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Abstract

This essay is aiming to understand the Swedish compulsory schools fostering of 
pupils to democratic citizens.  By an engagement in Foucaults governmentality 
theory  is  the  essay taking  aim at  provide  a  different  view on  the  democratic 
fostering, by considering it as a specific form of power exercise. The essay is 
suggesting that we with this view can reach higher understanding of the Swedish 
compulsory school in general and its democratic fostering of pupils in particular. 
The essay suggest  that  we can  consider  the  democratic  fostering  as  a  tool  to 
promote  self-regulative  individuals,  by  a  variety  of  power  techniques  and 
mechanism to increase the pupils freedom of choice over their study situation.   
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Let’s say that you are a small child and one Sunday afternoon you have to do the 
boring duty of  visiting your  old senile  grandmother.  If  you have a  good old–
fashioned authoritarian father, what will he tell you? "I don’t care how you feel, 
just go there and behave properly. Do your duty." A modern permissive totalitarian 
father  will  tell  you  something  else:  "You know how much  your  grandmother 
would love to see you. But do go and visit her only if you really want to." Now 
every idiot knows the catch.

 - Slavoj Žižek 
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En förändrad skola 

Elever i raka bänkrader. Alla blickar riktade framåt, mot katedern. Bakom denna 
ledde läraren, med en självklar auktoritet, all undervisning. Undervisningen var 
den  samma  för  alla,  den  riktades  mot  eleverna  som  ett  kollektiv.  Staten 
detaljstyrde  undervisningen  till  den  grad  att  förslag  för  hur  läraren  kunde 
formulera sig utfärdades.

På  detta  sätt  beskriver  Dovermark,  nu  mera  professor  i  pedagogik,  i  en 
personlig betraktelse hur hon uppfattade skolan under sin första tid som lärare 
under 1970-talet. Skolan har under den tid som har gått sedan dess genomgått en 
sådan drastisk förändring att denna bild inte alls beskriver dagens skola, menar 
Dovermark  (2007:15f).  Med  denna  betraktelse  som  fond,  vill  jag  uttrycka 
drivkraften  bakom denna uppsats:  att  förstå  den  nuvarande skolverksamhetens 
utformning och intention. 

1994 lades nya läroplaner fram för de obligatoriska och frivilliga kommunala 
skolformerna1, med andra ord grundskola och gymnasiet, i vilka riktlinjerna för 
skolverksamheten förändrades (Liljequist 1999:133f). Den skola som utvecklades 
i kölvattnet av dessa läroplaner, ämnas i denna uppsats undersökas. 

Skolan  har  kommit  att  hamna  i  strålkastarljuset.  Nuvarande 
utbildningsminister Björklund har varit en hård kritiker (Melén 2009). Intresset 
för  den  typ  av  elevorganisering  som tidigare  varit  förhärskande,  det  vill  säga 
elevråd-  eller  klassrådsverksamhet,  har  drastiskt  minskat.  Denna trend har,  till 
synes  paradoxalt,  uttrycks  som  positivt  för  elevers  inflytande  över  skolan 
(Degerman  2010).  Den  svenska  skolan  har  blivit  allt  mer  differentierad. 
Elevinflytandets möjliga roll i denna differentiering har diskuterats (se förslagsvis 
Almgren 2006; Oscarsson 2003).

Vi  konfronteras  med  en  mängd  frågor  angående  skolans  utformning  och 
skolverksamheten. Vad innebar förändringarna som följde med läroplanerna som 
kom 1994? Varför upplever vi en minskning i intresset för elevråd? Vad innebär 
elevinflytande?  Sammantaget,  hur  kan  vi  förstå  den  nuvarande  skolans 
verksamhet? 

1 Lpo 94 för de obligatoriska skolformerna (läs grundskolan) samt Lpf 94 för de frivilliga kommunala 
skolformerna (läs gymnasiet) (Liljequist 1999:133f). 
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Avgränsning, uppsatsens bidrag & frågeställning. 

Nå,  att  undersöka  skolans  verksamhet  i  dess  helhet  hade  varit  en  alltför 
monumental uppgift för en uppsats av denna omfattning. Därför har jag avgränsat 
mig till ett fokus på skolans demokratiska fostran. 

Denna  avgränsning  innebär  att  den  inomvetenskapliga,  statsvetenskapliga 
relevansen hos uppsatsen ökar. Detta sker genom att uppsatsen kan ses som ett fall 
av, eller bidrag till, den mer generella diskussionen kring demokratisk fostran eller 
skolans  roll  i  den  liberala  demokratin  (Teorell  &  Svensson  2007:18,  44). 
Dessutom ligger ämnet mig varmt om hjärtat. 

Ytterligare  en  avgränsning  är  uppsatsens  fokus  på  de  obligatoriska 
skolformerna,  det  vill  säga  grundskolan.  Utöver  pragmatiska  skäl,  har  denna 
avgränsning även en teoretisk sida. De obligatoriska skolformerna kan sägas äga 
större relevans, då det för dessa råder skolplikt (Säljö 2010 s.29). 

Tidigare forskning inom området för skolan och dess demokratiska fostran har 
å  ena  sidan  varit  av  utvärderande  karaktär  (se  förslagsvis  Almgren  2006; 
Oscarsson 2003). Å andra sidan har forskning på området tidigare fokuserat på 
den paradox kan uppkomma när skolans demokratiska fostran hamnar i konflikt 
med den liberala demokratins principer (se förslagsvis Fernández 2010). Tidigare 
forskning inom området är alltså att betrakta som av problemlösande karaktär. 

Detta  arbete  ämnar  ta  ett  annorlunda  grepp.  Uppsatsen  föreslår  att  ett 
användande  av  Foucaults  teorier,  kring  governmentality  i  synnerhet,  kan  vara 
givande  för  att  förstå  skolans  demokratiska  fostran.  Governmentality  kan 
beskrivas som en teori som erbjuder ett verktyg för att analysera hur individer 
styrs.  Uttryckt  mer  precist,  hur  individers  personlighet,  viljor  och  tankar 
modifieras  för  att  uppnå  önskvärt  beteende  (Dean  2010:19,  38,  186). 
Governmentality  kan  användas  för  att  belysa  vilket  slags  medborgarskap  som 
formas i en sådan styrning av individer (ibid.:43). Därför anser jag det vara ett 
utomordentligt verktyg för att undersöka skolans demokratiska fostran av elever. 

Sålunda,  utifrån  ovan  avgränsning  och  teorianvändning  lyder  arbetets 
frågeställning: 

Hur styrs elever i svenska skolans obligatoriska former till att bli 
demokratiska medborgare?
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Studier  som  utgår  från  governmentality,  har  inte  sällan  ambitionen  att 
presentera  ett  nytt  sätt  att  tänka  kring  ett  fenomen,  en  nyläsning  som 
problematiserar gängse bild. Så även denna uppsats. Om vi ska dra en skiljelinje 
mellan studier av problemlösande ambition och studier av problematiserande art, 
sällar sig alltså uppsatsen till det senare. 

Denna uppsats ambition är dock inte att presentera en komplett nyläsning av 
skolans demokratiska fostran. Snarare kan uppsatsens ambition beskrivas som att 
problematisera gängse bild av skolans demokratiska fostran, genom att belysa det 
från ett något negligerat perspektiv. En förhoppning är att uppsatsen kan visa att 
ett engagemang i governmentality kan vara givande för vidare studier beträffande 
skolans verksamhet i allmänhet och dess demokratiska fostran i synnerhet. 

I grova drag kommer uppsatsen följa följande upplägg. Inledningsvis kommer 
Foucaults  teorier  kring  makt  i  allmänhet  och  governmentality  i  synnerhet  att 
beskrivas. Utifrån dessa kommer en metod utformas för att kunna analysera denna 
typ av maktutövning. Efter detta följer en undersökning i tre  analysdimensioner. 
Avslutningsvis  kommer  resultaten  från denna undersökning att  diskuteras  med 
Foucaults teorier om governmentality som fond. Uppsatsen avslutas med uppslag 
till fortsatt forskning. 
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Governmentality 

I denna del ämnar jag beskriva governmentality. För att kunna göra detta, kommer 
jag översiktligt att beskriva hur jag tolkar Foucaults förståelse av makt samt hur 
jag tolkar det som Foucault kallade maktteknologier. Avslutningsvis, kommer jag 
beskriva några karakteristika hos  den rådande formen av governmentality,  den 
neoliberala. 

Grovt uttryckt kan governmentality beskrivas som en teori kring maktutövning 
i samhället. Teorin introducerades av Foucault vid en föreläsning 1978. Den kan 
sägas  beskriva  det  subtila  sätt  som  Foucault  ansåg  att  makt  utförs  i  det 
(sen)moderna samhället (Neumann & Sendin 2010:18). 

Om vi ska följa Dean, en auktoritet på området, finns det två sätt att förstå 
governmentality.  Å  ena  sidan  kan  vi  göra  en  bred  tolkning,  i  vilken 
governmentality  förstås  som en  teori  som erbjuder  förståelse  för  en  koppling 
mellan styrning av individer och dessa individers tankar. Å andra sidan kan vi, i 
en  snäv  förståelse,  förstå  governmentality  som  en  specifik  typ  av  logik  för 
maktutövning som uppkom i Europa under tidigmodern tid. Annorlunda uttryckt, i 
en  specifik  tolkning  förstås  governmentality  som  en  så  kallad  maktteknologi 
(2010:19, 28). 

Jag kommer nedan att utveckla dessa två förståelser. För att kunna utföra detta 
behöver jag dessutom beskriva en foucauldiansk förståelse av makt på ett mer 
allmänt plan. Detta följer nu närmast. 

Foucaults förståelse av makt 

Foucaults verk kan delas in i två faser. I den tidiga, arkeologiska, fasen låg fokus 
på  diskurser.  I  den  senare,  genealogiska,  fasen  låg  fokus  på  maktutövning 
(Howarth 2000:67). Då teorin kring governmentality är av genealogisk karaktär, 
kommer fokus ligga på denna fas (Neumann 2007:151f). 

En studie med en genealogisk hållning, kan sägas syfta till visa på vilket sätt 
människor styrs genom maktutövning (Howarth 2000:79). I en genealogisk studie, 
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betraktas  inte  diskurser  som  ett  allena  rådande  sätt  att  styra  och  kontrollera 
människor, utan snarare som ett bland flera sätt som människor styrs på. Andra 
sätt för styrning som kan tas i beaktande kan vara allt från policies, lagar eller 
institutioner till arkitektur, vetenskapliga uttalanden och diskurser, kort sagt allt 
som styr människor. Dessa så kallade element för styrning av människor kallas 
dispositif (Agamben 2009: 14; Foucault 1980b:149). 

Den syn på makt som Foucault utvecklade i den genealogiska fasen skiljer sig 
från en mer traditionell maktförståelse, så som den är utvecklad av Weber, Dahl 
och  Luke   (Brass  2000:326).  I  stor  kontrast  till  en  traditionell,  menar  en 
foucauldiansk  förståelse,  att  makt  inte  står  i  motsatts  till  frihet  eller  kunskap. 
Enligt  Foucault  utövas  makten  genom såväl  frihet  som  kunskap  (Foucault 
2009:78f; Rose & Miller 1992:174). 

Maktutövning och styrning av individer ses alltså inte som något uteslutande 
förtryckande enligt en foucauldiansk förståelse, utan snarare som något produktivt 
(Gallagher  2008:400).  Det  kan  verkar  möjliggörande  för  individers  frihet  och 
kunskap (Winther Jørgensen & Philips 2000:20f). När begreppen maktutövning, 
styrning av individer eller kontroll används i detta arbete, sker detta således inte 
på ett värderande sätt. 

Enligt den senare Foucault är makt inte något metafysiskt. Detta innebär att 
makt  endast  anses  existera  när  det  utövas  (Gallagher  2008:398).  För att  ta  ett 
exempel,  lärarens makt  sitter  inte  i  dennes titel  eller  position som lärare,  utan 
makten  finns  bara  i  stunden  som  läraren  styr  eleverna.  Därför  bör  makten 
undersökas i vad som kallas dess lokalitet, det vill säga i dess verkningar (ibid.). 

Denna syn på maktutövning, innebär  att  aktörers betydelse generellt  skrivs 
ner,  i  relation till  en traditionell  förståelse.  Aktörers handling betraktas,  enkelt 
uttryckt, som verkningar av maktstrukturer (Foucault 2008:41; Hollis 2010:15). 

En  förändring  som  den  genealogiska  fasen  innebar,  var  att  Foucault 
uppvärderade  enskilda  aktörer  och  texters  betydelse.  Den  arkeologiska  fasen 
innebar  ett  nästintill  totalt  nedskrivande  av  dess  betydelse   (Hollis  2010:15; 
Howarth 2000:71, 79). Denna uppvärdering kan ses i att Foucault menade att flera 
olika sorters maktutövning kunde vara verksamma samtidigt samt att han menade 
att en kamp mellan diskurser kan existera (Foucault 2009:82; Howarth 2000:79). 
Det ska dock påpekas att i förhållande till en traditionell förståelse av makt, skrivs 
aktörers betydelse likväl ner. Likaså betraktas enskilda aktörers handlingar som 
utslag av maktstrukturer, varför det är maktstrukturerna som bör undersökas. 

I den genealogiska fasen gjorde Foucault en uppdelning av makt i vad han 
kallade maktteknologier (Foucault 2008:225). Enligt det Dean benämner som en 
snäv förståelse av begreppet, är governmentality att betrakta som just en sådan 
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maktteknologi  2(2010:19,  28).  Vad  innebär  då  maktteknologier  och  vilka 
karakteristika  har  governmentality?  Detta  utredes  nedan.  Jag kommer utveckla 
vad  som  menas  med  begreppet  maktteknologi,  beskriva  vilka  typer  av 
maktteknologier  Foucault  menade  var  verksamma  samt  särskilt  belysa 
governmentalitys karaktär. 

Maktteknologier 

Foucault  utvecklade  inte  någon  klar  och  precis  definition  av  konceptet 
maktteknologi. Istället florerar en pluralism av tolkningar (jfr. Dean 2010; Kalm 
2008;  Foucault  1980a;  Foucault  2009;  Foucault  2010;  Rose  &  Miller  1992). 
Utifrån Foucaults egna verk, har jag valt att tolka konceptet maktteknologi som en 
beteckning på den övergripande logik utifrån vilken en serie heterogena tekniker 
för maktutövning samordnas; en logik för maktutövande.

Förutom  governmentality,  utvecklade  Foucault  ytterligare  två 
maktteknologier: suveränens och disciplinens maktteknologi  (Foucault 2009:36, 
107; Foucault 2008:220). Maktutövning i samhället, betraktas enligt Foucault som 
olika  former  av  samarbeten  mellan  dessa  maktteknologier.  Han  menade  dock 
governmentality är den maktteknologi vars logik dominerar  det  sätt  som makt 
utförs i det (sen)moderna samhället (Foucault 2009:108f). 

Jag ämnar nu utveckla maktteknologiernas karaktär. Fokus kommer ligger på 
governmentality,  dels  för  att  Foucault  ansåg  att  det  var  den  dominerande 
maktteknologin, dels för att den har högst relevans för denna uppsats (Foucault 
2009:108f). 

Beskrivningen  av  maktteknologierna  kan  likas  vid  idealtyper.  Då 
maktteknologierna sällan uppträder  i sin renodlade form, är följande beskrivning 
att  betrakta  som  en  något  artificiell  teorietisk  renodling  (Foucault  2008:226f; 
Foucault 2009:107). 

2 Ett användande av governmentality som betecknade för en maktteknologi ter sig dock inte helt 
oproblematiskt. Å ena sidan används governmentality dels som beteckning på den specifika maktteknologin, 
dels som betecknande  för den styrning inom vilka de tre maktteknologierna samverkar (jfr Kalm 2008, Rose 
& Miller 1992). Å andra sidan föreligger det i Foucaults skrivna verk och hans föreläsningar en pluralism av 
termer för att beskriva denna maktteknologi; en klar definition eller bestämd och slutgiltig term utvecklades 
ej. För att ta några exempel väljer Foucault i  Samhället måste försvaras (2008) samt Sexualitetens historia:  
Viljan att veta (1980a) att kalla den specifika maktteknologin för biopolitik, för att i de föreläsningar som är 
återgivna i Security, Territory and Population (2009) övergå till att använda termen säkerhet såväl som 
governmentality. 
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Suveränens maktteknologi 

Den  logik  för  maktutövning  som  Foucault  betecknade  som  suveränens 
maktteknologi, är behäftad med lag och juridik. Dessa är verktyg, som används 
inom suveränens logik för maktutövning (Foucault 2010:8). Suveränens tekniker 
för maktutövning, innefattar en direkt och auktoritär form av maktutövning. Det 
kan  påstås  att  en  traditionell  maktförståelse  beskriver  denna  maktteknologis 
verkningar  (Brass  2000:226).  Suveränens maktteknologi  är  binär,  i  det  att  den 
klassificerar  handlingar  efter  dikotomin  laglig/olaglig  och  straffar  därefter 
(Foucault 2009:46f). Individers laglydnad är både medel och mål för suveränens 
maktteknologi (Bartelson 2001:173).

Disciplinens maktteknologi 

Den andra maktteknologi som Foucault beskrev var disciplinens maktteknologi 
(Foucault  2008:225).  Disciplinens  maktteknologi  är  liksom  suveränens  binär. 
Disciplinen  klassificerar  dock  individer  efter  dikotomin  normalt/onormalt.  Vad 
som anses onormalt, utmålas som i behov av korrigering. Denna korrigering är en 
slags träning och utgör disciplinens maktutövande (Foucault 2009:45, 57f). 

Målet för disciplinens maktteknologi är att skapa ordning genom uppdelning, 
träning, reglering och övervakning av individer och kroppar. Enligt disciplinens 
logik  har  ordning  uppnåtts,  när  alla  individer  anses  normala,  det  vill  säga 
uppfyller den norm som har satts upp (ibid.:57f, 63). Disciplinen verkar genom att 
dela in tid, rum och människor i mindre, slutna enheter (ibid.; Balbus 2010:122f). 
I  dessa  slutna  enheter  kan  disciplinens  maktutövning  verka  fritt  och  ständigt 
övervaka individer på ett direkt sätt  (Foucault 2009:45, 57).

Belysande för  disciplinens  maktteknologis  verkningar  är  fängelser,  fabriker 
och  skolor  i  dess  arketypiska  form med  dess  strikta  indelning  i  tid,  rum och 
människor (ibid.). 

Governmentality 

Om vi tolkar governmentality som en maktteknologi, utgör det den tredje som 
Foucault utvecklade. I sin logik för maktutövning, utgår governmentality från en 
uppfattning  av  att  alla  individer  inom  en  stat  utgör  en  population  (Foucault 
2009:42f). Med detta menas att det inom governmentalityns logik, finns en syn på 
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populationen  som  något  som  besitter  en  egen  identitet.  Denna  populationens 
identitet,  valde  Foucault  att  etikettera  som  populationens  ”naturlighet”. 
”Naturligheten” utgörs  av ett  spektrum av uppfattningar:  från att  populationen 
uppfattas  som  ett  kollektivt  subjekt  bestående  av  biologiska  varelser,  till 
populationen uppfattad som ett civil samhälle (ibid.:75, 352f). 

Foucault menade att det inom denna logik för maktutövning, finns en syn på 
denna naturlighet som något som måste respekteras och förbättras (ibid.). Det vill 
säga, enligt governmentalityns logik bör maktutövning utformas dels så att den 
respekterar individers liv och välmående: den biologiska änden av populationens 
naturlighet. Dels bör maktutövning utformas så att civila och politiska rättigheter 
respekteras och främjas: den civilsamhälleliga änden av populationens naturlighet 
(ibid.:348, 352f). 

Kort sagt, maktutövningen måste anpassas till populationens naturlighet och 
maktutövning kan därför inte ske genom att direkt styra eller genom att på ett  
auktoritärt  sätt  ingripa.  Maktutövningen  och  styrningen  måste  ske  på  ett  mer 
subtilt vis. Den sker, enligt governmentalityns logik, på ett indirekt vis genom att 
påverka det som påverkar populationen (ibid.:71f).  

Denna logik för maktutövning, innebär vidare att en dikotomisk indelning av 
handlingar eller individer inte görs. Istället för att söka forma individerna efter 
logiken  för  maktutövning,  sker  inom governmentality  det  motsatta.  Individers 
handlingar eller karaktärer straffas inte, inte heller söks de tränas för att uppnå en 
norm. Istället accepterar governmentality verkligheten som den ser ut  (ibid.:47, 
57).  I  kontrast  till  suveränens och disciplinens  maktteknologi  kan  det  sålunda 
sägas att governmentalityns maktutövning anpassas efter varje individ  snarare än 
vice versa (ibid.:63f, 66). 

Så, istället för att styrning av individer sker på ett direkt och auktoritärt vis, 
sker  det genom att  individer ges en specificerad form av frihet,  en frihet som 
individerna styrs genom  (ibid.; Rose & Miller 1992:174).  Frihet är ett medel för 
governmentalityns maktutövande (Dean 2010:24):

Personal autonomy is not the antithesis of political power, but a key term in its 
exercise, the more so because most individuals are not merely the subject of power 
but play a part in its operations […] The term governmentality sought to draw 
attention to a certain way of thinking and acting embodied in all those attempts to 
know and govern the wealth, health and happiness of populations (Rose & Miller 
1992:174). 

Annorlunda  uttryckt,  governmentality  behöver  individers  frihet  för  att  dess 
maktutövning ska kunna fungera (Foucault 2009:48). Foucault menade nämligen 
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att  governmentalityns  styrning  sker  genom att  individers  vilja  formas.  För  att 
denna formning ska låta sig göras, måste maktutövningen känna till och utformas 
efter,  individernas  vilja  (Dean  2010:20,  63).  Governmentality  kan  därmed 
betraktas som ett sätt att göra individer kapabla till självständighet (ibid.:16, 22ff).

Ovan närmaste resonemang kan ses som en precisering och ett konkretiserade 
av det  tidigare,  något  abstrakt  uttrycka att  maktutövning ska ske i  respekt  för 
populationens  ”naturlighet”.   Vidare  kan  det  verka  förklarande  för  hur 
governmentality som teori  erbjuder förståelse för kopplingen mellan tanke och 
styrning samt mellan makt och frihet.  (ibid.:18, 23; Rose & Miller 1992:174). 

Relaterat  till  governmentalityns  dominerande  ställning,  ansåg  Foucault  att 
respekten för individers liv samt dess frihet, har kommit att bli vad maktutövning 
utvärderas efter (Foucault 2009:108f, 353). Därför, menade Foucault,  bör vi se 
liberalismen primärt som ett utslag av governmentalityns logik för maktutövning, 
snarare än primärt som en politisk ideologi (ibid.:48). Således bör avlägsnandet av 
direkt statligt intervenerande eller auktoritära former av statligt styre, inte tolkas 
som  en  allmän  humanisering  eller  liberalisering,  utan  snarare  som  utslag  av 
governmentalityns  genomslag.  Den  frihet  som liberaliseringar  av  statligt  styre 
innebär, bör alltså framför allt förstås som en mekanism i vilken förutsättningar 
för governmentalityns maktutövande skapas (ibid.:48, 248). Enligt detta synsätt 
bör inte liberaliseringar av statligt styre tolkas som att statligt styre försvinner. 
Snarare bör det förstås som att statligt styre transformeras till att ske på ett mer 
subtilt vis (Rose & Miller 1992:174). 

 Genom governmentalityns maktutövning, görs en mängd aktörer till agenter 
för statligt styre. Detta sker på individ nivå genom det formade av viljor som finns 
ovan beskriven (ibid.). 

En neoliberal governmentality 

De senaste årtiondena har governmentalityns logik för maktutövning kommit att 
förändras.  Rose  och  Miller  samt  Dean  etiketterar  förändringarna  som  att 
governmentality  kommit  att  bli  neoliberal  (Dean  2010:175;  Rose  &  Miller 
1992:199). 

Genomgående  för  förändringarna  är  att  individen  och  dess  autonomi 
ytterligare kommit att betonas och i högre grad kommit att bli den princip som 
statligt  styre  baseras på  (Dean 2010:183;  Rose & Miller  1992:198).  Synen på 
medborgarskap förändrades och kom att  fokusera på ett  individuellt  och aktivt 
medborgarskap  (Rose  &  Miller  1992:198,  201).  Detta  blir  synligt  i  att  fokus 
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avseende rättigheter har skiftat från en kollektiv form av rättigheter till att bli mer 
inriktad på en individuell form (Rose & Miller 1992:198, 201).

Med förändringarna, kom synen på frihet att förändras. Från att ha betraktats 
som antingen av naturen given eller av institutioner som staten skapad, sågs den 
av  den neoliberala  governmentalityn  istället  som initialt  given,  men i  ständigt 
behov av främjande. Ett sådant främjande ansågs ske i vad som kan beskrivas som 
spontana sociala ordningar. Marknaden, moralen eller språket utgör exempel på 
sådana (Dean  2010:186).  Frihet  ansågs  vidare  ha  en  disciplinerande  effekt  på 
individen.  Det  ansågs  främja  individers  ansvarskänsla,  för  sig  själv  och  för 
samhället i stort (ibid.:182ff). Rätten och kapaciteten att välja, formulerades i den 
neoliberala  governmentalityn  som  den  fundamentala  mänskliga  egenskapen 
(ibid.:186).

I och med dessa förändringar, kom governmentalityns logik för maktutövning, 
att  utformas  efter  den  ansvarstagande  individen,  kapabel  att  hantera  valfrihet. 
(ibid.:182ff).  Statens uppgift  kom att  formuleras till  att  få medborgarna att  bli 
aktiva och ansvarstagande individer,  kapabla till  valfrihet.  Det  ansågs att  detta 
skulle  ske,  genom att  staten  skulle  skapa  förutsättningar  för  spontana  sociala 
ordningar  (ibid.:181, 196; Rose & Miller 1992:199).
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Governmentalitystudie 

För att kunna analysera det subtila sätt som Foucault menade att maktutövning 
sker, ämnar jag nu utveckla en konkret metod. Metodfrågan för studier som ämnar 
använda  governmentality  som  teori,  är  problematiskt  då  inga  konkreta 
metodologiska  verktyg  finns  till  hands.  Det  är  istället  upp  till  varje  enskild 
författare att själv utforma en metod som är passande för vald forskningsuppgift 
(Kalm 2008:25). Denna utmanande uppmaning har jag tagit mig an. 

Först vill jag dock bemöta möjlig kritik. Foucauldianska studier har kritiserats 
för att se vad de vill se, att de endast bevisar vad som redan förutsätts av teorin 
(Alvesson & Sköldberg 2009:93). Mot sådan kritik vill jag först och främst hävda 
att ett problematiserande av rådande bild av skolans utformning, kan vara givande 
för en ökad förståelse av skolans verksamhet. För det andra, vill jag framhålla 
värdet och nödvändigheten i att kunna kritisera utan att varken behöva framlägga 
en alternativ lösning eller behöva bli anklagad för nihilism. 

I  utformandet  av  en  konkret  metod  har  jag  funnit  vägledning  i  Rose  och 
Millers  klassiska  artikel  Political  Power  Beyond  the  State: Problematics  of  
Government (1992) samt Deans klassiska bok Governmentality.  Power and Rule  
in Modern Society (2010), vilka innefattar vissa metodologiska riktlinjer.

Metoden som utvecklats har jag valt att kalla för governmentalitystudie. Den 
kan  betraktas  som  en  form  av  maktanalys,  baserad  på  en  foucauldiansk, 
genealogisk förståelse av makt. 

En genealogisk hållning, öppnar för att analysera maktutövning och styrning i 
dess  konkreta  form.  Det  öppnar  även för  att  analysera  en  specifik  instans  för 
maktutövning och styrning, som exempelvis skolans obligatoriska former utgör 
exempel på (Agamben 2009:14; Foucault 1980b:149). Inget av detta hade låtit sig 
göras  med  en  arkeologisk  hållning.  En  sådan  analyserar  istället  maktutövning 
genom att undersöka diskurser. Vidare kan inte en arkeologisk hållning på samma 
vis inriktas på en specifik instans för maktutövning (Howarth 2000:52; Neumann 
2007:150f). Jag ämnar således inte utföra någon form av diskursanalys. 

Metoden syftar istället till att undersöka hur en uppfattning om maktutövning 
ligger till grund för hur styrning av individer utformas och ter sig (Rose & Miller 
1992:178ff, 182). Den kommer att användas för att undersöka på vilket sätt elever 
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i skolans obligatoriska skolformer formas av maktutövning som riktas mot dem. 
Metoden kommer att undersöka hur en formning sker genom att vissa kapaciteter 
hos individerna som uppmuntras och underlättas för. Detta kommer göras för att 
belysa  vilken  typ  av  medborgarskap  som  främjas  i  skolans  obligatoriska 
skolformer i allmänhet och genom dess demokratiska fostran i synnerhet.   (Brass 
2000:320, 326; Dean 2010:43). 

Utifrån de riktlinjer som finns till hands hos Rose och Miller samt Dean, har 
metoden kommit att bestå av tre analysdimensioner.  Dessa är: problematisering 
och politisk rationalitet,  program för styrning samt tekniker för styrning (Dean 
2010:38;  Rose  &  Miller  1992:178f,  181,  183f).  Från  den  inledande  delen 
problematisering  och  politisk  rationalitet  kommer  analysdimensionerna  ha  en 
fallande abstraktionsgrad.  Detta  kommer följas av ett  allt  mer  specificerat  och 
precist fokus på skolans demokratiska fostran. 

Det bör med emfas poängteras att metoden inte syftar till att återge mål och 
intentioner  med skolans  verksamhet,  så  som de återfinns  på ett  manifest  plan. 
Istället syftar metoden till att blottlägga de mål och intentioner med styrningen 
som inte ter sig direkt uppenbara (Dean 2010:31). I följande avsnitt kommer de tre 
analysdimensionerna att beskrivas.

Problematisering & politisk rationalitet 

Den  första  analysdimensionen  är  benämnd  problematisering  och  politisk 
rationalitet. Denna syftar till att belysa en underliggande tankestruktur som ligger 
till grund för skolans utformning.

Inom  governmentalitytraditionen,  menas  att  styrning  av  individer  har  sin 
utgångspunkt i en underliggande tankestruktur, en rationalitet för maktutövning 
(Rose  &  Miller  1992:178f).  Denna  tankestruktur  etiketteras  som  politisk 
rationalitet och kan definieras som:

a way or system of thinking about the nature of the practice of government (who 
can govern; what governing is; what or who is governed), capable of making some 
form of activity thinkable and practicable both to its practitioners and to those upon 
whom its was practices (Gordon 1991:3)

I  denna  analysdimension  kommer  jag  i  hög  grad  att  lyfta  blicken  från  den 
demokratiska fostran, för att sätta in denna i ett större sammanhang kring hela 
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skolans underliggande tankestruktur (Dean 2010:39; Rose & Miller 1992:178f). 
Jag har valt att benämna denna tankestruktur för skolans politiska rationalitet. 

Grunden  för  en  politisk  rationalitet  läggs  i  ett  problematiserande  av 
föregående politiska rationalitet.  Ett  första  steg i  en governmentalitystudie  bör 
således vara ett identifierande och undersökande av de situationer när föregående 
typ av styrning och dennas politiska rationalitet problematiseras  (Dean 2010:38; 
Foucault 1996:456f; Foucault 2001:74). Denna problematisering, uttrycker varför 
ett behov av reformering av rådande politisk rationalitet och styrning existerar. I 
problematiseringen läggs grunden för en ny politisk rationalitet  (Dean 2010:32; 
Rose  &  Miller  1992:178f).  För  att  förstå  grunden  till  tankestrukturen  bakom 
rådande styrning i  skolan,  bör  således  de  anledningar  som angavs  för  senaste 
reformering av skolan undersökas. 

I undersökningen kommer problematiseringen inledningsvis att behandlas, för 
att  följas  av  den rådande politiska  rationaliteten.  Belysningen av den politiska 
rationaliteten  kommer  att  innefatta  tre  element:  den  politiska  rationalitetens 
epistemologiska  form,  den politiska  rationalitetens  moraliska  form samt  vilket 
idiom som den politiska rationaliteten uttrycks i (Rose & Miller 1992:178f, 181, 
183f). 

Relaterat till uppsatsens omfattning, kommer analysen av problematiseringen 
och den politiska rationalitetens epistemologiska form att konvergera. Denna del 
av  undersökningen  ämnar  belysa  hur  en  bild  av  samhället  framkallade  en 
problematisering  av  skolans   verksamhet  (Dean  2010:38;  Rose  &  Miller 
1992:179). 

Den  politiska  rationalitetens  moraliska  form har  två  delar.  Den  ena  delen 
ämnar belysa vilken slags auktoritet som ska utföra styrningen. Den andra delen 
uttrycker  vilka  principer  som  ska  prägla  styrningen  samt  vad  målet  med 
styrningen är  (Rose & Miller 1992:178f). 

En belysning av vilket idiom den politiska rationaliteten uttrycks i, utgör den 
tredje  delen.  Detta  behandlas,  då  språket  inom governmentalitytraditionen inte 
anses vara något neutralt, endast speglande verkligheten. Istället utgör språket ett 
medium som genom det sätt som verkligheten beskrivs på, möjliggör styrning av 
den (ibid.). 

Det  är  inte  denna  uppsats  ambition  att  till  fullo  identifiera  och undersöka 
problematiseringen av föregående politiska rationalitet. Uppsatsen omfattning är 
allt  för begränsad för en sådan uppgift.  Problematiseringen kommer istället  att 
belysas i det moment i formateringen av den politiska rationaliteten, där den tagit 
en praktiskt form, det vill säga när konkreta lösningar på problemen har utformats 
(Kalm 2008:82). 
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Program för styrning 

Undersökningens andra analysdimension har jag benämnt program för styrning. 
Belysningen  av  program  för  styrning  syftar  till  att  belysa  hur  den  politiska 
rationalitetens  önskningar  översätts  till  ett  program  för  dess  genomförande. 
Program för styrning utgör länken mellan den politiska rationalitetens abstrakta 
och  utopiskt  utformade  mål  och  de  tekniker  för  styrning  som  verkar  för  att 
genomföra dessa mål. 

Denna översättning möjliggörs av att ett objekt för styrning skapas samt att 
dess karaktär beskrivs. Detta sker genom att vetenskaplig och teoretisk kunskap 
beskriver  de  individer  som  ämnas  styras.  I  denna  beskrivning  formuleras 
individerna som möjliga att styra (Rose & Miller 1992:181ff). Denna formulering 
möjliggör  ett  program för  genomförandet  av  den  politiska  rationalitetens  mål, 
genom att de kapaciteter hos individerna som ska främjas för att målets ska nås 
preciseras (ibid.; Dean 2010:43f). 

I detta arbete, innebär denna analysdimension att den vetenskapliga, teoretiska 
kunskap som i huvudsak används för att beskriva barns beteende, utveckling och 
inlärningsprocess kommer att belysas. Vidare kommer det undersökas hur denna 
beskrivning  formulerar  barnen  som  möjliga  att  styra.  Med  fokus  på  den 
demokratiska fostran, kommer det belysas hur detta program för styrning används 
i utformningen av skolans demokratiska fostran. 

Tekniker för styrning 

En  analys  av  styrningens  tekniker  är  den  minst  abstrakta  dimensionen. 
Undersökningen  av  denna  analysdimension  innebär  att  belysa  vilka  konkreta 
tekniker  som  framhålls  verka  främjande  för  de  kapaciteter  som  program  för 
styrning har preciserat (Rose & Miller 1992:183). 

För att ge några exempel på vad denna ofta heterogena samling tekniker för 
styrning kan bestå av, kan procedurer för bedömning och examination, om och hur 
utvärdering  sker,  hur  schemat  är  indelat,  och  hur  skolan  är  fysiskt  utformad 
nämnas (Agamben 2009:14). 
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I  andra  ord  och  relaterat  till  skolans  demokratiska  fostran,  innebär  en 
undersökning av tekniker för styrning en belysning av vilka konkreta tekniker 
som uttrycks främja den demokratiska fostran av elever. 

Val av material 

Som  bekant  innebär  en  genealogisk  hållning,  att  enskilda  texter  tillskrivs 
betydelse,  vilket  öppnar  för  att  ett  urval  av  texter  kan  göras  på  ett 
vetenskapsteoretiskt stringent vis. Det står i kontrast till en arkeologisk hållning 
där urval av material främst görs på pragmatiska grunder (Howarth 2000:67, 71).
Enskilda texters värde poängteras ytterligare av att Rose och Miller påpekar att 
centralt utfärdade texter bör ges särskild vikt vid en analys av hur styrning och 
maktutövning är utformad (1992:185). Det är på denna grund som jag har gjort 
mitt urval av material. 

Utifrån  Rose  och  Millers  rekommendationer,  utgörs  mitt  huvudsakliga 
material  av de statliga utredningar och propositioner som låg till  grund för de 
obligatoriska skolformernas läroplan, Lpo 94. 

I detta val av material ligger dock en diskrepans till Foucaults uppmaning att 
undersöka makten i dess verkningar, i dess konkreta och faktiska form. Materialet 
som används uttrycker snarast intentioner för hur skolverksamheten bör utformas. 
I detta material kan inte makten undersökas i dess konkreta form. Jag anser dock 
att  en  undersökning  av  denna  sort,  inte  låter  sig  göras  i  ett  arbete  av  denna 
omfattning.  Denna brist  har jag dock sökt kompensera,  genom att  komplettera 
mitt huvudsakliga material med instruktioner till lärare och skolledning kring hur 
de  bör  agera  för  att  fostra  eleverna  till  demokratiska  medborgare  samt  hur 
elevinflytande kan genomföras.  Texter  har  här  valts  utifrån dess  ställning som 
kanonistiska inom skolan (Neumann 2007:49).  

Resultatet av urvalet av material, är att uppsatsen snarast är att betrakta som en 
undersökning  av  intentionerna för  skolans  verksamhet,  snarare  än  en 
undersökning av hur skolverksamheten faktiskt ser ur. 
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Skolans demokrati 

I  nedan  avsnitt  följer  ett  klargörande  av  koncepten  demokratiska  fostran  och 
elevinflytande. Närmast kommer komponenterna i skolans demokratiska fostran 
klargöras.  Efter  detta  följer  en  klargöring  av  elevinflytande.  Avslutningsvis 
kommer de olika komponenterna av den demokratiska fostran att relateras till de 
olika typerna av elevinflytande. 

Demokratisk fostran 

När begreppet demokrati används innanför skolans väggar, avses en demokrati av 
annan art än när det används utanför. Den kanske mest betydande skillnaden, är 
att skolans elever inte utgör ett demos, ens inom skolans väggar. Eleverna är inte 
att betrakta som en självstyrande enhet och de besitter inte beslutanderätt. Lärare 
och skolledning har alltid tolknings- och beslutsföreträde  (Tham 1998:7). 

Fostran av elever uttrycks vara ett  av skolans två övergripande ansvar.  Det 
andra är undervisning (Lpo 94; SOU 1992:94:14). Den demokratiska fostran är en 
specifik form av detta fostrande och består av två delar. Den ena delen består av 
en  kunskapsöverförande  verksamhet,  ett  förmedlande  av  kunskap kring 
demokratins  principer  och  värden.  Den  andra  delen  uttrycker  en  ambition  att 
skolan ska skapa demokratiska medborgare (ibid.). Den andra delen uttrycks vara 
den viktigaste delen av den demokratiska fostran (Lpo 94; SOU 1992:94:147f). 

Det skapande av demokratiska medborgare som skolan ämnas  utföra, består i 
sin tur av två element. Det ena elementet består i att träna eleverna i organiserade, 
kollektiva former för beslutsfattande, för att eleverna ska utveckla en vana och 
självsäkerhet i att kunna delta i de kollektivistiska organisationstyper som anses 
utgöra demokratins organisation (SOU 1996:22:22f; Lpo 94). Detta element kallas 
även den demokratiska fostrans offentliga del (SOU 1996:22:49). Plumpt uttryckt 
kan det sägas att detta element  består i att träna eleverna till att kunna fatta beslut 
i kollektiva former samt att bli representerad av andra och representera andra. 
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Det andra elementet av skapandet av demokratiska medborgare syftar till att 
skapa ett personligt, demokratiskt förhållningssätt hos varje enskild elev. Målet 
med  detta  är  att  eleverna  ska  utveckla  ett  kritiskt  förhållningssätt  samt  att 
demokratiska  värderingar  ska  prägla  elevernas  interpersonella  relationer  (SOU 
1992:94:147f). Plumpt uttryck kan detta element sägas bestå att skapa en etisk 
kompass hos eleverna, grundad på demokratiska värderingar och principer. 

Elevinflytande 

Elevinflytandet  utmålas  vara  redskapet  för  den  demokratiska  fostrans 
genomförande (SOU 1992:94:106f; SOU 1996:22:21). För att kunna närma oss 
frågan kring skolans demokratiska fostran och skolans verksamhet i dess helhet, 
är  således  en  närmare  betraktelse  av  konceptet  elevinflytande  av  vikt   (SOU 
1996:22:6, 199). 

En  precisering  eller  definition  av  elevinflytande  samt  hur  elevinflytandet 
relaterar till  den demokratiska fostran är ett problematiskt ämne. För det första 
definieras  inte  begreppet  i  centrala  texter  eller  styrdokument.  Inte  heller  ges 
centrala  instruktioner  kring  hur  det  ska,  eller  kan,  organiseras.  För  det  andra 
klargörs ej på vilket sätt som elevinflytandet relaterar till den demokratiska fostran 
(Lpo 94; Tham 1998:6f)

Utifrån texter som anses vara kanonistiska inom området, ämnar jag därför nu 
precisera vad elevinflytande innebär, samt på vilket sätt det  uttrycks verka för den 
demokratiska fostrans genomförande. 

Formellt och informellt elevinflytande 

I teoretiskt renodlad form, finns det två olika typer av elevinflytande, formellt och 
informellt (SOU 1996:22:8). 

Det  formella  elevinflytandet  är  kollektivistiskt  och  formalistiskt  till  sin 
karaktär.  Det  kan  beskrivas  som en  organiserad,  kollektiv  verksamhet  som 
uttrycks syfta till att ge eleverna självförtroende, kompetens och kunskap att vara 
verksamma  i  organiserade  kollektiva  aktiviteter  (ibid.:46).  Idealtypen  av  det 
formella elevinflytandet är elevråd, klassråd eller andra former av organisering för 
att fatta kollektiva beslut (Tham 1998:40). Vad som  betonas är just träningen i 

17



formen,  beslutens reella inflytande spelar mindre roll.  Dess verksamhet är inte 
direkt kopplad till elevernas studiesituation, utan kan ske utanför undervisningen 
(SOU 1996:22:46). Det formella elevinflytandet utmålas vara instrumentet för att 
utveckla  och  främja  elevernas  förmåga  att  verka  i  vad  som  betecknas  som 
demokratins organisatoriska form (SOU 1996:22:22f; Lpo 94).

Det informella elevinflytandet är i kontrast till det formella att betrakta som 
individualistiskt  och  funktionalistiskt  till  sin  karaktär  (ibid.).  Det  informella 
elevinflytandet består av den enskildes elevens personliga delaktighet och ansvar 
för sin egen studiesituation. Det informella elevinflytandet bygger på relationen 
mellan den enskilde eleven och läraren (SOU 1996:22:7f; Lpo 94). Inflytandets 
reella genomslag betonas, då det informella elevinflytandet syftar till att utveckla 
elevens kapacitet  till  ansvar  för  sin egen studiesituation.  Det  är  således  intimt 
kopplat till elevens studiesituation (SOU 1992:94:106; SOU 1996:22:49).

Det informella elevinflytandet uttrycks tjäna till att en individuell anpassning 
av undervisningen, samt som ett redskap för att skapa ett personligt, demokratiskt 
förhållningssätt hos eleverna (SOU 1996:22:23, 201). 

Skolans verksamhet skall bygga på och har en viktig uppgift att förmedla och stärka 
grundläggande demokratiska och etiska värden. En viktig förutsättning för detta är 
elevernas personliga ansvar och inflytande i skolan stärks. (SOU 1992:94:13). 

Det  informella  elevinflytandet  anses  vara  den  viktigaste  formen  av 
elevinflytande och har ett stort genomslag på hela skolans verksamhet, till skillnad 
från  det  formella  elevinflytandet,  vars  betydelse  och  genomslag  är  lågt  (SOU 
1996:22:7). I relation till tidigare läroplaner, betonar Lpo 94 i hög grad elevernas 
inflytande och ansvar  (SOU 1992:94:143;  Säljö  2010:31).   Elevens  personliga 
relation till demokratiska värderingar betonas (Prop. 1992/93:220:19). 

Dock  ej  explicit  uttryckt,  framträder  här  att  de  olika  formerna  av 
elevinflytande  relaterar  till  de  olika  elementen  av  skapandet  av  demokratiska 
medborgare.  Det  formella  elevinflytandet  syftar  till  träning  i  kollektiva 
organisationsformer,  det  informella  elevinflytandet  syftar  till  att  skapa  ett 
personligt demokratiskt förhållningssätt. 
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Skolans politiska rationalitet  

Vad som nedan följer, är första steget i själva governmentalitystudien: belysningen 
av de obligatoriska skolformernas politiska rationalitet. Detta kommer att göras 
genom  en  undersökning  av  den  politiska  rationalitetens  tre  delar:  dess 
epistemologiska  form  –  som  är  konvergerad  med  en  belysning  av 
problematiseringen  av  föregående  politiska  rationalitet  –,  dess  moraliska  form 
samt dess idiom. 

Problematisering & epistemologisk form 

I detta avsnitt  ämnar jag undersöka hur en bild av samhället låg till  grund för 
uppfattningen att skolans verksamhet var i behov av förändring. 

I  Skola för bildning (SOU 1992:94) – som låg till grund för Lpo 94 – uttrycks 
att  skolans  utformning  och  verksamhet  bör  följa  utvecklingar,  trender  och 
förändringar som finns i samhället i stort (SOU 1992:94:85). Stora förändringar 
ansågs  föreligga  i  samhället,  varför  skolans  verksamhet  ansågs  i  behov  av 
reformering (ibid.:13). 

Vad som framträder, är att det framför allt var fyra samhälleliga förändringar 
som utmålades skapa ett behov av att reformera skolans verksamhet. Dessa var – 
utan inbördes ordning – att samhällsförändringar ansågs ske i allt snabbare takt; 
att mängden av information ansågs öka markant; att en stark internationalisering 
ansågs föregå; samt att samhället ansågs allt mindre stabilt (SOU 1992:94:13, 23, 
31f, 86). Hur dessa förändringar beskrivs samt hur de ansågs skapa behov av en 
förändrad skolverksamhet, kommer nu att utvecklas. 

Att samhällsförändringar ansågs ske i allt högre takt, ansågs ställa ökade krav 
på individens flexibilitet,  aktivitet samt förmåga att kontinuerligt utvecklas och 
lära livet ut (SOU 1992:94:87f; Wikström et al. 1998:3). 

Att  det ansågs föreligga en markant ökning i  informationsflödet, utmålades 
öka kraven på individens förmåga att kunna sovra och värdera information samt 
på individers kommunikativa förmåga (SOU 1992:94:13, 32, 60).  
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En stark internationalisering av samhället ansågs föreligga, bestående av två 
delar. Å ena sidan bestod internationaliseringen av ökat internationellt samarbete, 
särskilt  ett  europeiskt  sådant  (ibid.:31).  Å  andra  sidan  innebar 
internationaliseringen en ökad internationell konkurrens. Även denna trend ansågs 
öka kraven på individers kommunikativa förmåga (ibid.:13)

Samhället ansågs utvecklas mot en allt högre grad av instabilitet (ibid.). Denna 
trend  uttrycktes  bestå  av  tre  element;  förändrade  och/eller  upplösta 
familjestrukturer, ett mångkulturellt samhälle samt en ökad individualisering. Med 
denna instabilitet ansågs det vara av allt större vikt att individer utvecklade en 
stark  identitet,  grundad  i  svenskt  kulturarv  och  demokratiska  värderingar. 
(ibid.:13f, 32, 104f). 

Individualiseringen  ansågs  vidare  påverka  både  arbetslivet  och  demokratin 
(ibid.:14; SOU 1996:22:23). Effekterna av arbetslivets individualisering, menades 
vara att allt högre krav ställdes på individers kapacitet att kunna ta ansvar och vara 
delaktig  i  utformningen  av  den  verksamhet  som  de  var  en  del  av(SOU 
1992:94:103). Individualiseringen kopplades på ett mer allmänt plan till en ökad 
valfrihet och kapacitet att välja:  

 Utvecklingen i samhället innesluter ökade krav på medborgerligt inflytande och 
kunna välja mellan olika alternativ (SOU 1992:94:14). 

Individualiseringens effekter för demokratin, ansågs vara att demokratibegreppet 
kom att bli mer fokuserat på individers autonomi (SOU 1996:22:23, 47). 

Vuxnas auktoritet i relationen till barn ansågs vidare ha minskat, som en effekt 
av denna individualisering. Detta utmålades som en anledning till att relationen 
mellan lärare och elev var i behov av förändring  (SOU 1992:94:86).

Vi har nu betraktat problematisering av tidigare politisk rationalitet samt den 
politiska  rationalitetens  epistemologiska  form,  och  funnit  att  framför  allt  fyra 
samhälleliga  förändringar  ansågs  skapa  ett  behov  av  reformering  av  skolans 
styrning.  Dessa  kan  i  grova  drag  sammanfattas  i  att  samhället  blivit  alltmer 
ombytligt  och  komplext.  Dessa  förändringar  ansågs  skapa  ett  behov  av  att 
reformera skolan, för att eleverna skulle vara rustade för samhällets krav (SOU 
1992:94:85). 

Moralisk form
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Utifrån problematiseringen och den politiska rationalitetens epistemologiska form, 
ämnas  nu  den  politiska  rationalitetens  moraliska  sida  belysas.  Den  politiska 
rationalitetens moraliska form har som bekant två delar.  Dels uttrycks i  denna 
vilket  mål  styrningen har,  dels  uttrycks  vilken  auktoritet  det  åligger  att  utföra 
styrning för att nå detta mål (Rose & Miller 1992:178f). Närmast kommer målet 
med  styrningen  att  behandlas.  Detta  följs  av  en  belysning  av 
auktoritetsdistributionen, det vill säga vem det åligger att utföra styrningen. 

Mål med styrningen 

Vi  kan  utifrån  ovan  belysning  av  problematiseringen  och  den  politiska 
rationalitetens epistemologiska form, utröna grundlinjerna för målet med skolans 
styrning av elever. Denna tycks vara att skapa aktiva, flexibla och självständiga 
elever  med en stor  kommunikation förmåga samt  en starkt  identitet  grundad i 
demokratiska värderingar och ett svenskt kulturarv (SOU 1992:94: 31f,  60, 143).

I dessa riktlinjer, märker särskilt en ut sig. Vad som tycks vara det främsta 
målet  med  styrningen  är  ett  främjande  av  elevers  kapacitet  till  ansvar  och 
inflytande. Skolans främsta uppgift och målet med dess verksamhet, tycks vara att 
göra eleverna så pass självständiga att lärares direkta styrning eller närvaro ska bli 
överflödig (ibid.:152 Prop. 1992/93:220:32; Tham 1998:14, 108). 

Vad som framträder, är således att det finns fog för att hävda att den princip 
som det menas att skolans verksamhet ska utarbetas efter samt själva målet med 
styrningen av elever, kan beskrivas som ansvar under frihet. En hög grad frihet 
och flexibilitet för elever och lärare utgör de principer som skolverksamheten ska 
utformas  efter  och  sträva  mot  (SOU 1992:94:152,  295;  Prop.  1992/93:220:32; 
Wikberg 1998:29; Lpo 94). 

Denna  typ  av  personliga  ansvarstagande  frihet,  omfattar  även  den 
demokratiska fostran.  Relaterat  till  den individualisering som ansågs föreligga, 
menades att  skolan borde verka för att  främja kapaciteter som gjorde eleverna 
kapabla  till  brukarinflytande.  Detta  brukarinflytande  kopplades  inte  endast  till 
arbetslivet, utan beskrivs även som en demokratisk kompetens (SOU 1992:92:14; 
SOU 1996:22:23, 47). Så, i skolans politiska rationalitets moraliska form, uttrycks 
ett överlappande av den demokratiska fostran av eleverna och fostran för att göra 
eleverna kapabla till ansvarstagande frihet. 

Auktoritetsdistribution 
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Auktoritetsdistributionen, är i denna uppsats i viss mån given; det är skolan som 
ska styra eleverna. Detta öppnar för ett än mer precist fokus. Vad som följer, är en 
belysning av vilken auktoritet inom skolan som uttrycks vara ansvarig för dess 
verksamhet. 

Med Lpo 94 kom direkt statlig styrning av skolverksamhetens innehåll eller 
dess  form  att  överges  (SOU  1996:22:13).  Istället  kom  skolverksamheten  att 
utformas  efter  vad  som  kallas  för  mål-  och  resultatstyrning  (Betänkande 
1993/94:UbU1). 

Läroplanen skall ange de nationella målen, men den skall, till skillnad från tidigare, 
inte ge anvisningar om hur målen ska nås, dvs. [sic.] val av stoff, arbetssätt och 
arbetsmetod. (SOU 1992:94:141, kursiv i original)

Ansvarsfördelningen i  skolans obligatoriska former utformades alltså på sådant 
vis,  att  ämnen  och  mål  med  skolans  verksamhet  bestämdes  på  statlig  nivå. 
Verksamhetens innehåll och utformning däremot, skulle utformas på lokal nivå 
(Betänkande 1993/94:UbU1). 

Staten kan inte – och har aldrig kunnat – förändra undervisningens konkreta 
utformning genom att utfärda centrala riktlinjer. Det är heller inte önskvärt. (SOU 
1996:22:8f). 

Denna typ av ansvarsfördelning kom att  kallas för deltagande målstyrning. 
Den syftade till att brukarna av verksamheten skulle utöva inflytande över denna. 
Den  deltagande  målstyrningens  intention  var  ett  involverande  av  lokal 
skolledning,  lärare  och  elever  i  utformningen  av,  och  ansvaret  för,  skolans 
verksamhet (SOU 1992:94:11). 

I denna auktoritetsdistribution, gjordes eleverna till en auktoritet för styrning 
av skolans verksamhet. De kom att bli själva bli ansvariga för styrningen av dem 
(ibid.;  Wikström 1998:59).  Denna  auktoritetsdistribution,  ansågs  vara  ett  led  i 
utformningen  av  skolan  efter  principen  kring  ansvarstagande  frihet  (SOU 
1992:94:11; SOU 1996:22:13, 15). Så, auktoritetsdistributionen i skolan politiska 
rationalitets moraliska form, uttrycker att lärare och elever görs till en auktoritet 
över sig själva. 

Idiom 
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I detta avsnitt ämnas belysas vilken språkdräkt som den politiska rationaliteten 
klätts i. Det vill säga, hur verkligheten beskrivs. 

Skolans politiska rationalitets idiom är i mycket präglad av brukarinflytande. 
Språket kretsar kring myndiggörande och självständighetsskapande hos eleverna. 
Elevers kapacitet till individuellt ansvar och inflytande över skolans verksamhet 
betonas (Lpo 94; Säljö 2010:31). I linje med detta betonas skolans roll i att verka 
för elevernas möjlighet till självförverkligande. För detta menas att ett stärkande 
av elevers självförtroende är nödvändigt (SOU 1992:94:22; SOU 1996:22:15, 57). 

Detta idiom omfattar även den demokratiska fostran. Synen på demokrati är 
starkt  präglad  av  möjligheten  och kapaciteten  att  kunna utöva  inflytande över 
skolans verksamhet. Den demokratiska fostran uttrycks i i former av ett främjande 
av  vad  som  beskrivs  som  demokratiska  kompetenser  hos  eleverna.  För  att 
eleverna ska kunna utveckla dessa demokratiska kompetenser, menas det skolan 
måste utgöra en trygg grund för att eleverna ska kunna utveckla självförtroende 
och självtillit. En huvudsaklig, demokratisk kompetens anses vara kapaciteten till 
ett  aktivt,  ansvarstagande  (ibid.).  En annan  betydande  demokratisk  kompetens 
anses vara kapaciteten till att formulera en personlig ståndpunkt utifrån ett aktivt 
kritiskt  förhållningssätt  (SOU  1992:94:106).  Att  utöva  inflytande  över 
verksamheten, uttrycks vara en del av de demokratiska principerna: 

De demokratiska principerna om att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig 
skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling 
förutsätter att de får ett allt större ansvar och att de får reellt inflytande på skolans 
verksamhet. (SOU 1992:94:152). 

Kort  sagt,  att  utöva  inflytande  över  skolans  verksamhet,  menas  vara  en 
demokratisk kapacitet (SOU 1992:94:152).

Vidare avseende skolans syn på demokrati, sammanfaller i mycket det som 
etiketteras som demokrati, med liberalism. Särskilt så gällande de demokratiska 
värden som utvecklas (Lpo 94; SOU 1992:94:147; Tham 1998:33). 

Vad  som  framträder  vid  belysningen  av  det  idiom  som  skolans  politiska 
rationalitet uttrycks i, är att det utgår från en syn på brukarinflytande. Individens 
möjlighet och kapacitet till inflytande betonas. Vidare uttrycks i detta idiom vikten 
av  att  individer  ges  möjlighet  till  ett  självförverkligande.  Vad  som ytterligare 
framträder, är att vi även kan betrakta den demokratiska fostran som uttryckt i 
detta idiom. 
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Skolans program för styrning 

I detta avsnitt kommer skolans program för styrning att belysas. Avsnittet kommer 
belysa  vilken  syn  på  eleverna  som  existerar  och  hur  denna  springer  ur 
vetenskaplig,  teoretisk kunskap. Det kommer vidare undersökas hur denna syn 
ligger till grund för hur det anses att eleverna ska kunna styras mot att bli kapabla 
till en ansvarstagande frihet, det vill säga den politiska rationalitetens mål. 

Pedagogik 

Pedagogik  är  den  vetenskapliga  kunskapen  som  tillämpas  för  uppfostran  och 
undervisning i skolan. Det är den vetenskapliga kunskap som ligger till grund för 
skolans  utformning (Husén 2010).  För  skolans  demokratiska  fostrans  karaktär, 
utformning och intention,  ter  sig  skolans  pedagogiska  inriktning  av betydande 
vikt.  Dels  utmålas  fostran  och  undervisning  inte  kunna  divergeras  (Prop. 
1992/93:220:12;  SOU  1992:94:41).  Dels  uttrycks  en  intim  koppling  mellan 
pedagogik  och  elevinflytande,  det  pedagogiska  förhållningssättet  anses  verka 
möjliggörande för  elevinflytandet  (Tham 1998:114).  Vilken typ  av pedagogisk 
teori  som skolans  verksamhet  är  utformad  efter,  är  alltså  att  betrakta  som av 
avgörande vikt för den demokratiska fostran.

Vygotskijs pedagogik 

Den enskilda pedagogiska teori som  utövat störst inflytande på intentionerna för 
skolverksamhetens utformning, kan anses vara Vygotskijs3 (SOU 1992:94:71-75; 
Stensmo 2008:186). I grova drag kan Vygotskijs pedagogik sägas utgå från att 

3 Lev Vygotskij, rysk pedagog och psykolog 1896–1934. Anses ha lagt grunden för den så kallade 
kulturhistoriska skolan, starkt influerad av marxistisk psykologi. Hans genombrott i Västvärlden dröjde till 
senare delar av 1900-talet, då hans skrifter kom i engelsk översättning först under 1960-talet (Hydén 2010)

24



inlärningsprocesser  är  individuella,  att  barn  har  en  intuitiv  förmåga  att  vara 
självständiga  vilket  det  är  lärarens  roll  att  uppmuntra,  att  kommunikation  och 
språk har stor betydelse för inlärningsprocessen, samt att identitetsutveckling och 
inlärning hör samman (Stensmo 2008:185f, 190, 196). 

I  skolans  syn  på  elever,  återfinns  att  en  individuell  anpassning  av 
undervisningen  är  av  stor  vikt,  då  inlärningsprocessen  anses  vara  individuell. 
Undervisningen måste därför anpassas efter varje enskild elev och dessutom verka 
för  att  främja  elevernas  individuella  särprägel  (ibid.:196;  Angelöw & Jonsson 
1990:114). 

I linje med Vygotskijs pedagogik, menas att alla individer har en intuitiv vilja 
och förmåga att  vara aktiva och självständiga (Angelöw & Jonsson 1990:114f; 
SOU  1992:94:67f,  151).  Lärarens  roll  uttrycks  framför  allt  vara  att  främja 
elevernas kapacitet till individuellt ansvar. Detta uttrycks ske genom att läraren 
intar en roll som mentor för eleverna och vägleder, snarare än styr, eleverna till 
självständighet  (Stensmo  2008:186;  SOU  1992:94:67f;  Forsberg  1994:10; 
Wikberg 1998: 29 ). Den valfrihet som detta innebär för eleven, anses främja dess 
ansvarstagande (SOU 1992:94:151). 

Kapaciteten och viljan till  självständigt arbete, menas vidare främjas av att 
varje enskild elev uppfattar undervisningen som meningsfull och lustfylld.  Även 
på denna punkt kan skolans utformning anses vara tung av Vygotskijs pedagogik 
(Lpo 94; Stensmo 2008:184). 

Att fostran och undervisning inte skiljs åt, kan härledas ur Vygotskijs syn på 
språkets  roll  för  barns  utveckling  och  inlärning  (Stensmo  2008:183;  SOU 
1992:94:41).  Det  anses  vara  genom språklig  kommunikation  med  andra,  som 
barnet  lär  sig  samt  blir  medveten  om sig  själv  och  om omvärlden  (Stensmo 
2008:185). Barnet anses internalisera andra människors kunskap, förhållningssätt 
och världsbild, genom att med språket som verktyg härma dessa (ibid.; Angelöw 
& Jonsson 1990:114). Det vill säga, denna process anses främja elevers inlärning, 
utveckla och främja elevers identitet samt genom detta öka deras självständighet 
(ibid.:192; SOU 1992:94:41, 73).  Denna beskrivning av barns utvecklings- och 
inlärningsprocess, får till sin följd att skolans obligatoriska formers undervisande 
och fostrande uppdrag anses sammanfalla samt att de båda bör vara individuellt 
utformade (SOU 1992:94:41). 

Vid belysningen av skolans program för styrning framträder med tydlighet att 
det är  genom ett  engagemang i  Vygotskijs  pedagogik som eleverna formuleras 
som möjliga att styra och preciserar på vilket sätt detta kan och bör ske. Relaterat 
till skolans politiska rationalitet, framträder att program för styrning uttrycker att 
de  kapaciteter  som  i  den  politiska  rationaliteten  framställs  som  önskvärda, 
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formuleras  i  program för  styrning som något  eleverna  besitter  intuitivt.  Dessa 
kapaciteter  kan  eleverna  utveckla,  om  de  ges  friheten  att  själva  utforma  sin 
studiesituation. 

Vygotskijs demokratiska fostran 

Ovan påpekades att det i skolans demokratiska fostran av eleverna läggs särskild 
vikt  vid  det  element  som  syftar  till  att  skapa  ett  personligt,  demokratiskt 
förhållningssätt hos eleverna. I detta avsnitt kommer intentionerna för skapandet 
av  ett  sådant  förhållningssätt  att  relateras  till  skolans  program  för  styrning. 
Belysningen av program för styrning, möjliggör således att vi kan precisera hur 
den  demokratiska  fostran  ämnas  ske.  Annorlunda  uttryck  ämnar  avsnittet  att 
betrakta  skolans  demokratiska  fostran  som  beroende  av  den  vetenskapliga 
kunskap som Vygotskijs pedagogik erbjuder.  Ambitionen är att detta innebär att 
nytt ljus kastas på skolans demokratiska fostran. 

Det framhålls att det personliga demokratiska förhållningssättet framför allt 
ska vara präglat av en kritisk hållning och en respekt för andra människor.  (Lpo 
94; SOU 1992:94:11). För en sådan hållning menas det att en starkt identitet hos 
eleverna är nödvändig. Detta beror dels på att det uttrycks att själva identiteten ska 
vara grundad i demokratiska värden. Med det menas även att en stark identitet 
gynnar elevernas självförtroende, vilket anses vara grunden för ett självständigt 
tänkande och kritiskt granskande (ibid.). Vägen för att utveckla en sådan identitet, 
menas  vara  att  eleverna  utvecklar  ett  personligt  ansvarstagande  och 
självständighet:

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 
är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den 
etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta 
genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 
(Lpo 94, min kursivering). 

I denna syn på den demokratiska fostran, framträder den syn som språket har i 
Vygotskijs  pedagogik.  Denna  syn  har  betydelse  på  två  plan.  Dels  genom  att 
språket ges en identitetsutvecklande roll, i vilket den anses göra barnet medveten 
om  sig  själv  och  omvärlden.  Dels  genom  att  den  självständighet  som  denna 
identitetsutveckling  anses  främja,  uttrycks  vara  en  demokratisk  kapacitet  i  sig 
(Angelöw  &  Jonsson  1990:114;  Lpo  94;  SOU  1992:94:105f).  Denna 
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självständighet menas ha betydelse för den demokratiska fostran,  då den anses 
främja elevernas kapacitet att kritiskt granska information såväl som auktoriteter 
(SOU 1992:94:106f). 

Denna självständighet grundad på ett förtroende till den egna förmågan menas 
vidare  vara  en  förutsättning  för  att  eleverna  ska  kunna  grunda,  utveckla  och 
argumentera  för  självständiga  åsikter.  Kapaciteten  till  detta  uttrycks  vara  en 
demokratisk kompetens (Lpo 94; SOU 1996:22:47). 

Att  eleverna  är  självständiga  och aktiva,  menas  vara grunden för  att  deras 
involverande i utformningen av verksamheten (Lpo 94; SOU 1996:22:22). Denna 
kapacitet  till  brukarinflytande  utmålas  som  bekant  som  en  demokratisk 
kompetens. 

Vygotskijs  syn  på  barns  utveckling  har  ytterligare  betydelse  för  hur  den 
demokratiska  fostran  ämnas ske.  För  det  första  framträder  det  med ytterligare 
tydlighet i att det personliga demokratiska förhållningssättet anses främjas av att 
skolans  miljö  präglas  av  demokratiska  principer.  För  det  andra  för  att 
förhållningssättet anses främjas av att relationen mellan lärare och elev utgår från 
ömsesidig  respekt  (Tham 1998:47).  Detta  härrör  ur  synen  att  eleverna  genom 
betraktelse,  reflektion och genom att  härma omvärlden anses  internalisera  den 
kunskap och de förhållningssätt som de möter (Stensmo 2008:186). 

Så,  utifrån  skolans  program  för  styrning,  kan  vi  ytterligare  precisera  hur 
skolans  demokratiska  fostran  ämnas  ske.  Vad  som  framträder  är  hur  den 
demokratiska fostran är  beroende av den beskrivning av eleverna som skolans 
program för  styrning  utgör,  det  vill  säga  Vygotskijs  pedagogik.  Genom detta 
engagemang utmålas  skapandet  av  ett  personligt,  demokratiskt  förhållningssätt 
ske genom att främja kapaciteter som gör eleverna självständiga och aktiva. 

Denna  demokratiska  fostran,  genom  skapandet  av  ett  personligt 
förhållningssätt,  framträder  här  som  sammanfallande  med  skolans  politiska 
rationalitet. Vi kan vid betraktelsen av skolans program för styrning, skönja hur 
den  politiska  rationalitetens  mål  –  aktiva,  flexibla,  ansvarstagande, 
kommunikativa identitetsstarka individer – anses främjas genom att elever ges en 
hög grad valfrihet (Lpo 94). 
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Skolans tekniker för styrning 

I detta avsnitt kommer skolans tekniker för styrning att belysas. Avsnittet ämnar 
belysa vilka konkreta tekniker som framhålls som främjande för de kapaciteter 
som i program för styrning utvecklas. En fullständig redogörelse av alla tekniker 
som framhålls  låter  sig  inte  göras,  vilket  relaterat  till  uppsatsens  omfattning. 
Istället kommer de tekniker som det läggs störst vikt vid att lyftas fram till ljuset. 
Vi kan i detta avsnitt med större djup och precision undersöka elevinflytandet som 
ett redskap för den demokratiska fostran. 

Tekniker  för  det  formella  elevinflytandet,  vilket  utmålas  främja  elevers 
kapacitet till verksamhet i kollektiva organisations- och beslutsformer,  framträder 
som enformiga  och sparsamt  förekommande  (se  förslagsvis  Tham 1998;  SOU 
1992:94; SOU 1996:22). De består kort sagt av elevråd, klassråd och elevkårer. 
Det vill säga former för kollektivt beslutsfattande i vissa fall innefattande någon 
form av representation  (SOU 1996:22:23, 49). 

Tekniker för det informella elevinflytandet, vilket utmålas vara redskapet för 
skapandet  av  ett  personligt  demokratiskt  förhållningssätt,  är  i  kontrast  ymnigt 
förekommande. Vad som framträder är att vi kan sammanfatta de olika typerna av 
tekniker för att öka elevers ansvarstagande genom informellt elevinflytande i att 
de  syftar  till  en  hög  grad  valfrihet  i  studiesituationen  för  eleverna,  att 
skolverksamheten ska utgå ifrån och främjar kommunikation samt att indelningar 
i tid, rum och personer bör upphöra (Wikberg 1998:43; Forsberg 1994:40; Tham 
1998:114; SOU 1992:94:67ff). 

En fundamental del i det informella elevinflytandet är den enskilda elevens 
direkta  och  reella  inflytande  över  sin  studiesituation.  Detta  sker  bland  annat 
genom att eleven får sätta egna mål för undervisningen samt genom att eleven får 
välja arbetssätt, vilket material som ska användas i undervisningen samt vilken 
form redovisningen ska ha (SOU 1992:94:152; Lpo 94; Tham 1998:47). Vidare 
uttrycks betydelsen av att eleven får utvärdera sin egen insats (Wikberg 1998:43). 
Ovan angivna tekniker, är alla tekniker som öppnar för en ökad valfrihet för den 
enskilda eleven. De är tekniker som verkar för elevernas inflytande över skolans 
verksamhet. De framhålls vidare vara tekniker som främja elevernas kapacitet till 
ansvarstagande frihet. Kort sagt, valfrihet anses skapa ansvarstagande. 
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Dessutom menas detta reella inflytande och ansvar för sin egen situation vara 
ett sätt att öka elevernas självkännedom, stärka deras identitet och tillit till den 
egna förmågan (Blossing et al. 1999:44). Denna självsäkerhet anses som bekant 
som  en  hörnsten  i  det  personliga  förhållningssättet,  för  att  våga  och  vilja 
formulera  egna  ståndpunkter  och  argumentera  för  dem  (Lpo  94;  SOU 
1996:22:47f).  För  att  främja  elevernas  självförtroende menas för  det  första  att 
läraren bör behandla eleverna som likar.  För det  andra framhålls  vikten av att 
skolan i allmänhet ska vara en miljö vilken eleverna känner sig respekterade i 
( SOU 1992:94:147f; Tham 1998:32). Så, tekniker för reellt inflytande över sin 
studiesituation  samt  för  att  stärka  elevers  självförtroende  kan  betraktas  som 
tekniker för att utveckla ett personligt, demokratiskt förhållningssätt hos eleverna. 

Vidare framhålls tekniker som syftar till att ta bort eller minska indelningar i 
tid och rum som möjliggörande för det informella elevinflytandet och skapandet 
av ett demokratiskt personligt förhållningssätt. Avseende indelning i tid, menas att 
ju mer flexibelt undervisningstiden är organiserat, ju större är möjligheterna till 
individuell  anpassning  av  undervisningen  samt  för  elevernas  ansvarstagande. 
Därför  bör  undervisningen  vara  så  flexibelt  utformad  som  möjligt  (SOU 
1992:94:126;  SOU  1996:22:59).  Likande  resonemang  återfinnes  avseende 
indelning i rum. Indelning i specificerade utrymmen för undervisning och fritid, 
mellan elevers utrymmen och lärares samt mellan vad som är och inte är skolans 
lokaler,  uttrycks  vara något  negativt  för det  informella  elevinflytandet.  Sådana 
gränser  anses  minska  elevernas  kreativitet,  flexibilitet  samt  förmåga  till 
ansvarstagande  självständighet  (Tham  1998:114).  Den  demokratiska  fostran 
genom  det  informella  elevinflytandet  har  således  som  teknik  att  bryta  upp 
indelningar  i  tid  och  rum  i  skolan,  för  att  främja  elevernas  aktivitet  och 
självständighet. 
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Skolan som instans för maktutövning 

Skolan är inte längre så som den var när Dovermark var nyexaminerad lärare. Att 
skolan inte längre är en instans för direkt statlig styrning, att läraren inte längre 
befinner sig i en auktoritär  position gentemot eleverna eller att undervisningen 
inte längre riktar sig till ett kollektiv, påvisas ytterligare i denna uppsats.

Intentionen  med  arbetets  engagemang  i  governmentalityn  var  dock  att 
problematisera bilden av att  styrning av eleverna inte längre sker på grund av 
dessa förändringar. En diskussion i linje med denna intention följer i detta avsnitt. 
Ovan  belysningar  av  de  tre  analysdimensionerna  kommer  att  diskuteras  med 
foucauldianskt  maktteori  som fond.  Varje  analysdimension  kommer  behandlas 
separat och följa samma ordning som ovan. 

En neoliberal politisk rationalitet 

Vid belysningen av skolans  politiska rationalitet  framträder  att  vi  kan betrakta 
skolans  styrning  av  eleverna  som  primärt  syftande  till  att  skapa  aktiva, 
självständiga  medborgare.  En  hög  grad  av  frihet  och  flexibilitet  för  eleverna 
utmålas vara vägledande principer för utformningen av skolans verksamhet, så väl 
som målet med styrningen. 

Den demokratiska fostran tycks i mycket bestå av främjandet av kompetenser 
hos eleverna. Främjandet av kapaciteten till ansvarstagande och självständighet, 
uttrycks  vara  av  betydande  vikt  för  skolans  verksamhet  såväl  som  för  dess 
demokratiska fostran. I belysningen av skolans politiska rationalitet, framträder att 
det element av den demokratiska fostran som syftar till  att skapa ett personligt 
förhållningssätt  hos  eleverna  i  högre  grad  sammanfaller  med  den  politiska 
rationaliteten, än det element som syftar till träning i demokratins former. 

Vad som vidare framträder, är likheter mellan skolans politiska rationalitet och 
en  neoliberal  governmentality  (Dean  2010:196,  201).  Inom  skolans  politiska 
rationalitet,  liksom inom den neoliberala  governmentalityn,  är  ett  mål  att  göra 
individer  så  pass  självständiga  att  direkt  eller  auktoritär  styrning  av  dem blir 
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överflödig. Likheter belyses ytterligare av den betoning på valfrihet som återfinns 
i skolans politiska rationalitet. Liksom inom den neoliberala governmentalityn är 
detta en individuell form av frihet, som syftar till att öka individers kapacitet till  
ansvar. 

Vad denna uppsats således föreslår,  är  att  det  föreligger betydande likheter 
mellan en neoliberal logik för maktutövning och den tankestruktur som ligger till 
grund för de obligatoriska skolformerna. Avseende skolans demokratiska fostran 
av elever, föreslår denna uppsats att denna primärt är att betrakta som en del av 
skapandet  av  aktiva,  självständiga  medborgare.  Med  andra  ord,  skolans 
demokratiska  fostran  kan  betraktas  som  en  del  av  den  neoliberala 
governmentalityns logik för maktutövning.  

Program för aktivitet 

Vid betraktelsen av skolans program för styrning, framkommer med ytterligare 
tydlighet hur vi kan betrakta den demokratiska fostran som en del av styrningen 
av eleverna till att bli ansvarstagande individer. Vad som vidare framkommer är 
att  det  föreligger  likheter  mellan  hur  elever  betraktas  i  skolans  program  för 
styrning och governmentalityns syn på populationen. I båda fallen anses det att 
styrningen måste anpassas till objektet för styrning samt att detta styrningsobjekt 
besitter en intuitiv frihet som styrningen ska utformas efter samt främja. Detta får 
i båda fallen till sin följd att det betonas att styrningen inte får bli för auktoritär  
eller  direkt  intervenerande,  då  den  i  så  fall  blir  kontraproduktiv  (Foucault 
2009:71f). 

Det  anses dock att  denna vilja och kapacitet  till  ansvarstagande frihet  är  i 
behov  av  främjande.  Detta  framkommer  i  att  det  inom  skolans  program  för 
styrning menas att eleverna har en intuitiv vilja och kapacitet till ansvarstagande 
frihet. Det anses dock att denna vilja och kapacitet är i behov främjande. Skolans 
roll uttrycks vara att utgöra en miljö i vilken denna vilja och kapacitet ska kunna 
främjas. I detta framträder med ytterligare tydlighet att logiken för styrningen av 
elever  i  skolans  obligatoriska  former  och  logiken  för  den  neoliberala 
governmentalityn sammanfaller. Skolans roll kan sägas vara att utgör ramen för 
att  spontana  sociala  ordningar  (Dean  2010:182f,  186).Vidare  framträder  att 
skolans demokratiska fostran,  kan sägas utgöra ett  exempel på den neoliberala 

31



governmentalityns  betoning  av  att  främja  individers  kapacitet  till  självstyre, 
genom en individuellt utformad styrning (ibid.; Foucault 2009:49f).

Tekniker för valfrihet, ansvarstagande & kontroll 

I belysningen av skolans tekniker för styrning, framkommer med stor tydlighet att 
teknikerna  som  syftar  till  att  genomföra  den  demokratiska  fostran  i  mycket 
sammanfaller med tekniker för att nå de mål som den politiska rationaliteten sätter 
upp.  Teknikerna  syftar  i  båda  fallen  till  att  skapa  stor  valfrihet  i  elevernas 
studiesituation, då detta anses främja ett ansvarstagande hos eleverna. 

Kort  sagt,  logiken  i  teknikerna  för  styrning  är  att  valfrihet  skapar 
ansvarstagande, en logik som återfinns i den neoliberala governmentalityns logik. 

Vad  som vidare  framträder,  är  att  dessa  tekniker  även  kan  betraktas  som 
tekniker som innebär en kontinuerlig kontroll av eleverna. Utvärderingar innebär 
att lärare får insyn i varje elevs personliga mål och reflektioner över sitt arbete 
(Forsberg  1994:82;  Wikberg  1998:32).  Tekniker  som  syftar  till  att  bryta  ner 
rumsliga avgränsningar, dels mellan lärarutrymmen och elevutrymmen i skolan, 
dels mellan utrymmen för undervisning och utrymmen för rekreation, innebär att 
lärare och elever ständigt möts. Att indelningen mellan ledig och undervisningstid 
innebär  även  att  kontrollen  av  eleverna  får  en  mer  kontinuerlig  form (ibid.). 
Tekniker för att skapa ett personligt demokratiskt förhållningssätt är således även 
att betrakta som tekniker för kontinuerlig kontroll av eleverna. 

De  tekniker  för  styrning  i  skolan  som  syftar  till  att  nå  den  politiska 
rationalitetens  och den demokratiska fostrans  mål,  kan betraktas  som konkreta 
exempel på tekniker som syftar till  att  skapa en miljö där så kallade spontana 
sociala  ordningar  kan  uppkomma,  vilka  anses  främja  individers  frihet  och 
kapacitet  att  ta  ansvar   (Dean  2010:  182f).  Sålunda  framträder  teknikerna  för 
styrning  som  något  som  kan  betraktas  ligga  i  linje  med  den  neoliberala 
governmentalityns logik samt tekniker för kontinuerlig kontroll av eleverna.  

Fostran till frihet, ansvar och kontroll
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Vad som framträder i ovan diskussion kring de tre analysdimensionerna, är att den 
demokratiska fostran av eleverna i skolans obligatoriska former kan betraktas som 
ett  konkret  exempel  på  hur  makt  utövas  genom individers  frihet.  Mer  precist 
uttryckt,  hur  individers  frihet  specificeras  för  att  individerna  i  sina  fria  beslut 
verkar som agenter för vad staten framställer som önskvärt. Det kan betraktas som 
ett exempel på hur individers till synes fria viljor, ambitioner och kunskaper kan 
anses ligga i linje med maktutövningens logik (Dean 2010:38). 

Skolans demokratiska fostran kan vidare ses som ett exempel på hur styrning 
riktas mot särskilda element av populationen, som upplevs vara av särskilt behov 
av att bli kapabla till självstyre (ibid.:186). 

 Vad  denna  uppsats  således  föreslår,  är  att  vi  kan  betrakta  skolans 
demokratiska  fostran  som ett  led  i  den  neoliberala  governmentalityns  mål  att 
skapa  så pass  självständiga  och aktiva  individer  att  direkt  statlig  styrning blir 
överflödig. Detta innebär dock inte att uppsatsen föreslår att skolans demokratiska 
fostran endast syftar till att verka som ett fikonlöv för införandet av den frihet som 
governmentality behöver  för  att  fungera.  Snarare föreslår  uppsatsen  att  vi  kan 
betrakta skolans demokratiska fostran av eleverna primärt som ett sätt att styra 
eleverna  till  att  bli  självreglerande  individer  i  enlighet  med  logiken  i  den 
neoliberala governmentalityn. 

Uppsatsen kan vidare bidra med en problematisering kring utsagor kring att 
statlig styrning av skolans saknas. Vad uppsatsen framhåller är att statens styrning 
av skolan är av subtil art, i vilken eleverna genom genom sina fria val görs till  
agenter för staten. 
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Fortsatt forskning  

I följande avsnitt kommer uppslag till fortsatt forskning att presenteras. Relaterat 
till uppsatsens omfattning skulle en historisk komponent varit allt för omfattande. 
Detta gör att slutsatser kring möjliga förändringar inte kan dras. Vi kan dock av 
materialet spåra vissa trender, vilka kan vara givande för fortsatt forskning. 

Som bekant, föreslår uppsatsen att vi kan betrakta skolans verksamhet som 
tung av neoliberal governmentalitylogik samt att verksamheten är utformad kring 
valfrihet. Vi kan dock varken uttala oss om detta innebar en smärre förändring 
gentemot föregående styrningsrationalitet  eller  om förändringarna som Lpo 94 
innebar är att betrakta som en governmentalisering av skolan. I en undersökning 
som innefattade en historisk komponent hade sådan slutsatser kunnat diskuteras. 
Vidare hade en historisk komponent i högre grad möjliggjort en diskussion kring 
om vi  kan  betrakta  skolans  förändringar  som ett  mikrokosmos för  samhället  i 
stort. 

Uppsatsen  innefattar  ett  korn  av  förklaring  till  varför  formella  former  av 
elevinflytande  negligeras.  Detta  kan  sägas  vara  relaterat  till  den  individuellt 
utformade  styrningen,  fokuserad  på  individens  frihet,  som  återfinns  i  skolan. 
Fortsatt forskning inom detta fält välkomnas varmt. En diskussion kring denna 
styrnings påverkan på demokratin i stort vore särskilt intressant. 

Vidare  kan  det  i  uppsatsens  diskussion  kring  den  individuellt  utformande 
styrningen  finnas  en  glimt  av  förklaring  till  den  ökade  differentiering  som 
observerats  i  den  svenska  skolan.  Fortsatt  forskning  kring  hur  en  individuellt 
utformad styrning och undervisning av eleverna relaterar till ökad differentiering 
skulle vara varmt välkommet. 

Om vi skiftar perspektiv, kan uppsatsen sägas verka aningen påvisande för att 
det föreligger fördelar och möjligheter med att utgå från Foucaults genealogiska 
fas, istället för från den arkeologiska. Detta är i alla fall gällande ett arbete av 
denna  omfattning.  Särskilt  kan  uppsatsen  verka  påvisande  för  att  vi  med  en 
genealogisk hållning kan göra ett urval av material på ett mer vetenskapsteoretiskt 
stringent  vis,  än  vid  en  arkeologisk  hållning.  Vidare  påvisas  hur  vi  med  en 
genealogisk hållning, kan inrikta en foucauldiansk studie på en specifik instans för 
maktutövning i samhället och utröna dess karaktär. I detta finns en något grumlig 
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glimt  av  de  outforskade  möjligheter  som finns  till  hands  för  statsvetenskapen 
avseende ett användande av Foucaults teorier. 
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