utanför. 
Utgångspunkten i livslångt lärande ligger på att individerna hela tiden måste lära nytt och 
förkovra sig för att klara sig i dagens lärande och föränderliga samhälle där det råder ständig 
osäkerhet inför framtiden. Eleven ska få med sig kunskaper, färdigheter, kvaliteter och 
kompetenser ifrån skolan som ska grundlägga det livslånga lärandet. Framförallt beskrivs att 
eleven behöver få med sig förmågan att lära och därför lyfts det fram i dokumenten att skolan 
behöver väcka elevernas motivation, nyfikenhet, spontanitet och engagemang. Analysen har 
påvisat att implementering av livslångt lärande i skolan är ett sätt att forma eleverna till subjekt 
som hela tiden vill lära, där skolans och lärarnas roll blir att förbereda eleverna för ett liv att 
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ständigt lära. Eleven är både ett offer för och måste ha motivationen och förmågan till att lära. 
Inställningen till lärande framställs därmed som viktig i dagens samhälle när människor hela tiden 
möts av ny information och teknologi. Individer måste lära att ta till sig ny information, men även 
kunna förkasta information som inte är väsentligt.  
    Analysen har påvisat att det handlar om att konstruera ett subjekt som hela tiden strävar 
framåt, där livet ska vara meningsfullt. Eleverna ska formas till att ta personligt ansvar för sitt 
lärande och därmed skapas till det livslångt lärande subjektet. Lärarna utgör därmed en nyckelroll 
för elevens lärande, där de både ska vara stödjande och ställa krav på eleven. I analysen tas upp 
några styrningspraktiker som används för att eleverna ska vara delaktiga i sin egen styrning och 
formning. En av dessa är att eleverna ges möjligheter till delaktighet och inflytande över den 
lokala skolmiljön, undervisningen och det egna lärandet, där det skapas aktiva former för 
medverkan. Denna ledning förväntas resultera i att elevens motivation ökar och att eleven tar 
ansvar över sitt eget lärande. Lärarens ansvar är att elevens utveckling följer i riktning mot de 
nationella utbildningspolitiska direktiven som satts upp. I analysen framgår även att eleven ska ta 
tillvara på de möjligheter som skolan kan ge och i dokumenten finns en föreställning att om 
eleven inte tar till sig och utnyttjar vad skolan har att erbjuda kan personen komma att 
missgynnas senare i livet. Föreställningen om livslångt lärande framställs därmed som lösningen, 
där ingen ska lämnas utanför. Samtidigt leder beskrivningen om att alla ska inkluderas också till 
en exkludering eftersom alla elever inte klarar skolans krav. Vad händer med dessa elever som 
inte uppnår målen?  
    En annan viktig aspekt i analysen har varit förhållandet mellan det ”fria” subjektet och 
ansvarstagande. Skolan är både en uppfostrande och utbildande organisation. Det finns en 
dubbelhet i friheten, där friheten är förknippad med och i ett ömsesidigt förhållande till makt. 
Eleverna ska skapas till fria subjekt, men det måste också finnas ett ansvarstagande och disciplin 
från individens sida. Samtidigt som eleverna ska agera och utvecklas till ”fria” subjekt med 
valmöjligheter inför framtiden, är det även en förpliktigelse till frihet. Individen måste välja, det 
går inte komma undan valet. Eleverna måste få en moral och en medvetenhet som gör att de 
skapar styrningen av sig själva där eleverna ska formas i förhållande till sociala normer som råder 
i samhället. Eleven ska genom reglerad frihet ta ansvar för sig själv. Samtidigt kan tilläggas att 
individen kan motsätta sig de konstitueringspraktiker som råder och försöka förändra dessa, det 
vill säga gå mot de rådande normerna. 
    Analysen har även visat på att det sker en fördelning av ansvar mellan läraren, eleven och 
föräldrarna i och med den nya utformningen av utvecklingssamtalen och den individuella 
utvecklingsplanen (IUP). Den är en del av och följer med elevens lärandeprocess under hela 
skolgången, där eleven guidas, vägleds av läraren för att hela tiden vidareutvecklas. I analysen 
kom jag fram till att utvecklingssamtalen och IUP är en styrningsform skolan använder sig av för 
att forma och guida elever att utvecklas till det livslångt lärande subjektet. Skolan ger verktygen 
men det är eleven själv som måste ta tillvara på dessa. Eleven görs genom IUP medagerande i sin 
egen styrning eftersom individen måste reflektera över sitt eget lärande och hur 
kunskapsutvecklingen ska förbättras. ”Ansvarskontraktet” i utvecklingsplanen mellan lärare, elev 
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och förälder, där det skrivs ned vad de olika parterna ska göra till nästa utvecklingssamtal, 
förtydligar även det ansvaret mellan de olika parterna.  
    Denna studie har väckt fler frågor kring politisk styrning, livslångt lärande och elevens 
kunskapsutveckling, och därför också ett intresse för fortsatta studier inom ämnesområdet. 
Varför har det lärande samhället och livslångt lärande fått rollen som lösningen på dagens sociala 
och ekonomiska problem? Hur ska det i praktiken realiseras? Samtidigt får vi höra på nyheterna 
om neddragningar i skolorna och dessa får en att undra om skolan kan genomföra sitt mål med 
att eleven ska utvecklas till att bli det livslångt lärande subjektet. I nyhetsdebatten florerar även 
diskussionen kring vad som ska göras med den höga ungdomsarbetslösheten i landet och 
svårigheterna för ungdomen att ta sig in på arbetsmarknaden. Hur förhåller sig dessa 
argumentationer till livslångt lärande?  
     Jag vill avsluta med ett citat av Nikolas Rose där han diskuterar problemformulering:  

Genom sättet som problemet formuleras på avgörs t.ex. även vad som skall räknas som 
problem, vad som skall anses som misstag och vad som skall betraktas som lösningar.128  

Jag tycker uttalandet kan relateras till den officiella föreställningen om livslångt lärande, där 
inställningen till att vilja lära och förnya sig beskrivs behövas i dagens föränderliga samhälle. 
Detta skapar normer och värderingar för hur eleverna ska bete sig och det förutsätts att de som 
inte går med i det lärande samhället kommer att hamna utanför. Livslångt lärande ses som 
lösningen på dagens problem. 

                                                 
128 Rose, Nikolas (1995), s. 43 
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