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Abstract
Based on a poststructural discourse-theoretical perspective, the aim of this
thesis is to critically examine the construction of the Swedish compulsory
school’s democratic education and its consequences for the teacher subject,
in educational policy texts. Set against the backdrop of what is commonly
referred to as a crisis of democracy, the study takes its point of departure in
changes in educational politics in recent decades and the new national curriculum for the compulsory school in 2011.
The thesis uses the poststructural discourse-theory of the political philosophers Ernesto Laclau and Chantal Mouffe as its theoretical and methodological framework. Their main objective has been to revive socialist politics by
suggesting a radical, plural democracy as an alternative for a new left.
A number of national policy texts were chosen for the analysis. The selection
covers official reports and government bills on the Education Act and on the
Teacher Education Reform Act, the Education Act, the National Curriculum
and a selection of documents from the Swedish National Agency for Education, ranging from 2008 to 2018.
The main results show that democratic education rests on a notion of the
democratic society which creates relations between a democratic universalism based on individual rights and an unspoken national homogeneity. Democratic education is constructed as a broad and complex task aiming at the
fostering of democratic competence, assuring equivalent education and
counteracting abusive behaviour. The impact of neoliberal policy and new
public management philosophy is evident in the empirical material analysed.
The study concludes that democratic education is constructed as part of a
management perspective where democracy becomes the means of achieving
a goal – the governed subject – which relates to pupils and teachers alike. In
addition, the focus on consensus and rational thinking as well as the tendency
to locate conflict resolution in the legal sphere contribute to the notion of a
school free from abuse.
Keywords: Discourse theory, poststructural analysis, compulsory school,
democratic education, teacher subject, a school free from abuse

Skolans uppgift är som sig bör att skola arbetskraften
Om kvastarna ska sopa bra får man inte slarva med skaften
Spärrar och kvoter och testprogram, det är ett system för
att sålla
Agnarna från vetet och föra var och en till hans rätta fålla

Sida vid sida tillsammans hjälps dom åt
Staten och kapitalet dom sitter i samma båt
Men det är inte dom som ror, som ror så att svetten lackar
Och piskan som kittlar, kittlar inte heller deras feta nackar
(Staten & Kapitalet, Ebba Grön, 198o. Original: Den ena handen vet
vad den andra gör, Blå tåget, 1972. Text och musik: Leif Nylén)
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Förord
Att skriva en avhandling är att ge sig hän det socialas obestämbarhet
för att söka de fasta punkter som kan bidra till att organisera den avgrund man står inför. Det är att i ena stunden jubla när syften, teorier
och analyser framstår som objektiva, för att i nästa stund se kontingensen uppenbara sig runt hörnet. Som doktorand ligger förståelsen för
subjektet som konstitutiv brist nära till hands, ens identitet endast en
interpellation bort – det misslyckade subjektet, det rationella subjektet, det grandiosa subjektet - men den absoluta majoriteten av förord
till avhandlingar som jag har tagit del av positionerar doktoranden som
det tacksamma subjektet. En hegemonisk subjektposition som jag utan
tvekan är beredd att identifiera mig med.
Den allra första person jag vill tacka är min huvudhandledare professor
Héctor Pérez Prieto, som alltid vet vad han ska säga för att milt men
bestämt fösa mig framåt. Tänk vilka märkligt positiva och uppmuntrande känslor ett chilenskt bravo! kan förmedla. Tack för det och för
alla kloka synpunkter du delat med dig av. Ett stort tack till min biträdande handledare, Joakim Larsson, för alla diskussioner och nördiga
teoretiska in- och utvecklingar som vi delat både som rumskamrater
och som handledare och doktorand. Cirkeln är sluten!
Sedan vill jag förstås tacka alla som har uppmuntrat, stöttat och trott
på mig, hela vägen fram. Först vår prefekt, Björn Eliasson, för alla roliga samtal, skjutsar från disputationsfester och mest av allt för att du
gav mig chansen att bli färdig. Tack till Maj Asplund Carlsson, Högskolan Väst, för en intresserad läsning och för konstruktiv kritik när du var
opponent vid mitt slutseminarium. Det gav arbetet en helt ny riktning
och titel men bidrog framförallt till en betydligt bättre analys av det
empiriska materialet. Ett varmt tack till mina två slutläsare Maria Hjalmarsson och Roger Olsson för värdefulla synpunkter som förbättrade
textens slutliga utformning.
Till alla mina fina kollegor och meddoktorander vid Karlstads universitet vill jag säga tack för alla uppmuntrande tillrop, intresserade frågor
och synpunkter, samtal och andra stunder, särskilt våra sångstunder
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som är helt oförglömliga. Tack till er alla för att ni finns! Och särskilt
tack till några av er som är extra speciella. Stort tack Annika Åstrand
för din vänskap och för att du dragit ett stort lass i våra gemensamma
projekt det sista året. Tack till Susanne Hansson för att du är min vän
och inspiration. Din integritet är värdefull och insikten du delade med
dig när du sa att man inte kan rädda världen med en kurs har gett mig
modet att vara lite onåbar ibland. Det behövs när man slutspurtar med
en avhandling. Ett varmt tack till Cathrine Andersson Busch för din
vänskap, dina vackra bilder och för allt du fixar åt oss doktorander. Jag
vill tacka Martina Svensson, Maria Karlsson, Kent Fredholm, Kristin
Ungerberg och Katarina Ribaeus för hjälp med korrekturläsning av den
färdiga (nåja, nästan) texten. Extra tack till Katarina och till Lovisa
Skånfors för att ni ständigt har frågat hur det går och inspirerat mig att
”få ihop skiten”. Ann Dyrman, Åsa Möller och Nadja Neumann på Karlstads universitetsbibliotek, tack för all hjälp med litteratursökning, referenshantering, Endnote som kraschar och publiceringsstöd. Rickard
Fallqvist på Universitetstryckeriet, tack så mycket för proffsigt bemötande och stöd i den sista fasen med korrekturläsning. De fel som kvarstår är mina!
Avhandlingen är huvudsakligen skriven vid Karlstads universitet men
jag genomförde min forskarutbildning vid Örebro universitet. Jag vill
därför tacka mina tidigare handledare Ann Quennerstedt, Matilda
Wiklund och Carsten Ljunggren för värdefull hjälp. Ett tack till kollegor
och doktorander som jag mötte under åren i Örebro och ett särskilt tack
till Emma Arneback som blev min inofficiella mentor och gav mig värdefulla synpunkter som kollega och som opponent på mittseminariet.
Tack alla kollegor i SMED-gruppen, Örebro universitet, där jag deltagit
i många intressant seminarier och fått kritiska och utvecklande synpunkter.
Livet består inte bara av avhandlingsskrivande. Det pågår runt omkring mig i ett myller av aktiviteter och människor som har funnits i
min närhet. Jag vill tacka mina stjärnsystrar Anna Kahlson och Annci
Strömberg Murzeau. Tack för att ni alltid finns där och är mig nära,
oavsett om det är i Turin, Västerås, Göteborg eller Angers. Tack för all
kärlek, uppmuntran och allt gott vin. Vinet från Piemonte är förstås
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godast Anna, men inget går upp mot en fin champagne eller ett glas
gott Anjouvin från Loiredalen, Annci.
Trots att avhandlingsskrivandet tagit mycket utrymme, framförallt nu
på slutet, har det funnits stunder med tid för andra aktiviteter. Tack
fina Anni och Krono-kören för alla vackra sånger och glada skratt. Sluta
aldrig sjunga för en bättre värld. Tack till Ann och pappi Lindgren för
att ni inte helt förlorat hoppet utan då och då drar med mig ut på fyrkantiga äventyr, för att korsa Atlanten eller snurra en väderkvarn.
Till sist vill jag tacka min familj. Mamma Christina som alltid har ställt
upp genom åren och passat barn, bjudit på middag, skjutsat eller lånat
ut bilen, hämtat på fritids. Tack för all din kärlek och för att du alltid
finns där, för utan dig hade världen varit en mycket jobbigare plats.
Pappa Michael som har stöttat och uppmuntrat, tagit med mig för att
se Royal Shakespeare Company eller National Theatre Live på Arenan
eller någon av Wermland Operas föreställningar så att jag även har fått
klämma in lite kultur mellan sidorna. Tack för din språkgranskning av
avhandlingens abstract och engelska sammanfattning.
Tack! mina tre fina underbara barn. Emil och Sarah, tack för alla samtal
och förtroenden och för att jag fortfarande får vara en viktig del i era
liv. Vera, du kom som ett yrväder, inte i april men i december mitt under min forskarutbildning. Tack för att du har gjort den här tiden så
mycket roligare med din energi och dina kloka kommentarer om livet.
Ni tre är det bästa som hänt mig och nu blir det snart söndagsmiddag
igen. Och ridläger Vera!
Mitt sista, men största tack, går till den person som valt att dela sitt liv
med mig. Mats, du valde inte en grinig, stressad doktorand men det var
vad du fick. Tack för att du har härdat ut i uppförsbackarna när jag haft
näsan i böckerna hela helgerna. Men mest av allt tack för att du är du
och för att du klipper gräset. Nu börjar livet post-avhandling!

Ami Cooper
Karlstad, 16 augusti 2019
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Kapitel 1
Inledning
Den här avhandlingen handlar om den svenska skolans demokratiuppdrag. Intresset riktas mot skolan som demokratiprojekt och hur diskursiva möjlighetsvillkor för uppdraget och för lärare konstrueras i utbildningspolicy.
De senaste årens politiska händelser visar att det demokratiska system
vi vant oss vid sedan andra världskrigets slut är långt ifrån den självklara och entydiga företeelse vi gärna föreställer oss. Världen över har
olika politiska och mediala skeenden lett till en oro för att demokratin
är hotad. Framförallt utpekas det genomslag högerpopulistiska partier
och politiker fått, både i den politiska debatten och i olika länders demokratiska val. Populismen präglas många gånger av en banal polarisering där ett parti gör sig till företrädare för ”folkviljan” vars intresse
ställs mot den etablerade makten, det så kallade ”etablissemanget”.
Högerpopulismens konstruktion av folket har gärna nationalromantiska drömmar om homogena kulturer till grund, vilket innebär att minoritetsgrupper positioneras som ett hot mot den nationella identiteten (Mouffe, 2005b). Inte sällan sprids lögner och desinformation i det
offentliga samtalet där motargument möts med hatisk och hotfull retorik. Tillsammans med minskat förtroende för politiker och för demokratins institutioner och möjligheter, kan detta få allvarliga konsekvenser för det öppna demokratiska samhället och för demokratins bevarande.
I många demokratiska samhällen har svaret på frågan om demokratins
bevarande inneburit att ge utbildningssystemet i uppdrag att på olika
sätt förbereda unga människor för sin roll som demokratiska medborgare. Så har även den svenska skolan ett demokratiuppdrag vilket innebär att skolan ska ge eleverna kunskap om och förtrogenhet med det
demokratiska systemet, att den ska utformas enligt demokratiska principer samt att den ska fostra demokratiska samhällsmedborgare
(Skolverket, 2018b). Skolan hör till ett av de offentliga områden som
starkt påverkats av nya styrformer och nyliberal ekonomisk politik.
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New public management 1 eller resultatstyrning, har inneburit ökade
krav på skolor och lärare att dokumentera sitt arbete och kvalitetssäkra
verksamheten mot nationellt uppställda mål. Konsekvensen blir att de
förväntade resultaten ligger till grund för organiseringen av arbetet till
såväl innehåll som form och att måttet för elevers lärande utgörs av
kunskapskraven (Carlgren, 2014). Undervisning och demokratiuppdrag, som i grunden är sociala aktiviteter, tar således form inom ramen
för en individualiserad mätningskultur. Till detta kan pågående diskussioner kring ordning och studiero och kring rättssäkerhet i skolan
föras, vilket indikerar att skolans problem kopplas till individers beteende, snarare än till politiska orsaker. Målstyrning, kvalitetsansvar och
rättssäkerhet för kanske inte tanken direkt till demokrati, men kan ses
som ett uttryck för hur demokratifrågor i viss mån marginaliseras till
förmån för kunskapsuppdraget, men framför allt hur de får en annan
innebörd.
Avhandlingens intresse är att närmare undersöka förutsättningarna för
skolor och lärare att arbeta med demokratiuppdraget. Genom att applicera diskursteorins analytiska redskap på den utbildningspolitiska
diskursen om skolans demokratiuppdrag kan jag undersöka detta på
ett nytt sätt. Utmärkande för diskursanalyser är att studera hur sociala
praktiker konstrueras och att ifrågasätta de meningssystem som konstituerar den sociala verkligheten. Analyserna har därför ingen ambition att finna demokratiuppdragets essens eller avtäcka texterna deras
djupare innebörder utan studerar hur demokratiuppdraget språksätts
och fylls med innebörd. Avsikten är att bidra med en kritisk granskning
av hur demokrati och demokratisk fostran konstitueras i skolans styrdokument.

Jag utgår ifrån Carlgrens resonemang: ”Den nyliberala styrningsideologin, den sk new public management (NPM), är en förutsättning för stora delar av den utveckling vi ser idag. Föreställningar om att
konkurrens driver fram kvalitet och att det främst är ekonomiska incitament som styr utvecklingen har
lett till ett styrsystem för skolan där det överordnade målet blivit att jaga kunder (dvs elever och föräldrar) och att leverera resultat (samt undvika skolinspektionens reprimander)” (Carlgren, 2014,
sidnumrering saknas).
1
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Postdemokrati och ”populismens moment” 2
En viktig utgångspunkt för avhandlingen är att den demokratiska situation som präglar många länder idag, är ett resultat av att demokrati
och det politiska konstrueras på särskilda sätt. Min förståelse för detta
bygger till stora delar på Chantal Mouffes (1993, 2005a, 2005b, 2005c,
2019) teoretiska resonemang kring demokrati och populism. Hon utgår ifrån att liberal demokrati bygger på en i grunden oförenlig artikulation av två olika logiker, den liberala och den demokratiska. Liberalismens betoning av individens frihet, universella rättigheter och pluralism står i kontrast till demokratins principer om jämlikhet, folkets
överhöghet och gemensamma värderingar vilket hon benämner den
demokratiska paradoxen. Översatt till politisk ideologi i förenklad
form, har traditionellt konservativa och liberala partier prioriterat den
liberala logikens betoning av rättsstaten och individens frihet medan
socialistiska partier betonat jämlikhet och solidaritet genom demokratins logiker. Ur Mouffes (2005c) perspektiv är dock inte konflikten i sig
mellan dessa delvis motstridiga logiker problematisk. Hotet mot demokratin ligger i den liberala logikens nuvarande dominans som bortser
från den för demokratins logik så viktiga frågan om folkstyre och att
politiken möter folkets krav.
En viktig anledning till den liberala logikens dominans är den så kallade tredje vägens politik som sökte kompromisser mellan marknadsliberal kapitalism och demokratisk socialism. Mouffe (1993, 2005a,
2005c) menar att tredje vägen var (är) ett försök att utplåna konflikter
från den politiska arenan genom att framhäva konsensus och nödvändigheten i att tänka bortom den traditionella ideologiska konflikten
mellan vänster- och högerpolitik. Skillnaderna och möjligheterna till
konflikt tonas ned och ersätts av konsensus utan valmöjlighet. Detta
har skett inom ramen för en marknadsliberal ekonomism som ersatt

Begreppet populismens moment är hämtat från Mouffes bok For a left populism. Den svenska översättningen (Mouffe, 2019) använder uttrycket populismens ögonblick vilket jag menar är en delvis
missvisande översättning. Det som går förlorat i den översättningen är den dubbla betydelsen av begreppet moment. I diskursteorin används moment som ett analytiskt begrepp för tecken som är tillfälligt fixerade i en diskursiv artikulation. Därför signalerar användandet av uttrycket moment både en
fixering och ett ögonblick. Med det menar jag att Mouffe hänvisar både till en tidpunkt och till ett
särskilt sätt att definiera populism som är öppet för omdefiniering.

2
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tidigare välfärdsstatliga projekt i många länder. Den keynesianska ekonomiska modellen, som lade grunden för många socialdemokratiska
välfärdsstater i efterkrigseuropa utmanades starkt av thatcherismens
nyliberala politik under 1980-talet. 3 De sista decennierna av 1900-talet
innebar en i många länder ganska stor omsvängning mot marknadsprinciper, individuell frihet och tolerans där den demokratiska statens
roll blev att upprätthålla rättssamhället och respektera mänskliga rättigheter. I och med nyliberalismens dominanta ställning som ekonomisk ideologi har många konflikter utplånats från den politiska domänen. Konkreta debatter som illustrerar politiska valmöjligheter har ersatts av elaborerade försök till politisk ”spinning” för att sälja in sitt
budskap (Mouffe, 2005c, s. 63).
Den situation där den politiska spänningen mellan liberalism och demokrati är neutraliserad, tillsammans med att den politiska liberalismens fått träda tillbaka för en ekonomisk liberalism, definierar
Mouffe (2019) som postdemokrati. 4 Den ekonomiska liberalismen har
banat väg för en ekonomisering av politiken som lett till avreglering och
privatisering av många sektorer där staten tidigare hade monopol. I
Sverige har sedan tidigt 90-tal det statliga ägandet eller huvudmannaskapet minskat kraftigt. Utförsäljning av statliga verksamheter inom
infrastruktur, industri och energiförsörjning, privatisering av skattefinansierad sjukvård och utbildning samt avskaffandet av det statliga
monopolet hör till de förändringar som bidragit till en nedmontering
av välfärdsstaten (Widmalm, 2018). Sverigedemokraterna blev i valet
2018 Sveriges tredje största parti. Med en blandning av nationalromantisk och främlingsfientlig retorik lyckades de erbjuda en röst till
många som uppenbarligen inte ser de andra partierna som ett möjligt
alternativ, kanske för att dessa numera befinner sig på samma politiska
planhalva.

Även om marknadsliberalismen eller den ekonomiska liberalismen har sina rötter hos 1700-talets
upplysningstänkare innebar bland andra Thatchers ekonomiska politik i Storbritannien ett förnyat intresse för marknadsliberalismens tankesätt under 1980-talet. I avhandlingen formuleras dessa logiker
företrädesvis som nyliberalism vilket innebär en reartikulerad form av ekonomisk liberalism som betonar individens frihet, rättsstaten och marknadens suveränitet.
4 Här hänvisar Mouffe till Colin Crouch som ”var den som först använde uttrycket ’postdemokrati’ för
att beskriva parlamentets tynande roll och den urholkade suveränitet som följer i spåren av den nyliberala globaliseringen” (Mouffe, 2019, ss. 25-26).
3
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Förändringar i skolan
I Sverige är skolan ett av de områden som först utsattes för den nya
ekonomismen. Sedan tidigt 1990-tal har flera reformer, influerade av
nyliberala logiker kraftigt ändrat förutsättningarna för att bedriva utbildningsverksamhet. New public management, den neoliberala styrningslogiken, pressar skolor till att konkurrera om elever och skolpeng,
och att prestera i form av att uppnå resultat. Mål för utbildningsverksamhet har alltid funnits men dagens inriktning på resultatstyrning gör
att fokus läggs på utfallet av undervisningen eller det individuella lärandet, snarare än på ett långsiktigt samhällsbyggande genom exempelvis demokratiutveckling och hållbar utveckling (Carlgren, 2014).
Samtidigt betonar styrdokumenten att demokratiutveckling är ett viktigt mål för svensk utbildning, vilken ska komma till stånd genom att
värna om demokratins värden och fostra demokratiska medborgare.
Från 2009 till 2011 skedde flera stora förändringar som berörde skolan
och skolans demokratiuppdrag. Första januari 2009 trädde diskrimineringslagen i kraft. Den har som syfte att motverka diskriminering
och främja lika rättigheter och möjligheter och har således direkta konsekvenser för skolans demokratiuppdrag. Alla som verkar i skolan ska
främja demokratiska värden och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Svårigheten kan ligga i att alla, personal så väl som
elever, bär på erfarenheter som på olika sätt kan aktualiseras i skolverksamheter. Vissa menar att klassrum och skolor blir spegelbilder av
de konflikter, maktrelationer och diskurser som präglar samhället i övrigt (Applebaum, 2003; Kumashiro, 2000; Todd, 2011; Todd &
Säfström, 2008). Spänningar och sociala orättvisor återkommer ofta i
skolor och klassrum och det är inte ovanligt att individer, när de råkar
i konflikt med varandra, ger uttryck för värderingar som går tvärsemot
de i skolan önskade värderingarna (Applebaum, 2003; Todd &
Säfström, 2008). 5 Olika konkurrerande diskurser konstruerar exempelvis ras, etnicitet och homosexualitet som när de kommer till uttryck,
kan vara djupt sårande för individer som drabbas (Applebaum, 2003;

5 Därmed inte sagt att värderingar som är allmänt accepterade i samhället och de i värdegrunden uttryckta värderingarna stämmer överens. Snarare ligger det ett problem i den diskrepans som finns.
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Hübinette, 2012). Många lärare vittnar själva om att de känner osäkerhet och otillräcklighet i att hantera värdekonflikter, kontroversiella frågor och kränkande beteende ( Ekstrand & Nadarevic, 2010; Ljunggren,
2008; Todd & Säfström, 2008).
Flera utbildningspolitiskt intressanta diskussioner utmynnade 2011 i
en ny skollag, en ny läroplan och i att reformen om lärarlegitimationen
genomfördes. Skollagen hade varit under utredning sedan 1999. Bakgrunden var, bland annat, ett behov av bättre anpassning till skolans
målstyrning. Även den nya läroplanen 2011 bottnar i behovet av bättre
mål- och resultatuppföljning. Lärarlegitimationen var slutet på en
ganska lång professionaliseringsatsning från bland andra Lärarnas
Riksförbund, som menar att legitimationen är bra då den tydliggör lärarnas ansvar för kvaliteten och ökar elevernas rättssäkerhet. Dessa reformer har även konsekvenser för skolans demokratiuppdrag eftersom
det är här utbildningens syften formuleras och preciseras.
Skolinspektionen gjorde 2012 en granskning av skolors arbete med demokrati och värdegrund. Utgångspunkten för granskningen är att skolans demokratiuppdrag syftar till att främja demokrati genom att eleverna får möjlighet att utveckla den demokratiska kompetens som anses nödvändig för att leva i ett demokratiskt samhälle. Fokus i undersökningen låg på elevernas möjligheter att utveckla kunskaper och värden, uttrycka sina åsikter samt att utveckla sitt kritiska och självständiga tänkande. Områdena undersöktes dels i det övergripande strategiska arbetet, dels genom hur undervisningen var strukturerad. I rapporten beskriver Skolinspektionen flera problem som mycket kort
sammanfattas i att skolans uppdrag inte är tillräckligt medvetandegjort
och reflekterat i skolan som institution och att det inte heller genomsyrar undervisningen på det sätt man menar att uppdraget kräver. Lärarna är den yrkesgrupp som möter eleverna den största delen av tiden
i skolan och ett stort ansvar för skolans demokratiuppdrag vilar på
dem. Det ställer höga krav på deras kompetens och förmåga att gestalta
demokratiidealen. I rapporten dras slutsatsen att lärare och skolledning inte har det kritiska förhållningssätt, och kanske inte heller de
redskap som är nödvändiga, för att uppnå styrdokumentens mål
(Skolinspektionen, 2012).
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Även samhälleliga och institutionella strukturer medverkar till att på
olika sätt skapa ojämlika förutsättningar för individer, vilket kan avspeglas i att skolan får svårt att främja alla elevers utveckling på ett likvärdigt sätt (Banks, 2006, 2008; Coulby, 2006; May & Sleeter, 2010;
Salili & Hoosain, 2010). Från ett socialt rättviseperspektiv beskrivs tre
sammanhängande utmaningar för lärarutbildning i USA; den ökande
mångfalden bland skolelever, diskrepansen mellan elevers och lärares
livsvillkor och erfarenheter samt skillnader i studieframgång mellan
elever med invandrar-, minoritets- eller låginkomsttagarbakgrund,
som underpresterar jämfört med majoritetsgrupper (McDonald,
2007).
Skolverket publicerade 2016 en rapport om skolresultat för gymnasiebehörighet i relation till utländsk bakgrund. Resultatet av deras analyser visar att andelen elever som inte nådde gymnasiebehörighet
ökade med 3,7 procentenheter under den tidigare 10-årsperioden
(2006-15). Ökningen kopplades till ökad och åldersmässigt senare invandring, större skillnader i utvecklingsnivå mellan Sverige och ursprungsländerna, modersmål som är svårare för svenskinlärning samt
föräldrars relativt sett lägre utbildningsnivå. Dessa orsaker är direkt
jämförbara med de utmaningar som beskrivs i stycket ovan. Vad gäller
tillgänglighet till studier för personer med utländsk bakgrund har
ojämlikheten ökad även i Sverige. Dåliga skolresultat och låg övergång
till gymnasiestudier är ett växande problem i invandrartäta områden
(Gruber & Rabo, 2014). Dessa aspekter sammantaget gör det än mer
angeläget att på nytt undersöka skolan som demokratiprojekt.
Att undersöka skolan som diskursiv praktik
Eftersom jag i första hand är intresserad av skolan som demokratiprojekt menar jag att utbildningspolitiska texter och styrdokument intar
en särställning. Det är i dessa texter politiska ambitioner om skolans
demokratiuppdrag och lärarnas arbete språksätts. Styrningen av skolan är ett område som nästintill är lika komplext och mångfacetterat
som demokrati. Lika väl som skolan sägs vila på demokratins grund,
gör även styrningen av skolan det. Styrningen sker på flera olika nivåer
och arenor. Ytterst bestäms skolans organisation och innehåll av nationella politiska beslut. Man kan i stora drag urskilja fyra former av
politisk styrning; juridisk, ideologisk, ekonomisk och utvärderande.
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Demokratiskt stiftade författningar som exempelvis skollagen, innebär
en juridisk styrning av skolan som är rättsligt bindande. Den ideologiska styrningen av skolans innehåll sker direkt genom målformulering
för verksamheten och indirekt genom utformning av utbildning eller
information för personer som är, eller ska bli, verksamma inom utbildningsväsendet. Ekonomisk styrning av skolans verksamhet innebär att
ekonomiska resurser riktas mot viss verksamhet, medan kvalitetskontroller och tillsyn sker genom olika kontrollfunktioner som exempelvis
Skolinspektionens granskningar (Jarl & Rönnberg, 2015). Sedan 1992
är kommunerna (jämte privata aktörer och stiftelser) huvudmän för
skolverksamheter runt om i landet. Det betyder att skolverksamheten
även styrs på kommunal politisk nivå.
Föreställningarna om skola och utbildning tar emellertid form i ett
större sammanhang än det utbildningspolitiska och det nationella/
kommunala. Inom EU finns riktlinjer och samarbete på utbildningsområden (som Utbildning 2020 6) och kunskapsmätningar där PISA direkt avses vara ett verktyg för medlemsländer att forma sin utbildningspolitik. Deklarationen om mänskliga rättigheter och konventionen om barnets rättigheter är andra tydliga exempel på internationella konventioner som fått betydelse för utbildningsväsendet genom att
relateras till demokratiska värden och genom att motivera rätten till
utbildning för alla. Media är en annan, inte oväsentlig aktör, som påverkar skolans verksamhet i ett komplext nätverk. Debatter om skola,
lärare och utbildningskvalitet får ofta genomslag och påverkar hur vi
ser på skolans verksamhet och lärares arbete vilket även kommer till
uttryck i utbildningspolitiska diskussioner och texter (se t ex Gewirtz,
Dickson & Power, 2004; Wiklund, 2006). Nationellt finns en rad lagar,
förordningar och avtal utanför utbildningsområdet som reglerar skolverksamheten som arbetsplats men även påverkar det innehållsliga.
Lagen om förbud mot diskriminering gäller överallt men finns inskriven i såväl skollagen som läroplanen och får konsekvenser för både innehåll och utformning av skolverksamhet.

6 Utbildnings 2020 är ett samarbete inom EU som omfattar utbildning från förskola till högre utbildning. Samarbetet riktas mot att skapa bästa praxis inom utbildningspolitiken och främja utbildningspolitiska reformer på olika nivåer.
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Ett antagande i avhandlingen är att skolans styrdokument på nationell
nivå formuleras med utgångspunkt i utbildningspolitiska diskussioner
och överenskommelser om vilken skola och medborgarfostran samhället anses behöva. Policy kan betraktas som politiska handlingar som
sammanhänger med frågor om vilka mål som anses värda att sträva
efter, hur värden definieras och hur resurser fördelas. På en övergripande nivå handlar policy om utövandet av politisk makt och om språket som används för att legitimera detta maktutövande (Codd, 1988).
Intresset i avhandlingen riktas inte mot hur och om policy implementeras, utan kan mer liknas vid det förhållningssätt till policy som benämns iscensättande av policy (Ball, Maguire, Braun, Hoskins &
Perryman, 2012). Synsättet fokuserar på hur det konkret går till när
skolor ska hantera policydokumentens komplexa och motstridiga krav,
hur lärare förhandlar om innebörder samt väljer vad och hur de avkodar innehållet. Mitt fokus ligger på att undersöka hur policytexterna
konstruerar krav och hur skolans demokratiuppdrag språksätts eller
kodas. Policy betraktas inte som direkt styrande utan det är konstituerandet av problem – problematiseringar – som med sin formerande
påverkan har betydelse för vad som sker eller inte sker. Policy kan även
innebära ett kamp- och konfliktperspektiv där olika intressen och sätt
att definiera innebörder kämpar om utrymmet (Ozga, 2000).
Inom policyforskning skiljer man ibland mellan policy som text och policy som diskurs (Bacchi, 2000; Ball, 2006). Policy som text innebär de
textdokument där mål och värden kodas och avkodas diskursivt. Dessa
texter utgör inga tillslutna och färdiga produkter utan ska betraktas
som pågående processer (Ball, 2006). Policy är det föränderliga resultatet av kamper, kompromisser och inflytande från olika aktörer som
media, policynätverk och olika nationella och internationella organisationer (Ball, 2008; Ball & Exley, 2010; Gewirtz et al., 2004; Lingard
& Rawolle, 2011; Lingard, Rawolle & Taylor, 2005; Rawolle, 2010;
Sum, 2009). Policy som diskurs betonar hur policydokument kring ett
visst område producerar ”sanning” och ”kunskap” och därigenom styr
vad som blir möjligt att säga och tänka, vem som kan tala med auktoritet och hur objekt konstitueras (Bacchi, 2000; Ball, 2006; CochranSmith & Fries, 2011). Det är framförallt det sistnämnda som ligger
inom avhandlingens intresseområde. Hur konstrueras det självklara i
skolans demokratiuppdrag? Finns några synliga konflikter, eller går
23

det att upptäcka dolda kamper om tolkningsföreträde? Hur konstrueras lärarsubjektet i policytexterna? Ett teoretiskt och metodologiskt
perspektiv som är användbart i besvarandet av den typen av frågor är
diskursteori, som den formulerats av de politiska filosoferna Ernesto
Laclau och Chantal Mouffe (2001). 7
I diskursteorin görs ingen åtskillnad mellan diskursiva och icke-diskursiva praktiker. Allt som ryms inom det sociala är diskursivt eftersom
”… every object is constituted as an object of discourse” (Laclau &
Mouffe, 2001, s. 107). Laclau och Mouffe (2001) poängterar att detta
inte är ett förnekande av den materiella verklighetens existens. Vad
som däremot förnekas är att något objekt skulle kunna konstituera sig
utanför de diskursiva villkoren för dess konstruktion. Diskursbegreppet reserveras därmed inte enbart för språk utan inbegriper handlingar
och materiella aspekter som organiseras på samma sätt som språket i
ett relationellt och instabilt system. När lärare betraktas som en yrkesgrupp som skiljer sig från andra grupper sker detta lingvistiskt, kulturellt och materiellt. Lärare har särskilda platser (kateder, lärarrum),
redskap (nationella prov, whiteboards, undervisningsmaterial etc) och
genomför vissa handlingar (instruerar, frågar, leder utvecklingssamtal
osv) som alla är delar av en lärardiskurs.
Diskursteorin erbjuder således en möjlighet att undersöka hur människors identiteter och handlingar formeras. Subjektet ses inte som ett på
förhand givet subjekt utan blir till genom att bestämmas diskursivt. Individuella och kollektiva identiteter som man/män, kvinna/kvinnor
och så vidare, positioneras diskursivt och delar alla diskursers öppenhet. Till varje subjektposition hör särskilda förväntningar som får konkreta konsekvenser genom att villkora hur subjektet kan handla och
tala. Eftersom varje subjekt positioneras på olika sätt av olika diskurser
uppstår konflikter mellan sätten att tala och handla som olika positioner möjliggör. För diskursteorin är en central tanke att det sociala
fältet genomkorsas av konflikter och kamp om betydelsebildning. Den

Fortsättningsvis avses med begreppet diskursteori specifikt den teori och metodologi som utvecklats
av Laclau och Mouffe, om inget annat anges.

7
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erbjuder därför ett fruktbart angreppssätt för att kunna studera skolans demokratiuppdrag som en arena där kamp om betydelsebildning
ständigt pågår.
Avhandlingens syfte och frågeställningar
Med utgångspunkt i ett poststrukturellt diskursteoretiskt perspektiv är
avhandlingens syfte att kritiskt granska konstruktionen av grundskolans demokratiuppdrag och vilka konsekvenser den får för lärarsubjektet. Detta sker genom analyser av ett urval utbildningspolitiska texter
mellan 2009 - 2018. Syftet konkretiseras i följande forskningsfrågor:
1. Hur kan demokrati, utbildning och samhälle förstås som kontextualiserande konstruktioner i det analyserade policymaterialet?
2. Hur artikuleras skolans demokratiuppdrag i policymaterialet?
3. Vilka subjektpositioner och handlingsanvisningar görs tillgängliga för lärare i relation till skolans demokratiuppdrag?
4. Vilka är de huvudsakliga hegemoniska tendenser och antagonistiska förhållanden som kommer till uttryck i relation till skolans demokratiuppdrag i det analyserade materialet?
Avhandlingens disposition
Avhandlingen består av nio kapitel och en engelsk sammanfattning. I
det första kapitlet introduceras problemområdet som varit en viktig anledning till att den här avhandlingen blev till. Tillsammans med kapitel
2 som skissar utvecklingen av skolans demokratiuppdrag sedan mitten
av 1900-talet bidrar dessa till den bakgrund som är nödvändig för det
fortsatta resonemanget.
I kapitel 3 redogör jag för avhandlingens teoretiska perspektiv i form
av Laclau och Mouffes poststrukturella diskursteori och radikala demokratiteori. Jag har valt att placera det teoretiska ramverket före tidigare forskning för att begripliggöra de resonemang som förs i relation
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till konstruktionen av ett forskningsfält i kapitel 4. Avhandlingens utformning och genomförande diskuteras i kapitel 5 där jag även presentera det analyserade materialet och forskningsetiska argument.
Kapitlen 6-8 utgör avhandlingens resultatdel. Först presenteras de
kontextualiserande analyserna där resonemang om demokrati, samhälle och utbildning tar plats (kapitel 6). Därefter följer analysen av
skolans demokratiuppdrag i kapitel 7 och analyser av lärarsubjekt i kapitel 8. Det avslutande kapitel 9 är en diskussion av avhandlingens resultat och genomförande.
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Kapitel 2
Bakgrund
I det här kapitlet ges en introduktion till utbildning för demokrati och
hur skolans demokratiuppdrag har tagit form i Sverige sedan andra
världskrigets slut.
Utbildning för demokrati
I många västerländska samhällen betraktas utbildning som ett viktigt
instrument för demokratiska frågor. Oavsett om det rör sig om att utbilda demokratiska medborgare, om rätten till likvärdig utbildning för
alla eller om skolan som demokratisk institution, finns tydliga relationer mellan utbildning och demokrati.
But education is at least partly about those overall aims that society has for
itself and how these aims are realised in practice. It cannot, therefore, be a
neutral technical exercise, but is invariably a deeply political, ethical, and
cultural one, bound up with ideas about the good society and how lives can
be worthwhile (Winch & Gingell, 2004, s. vii)

Det är inget nytt att utbildning aktualiserar frågor om demokrati och
demokratisk fostran. Redan antikens filosofi försökte förena idén om
människans moraliska fostran med en vision om ett humant, demokratisk och gott samhälle. Här ligger tanken om att samhället är individerna och att målen för båda sammanfaller (Dahl, 1999; Kindeberg,
2011). Det är ett utbildningsideal som fortfarande uttrycks i pedagogisk
forskning och utbildningspolitiska texter (Biesta, 2010; Gustavsson,
2009; Kindeberg, 2011; Winch & Gingell, 2004) och liknande tankar
återkommer i föreställningen om att förutsättningen för att ett demokratiskt samhälle ska utvecklas och blomstra är att dess medborgare
utbildas för demokrati (Biesta, 2007; Enslin, Pendlebury & Tjiattas,
2001; Parker, 2003). Biesta menar att detta är det vanligaste sättet att
förstå relationen mellan utbildning och demokrati, men det bygger på
en instrumentell och individualistisk syn på demokratisk utbildning.
Problemen för skolan blir att utbildning får bära ansvaret för demokratins framtid och att demokratin vilar på individens kunskaper, färdigheter och dispositioner (Biesta, 2006, 2007).
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En variant av förståelsen av utbildning för demokrati är utbildning genom demokrati. I detta synsätt förespråkas att teoretisk lärande om demokrati måste kombineras med att eleverna får erfara eller leva demokrati. Utbildning genom demokrati innebär då att ständigt slå vakt om
utbildningens demokratiska utformning och utförande samt att relatera demokratiska frågor till omgivande samhälleliga kontexter
(Biesta, 2006, 2007, 2010). Båda dessa ideal är synnerligen närvarande i den svenska skolans demokratiuppdrag som beskrivs som tredelat. Eleverna ska utveckla kunskaper om demokrati, genom demokratiska arbetsformer för att skolan ska fostra demokratiska samhällsmedborgare (Skolverket, 2012c)
Svenska skolans demokratiuppdrag tar form
Efter första världskrigets slut betonades vikten av att skolan fostrade
för fred och det är efter skolreformerna 1918/1919 som den medborgerliga läroplanskoden tar form. Den byggde på ett avgörande antagande om det ömsesidiga beroendet mellan människor som håller ihop
samhället. Både ur ett politisk och ett ekonomiskt perspektiv framhölls
konsensus och samarbete liksom att skoleleven tillägnade sig kunskaper som förberedelse för att delta i arbetslivet och i samhället i övrigt (Englund, 1986). Det var först i efterdyningarna av andra världskriget som behovet av att förankra skolans fostransuppdrag i demokratiska värderingar och principer lyftes fram. Framförallt var det 1946 års
skolutredning som i sitt slutbetänkande från 1948 kom att visa vägen
genom betoningen av skolans viktiga roll i utformningen av ett demokratiskt samhälle (Dahlstedt, 2009; Englund, 1986, 2005b; SOU
1948:27).
De utbildningspolitiska diskussionerna under 1940-talet, bland annat
influerade av John Deweys filosofi, fortsatte att framhålla vikten av en
demokratisering av samhället genom utbildning, där tongivande begrepp var demokrati, självständighet och frihet. För utbildningssystemets del resulterade det bland annat i införandet av enhetsskolan 1950
och grundskolan 1962 (Qvarsebo, 2006). Så småningom kom demokratiseringssträvandet att omfatta utformningen av skolväsendet med
betoning på alla barns rätt till likvärdig utbildning samt skolans ickesegregerade princip och kompensatoriska funktion (Dahlstedt, 2009;
Qvarsebo, 2006; Schüllerqvist, 1996).
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Likvärdighetsbegreppet i svensk skolpolitik kan bland annat kopplas
till uppfattningar om utbildning som en mänsklig rättighet och strävan
efter rättvisa och jämlikhet i samhället. En grundläggande förutsättning är att utbildning betraktas som något positivt och eftersträvansvärt. Historiskt hade utbildning klassats som viktig endast för vissa
grupper i samhället och som ett sätt att utbilda för en given samhällsposition (M. Johansson, 1995). En första förståelse av likvärdighet som
allas lika rätt till utbildning kan hämtas från den kritik mot skolväsendet på 1930- och -40-talen som menade att skolan bevarade ojämlikheten i samhället. Det differentierade skolsystemet upprätthöll skillnader och orättvisor inom klass och kön genom att barns bakgrund påverkade möjligheterna till utbildning. Redan i 1940 års skolkommission framhölls att skolan skulle gälla lika för alla.
Vidare framhålles angelägenheten av att begåvningarna tillvaratagas och att
all ungdom, oavsett bostadsort och ekonomisk ställning, beredes möjlighet
till den utbildning, som i varje särskilt fall ur såväl den enskildes som samhällets synpunkt befinnes lämplig och önskvärd. (SOU 1946:31, s. 100)

Industrialismen och den ökande medvetenheten om utbildningens
skolpolitiken i riktning mot införandet av en enhetsskola som skulle
innebär lika möjligheter för alla. Bärande argument för de reformer
som genomfördes runt mitten av 1900-talet har delvis centrerats runt
kraven på ökad jämlikhet och ett bättre utnyttjande av den så kallade
begåvningsreserven (Lindensjö & Lundgren, 2000; Rudvall, 1995).
Mot slutet av 1960-talet framgick allt tydligare att de omfattande reformerna för enhetsskola och lika tillgång till utbildning inte fungerade så
utjämnande som avsetts. Utbildningen hade under årtiondet ökat kraftigt i volym, samtidigt som elever med helt olika erfarenheter av och
motivation för studier skulle undervisas inom ramen för samma klass.
Behovet av att individualisera undervisningen och kompensera elevers
svårigheter med skolarbetet började göras gällande. Den hårda centrala styrningen reglerade resurserna till skolan på ett enhetligt sätt
utan möjlighet att ta hänsyn till lokala behov vilket, ansågs äventyra
den reella möjligheten till likvärdig utbildning. Jämlikhet kom att innebära resursfördelning för att skapa likvärda förhållanden. Den stora utredningen om skolans inre arbete, SIA-utredningen 1970-74, kom
bland annat att betona vikten av att stötta missgynnade grupper och
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kravet på att alla elever, oavsett svårigheter, hade rätt till de möjligheter skolan erbjöd. Skolan skulle helt enkelt kompensera elevers
ogynnsamma yttre omständigheter (Englund & Quennerstedt, 2008;
Jönsson, 1995; Lindensjö & Lundgren, 2000; Rudvall, 1995).
Den begynnande decentralisering som inleddes på 1970-talet lade
större ansvar på kommuner och enskilda skolenheter, vilket förde med
sig nya krav på en enhetlig och likvärdig skola. Om tidiga strävanden
efter jämlikhet likställdes med organisatorisk enhetlighet så kom likvärdighetsbegreppet alltmer att få betydelsen av att elever behärskade
ett gemensamt kunskapsstoff. Tillsammans med lika tillgång till utbildning och det kompensatoriska uppdraget utgjorde detta kärnan i uppfattningen av likvärdighet (Lindensjö & Lundgren, 2000).
Ett annat perspektiv på skolans demokratiuppdrag är det som ofta kallats elevdemokrati. Redan på 1940-talet hade elever i gymnasieskolan
organiserat sig för ökat elevsjälvstyre. Under 1960- och 70-talen formaliserades elevråd som skulle göra eleverna delaktiga i utformningen
av skolans regler och frågor som skolmåltider, läxor och andra arrangemang. Förutom att öka trivsel och engagemang fanns tankar om att
skapa större intresse för föreningsverksamhet och småningom fostra
till demokratisk kompetens genom färdighetsträning och förståelse för
demokratiska regler (Rönnlund, 2011). I SIA-utredningen, som pågick
1970-74, diskuterades möjligheter till decentraliserade styrformer och
ökat brukarinflytande. Elevers delaktighet och inflytande ur ett rättighetsperspektiv betonades, med en underliggande tanke om att deltagande i demokratiska arbetsformer kunde öka intresset för framtida
demokratiska deltagande (Denvall, 1999; Rönnlund, 2011). Centralt för
deltagardemokratiska teorier är just den fostrande funktionen som för
in en moralisk utvecklingsdimension och det demokratiska deltagande
även i, som föräldra- och elevinflytande i utbildning.
På väg mot valfrihet och kvalitet
Under 1980- och -90-talen ökade graden av decentralisering i den
svenska skolan och ansvaret för att bestämma vilken form av elev- och
föräldrainflytande som skulle finnas lades allt mer på den enskilda skolan. I början av 1990-talet genomfördes två stora reformer som kom att
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få betydelse för hur utbildningens demokratifostrande uppgift betraktades. Beslutet att kommunalisera skolan togs 1991 och friskolereformen genomfördes 1992. Besluten markerar att det skett en förskjutning av statens ansvar för utbildningen, och en förskjutning i demokratiuppfattning mot ökad individualisering och valfrihet (Englund, 1996,
1999; Englund & Quennerstedt, 2008; Lindensjö & Lundgren, 2000;
Quennerstedt, 2007).
Avregleringen av utbildningssektorn bidrog till att marknadslogiker
kom att prägla utformningen av mål och verksamheter i styrdokumenten. Förutom att skolan idag är uttalat mål- och resultatstyrd har det
inneburit att föräldrainflytande kan betraktas på olika sätt. En aspekt
av deltagande och inflytande är vårdnadshavares rätt till information
kring barnets skolsituation och kunskapsutveckling och den samverkan som ska ske med hemmet. En annan aspekt av påverkan och inflytande utgörs av det fria skolvalet med tillhörande skolpeng, vilket gör
att vårdnadshavare på olika sätt indirekt kan påverka sina barns utbildningssituation.
Det fortsatta arbetet med att decentralisera skolan hämtade näring från
samtida diskussioner kring effektivitet och konkurrenstänkande i utbildning som präglade den internationella skoldebatten och en ökande
individualisering i synsättet på utbildningens nytta. I och med den
ökade decentraliseringen och betoningen av utbildning som ”private
good” (Englund, 1996, s. 107) kom individualisering av undervisning/
utbildning att ses som en förutsättning för likvärdighet. Det kompensatoriska uppdraget fanns kvar men kom att handla om att eleven
skulle utvecklas maximalt efter sina egna förutsättningar där valfrihet,
i form av egna utbildningsval, var centralt. Tillsammans med möjligheten att välja skola utifrån andra principer än närhet präglades likvärdighetsbegreppets innebörd under perioden av valfrihet och individens
särskildhet (Englund & Quennerstedt, 2008a; Jönsson, 1995; Lindensjö & Lundgren, 2000). När individers olikhet betonas inom ramen för
förståelsen av likvärdighet, förändras denna från enhetlighet och lika
möjligheter till fortsatta studier ”… till att i högre grad vara en fråga om
vars och ens likartat upplevda bytesvärde av skolan …” (Olson, 2008b,
s. 88).
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Under senare delen av 90-talet och 2000-talet har diskussionen om
likvärdighet i högre grad dominerats av nya sätt att tänka kring utbildning och skola. En utbildningspolitik alltmer präglad av neoliberala
och neokonservativa ideal, lyfte fram likvärdighet som kopplad till resultat och kunskapsmätningar. För att garantera likvärdighet under
iakttagandet av valfrihet var det nödvändigt att genom riktlinjer reglera
det förväntade resultatet. Därmed kopplades likvärdighet till kunskapsbedömning och betygsdiskussion där garantin för likvärdighet
går genom läroplanernas målskrivningar. Här låg grunden för nationella om internationella kunskapsjämförelser och återkommande kvalitetsgranskningar, såväl internt som externt, för att säkerställa en likvärdig kvalitet (Bergh, 2008, 2011; Englund & Quennerstedt, 2008a;
Francia, 2008).
Den gemensamma värdegrunden
En demokratifostrande ansats som skolans demokratiuppdrag, måste
i någon bemärkelse anta en normativ skepnad utan möjlighet till fullständig objektivet. Trots detta var utbildningens ideal länge en neutral
och värderingsfri fostran (J. Ekman & Todosijević, 2003; Gustavsson,
2009). I 1980 års läroplan för grundskolan, gjordes dock ett viktigt
ställningstagande, då det för första gången uttryckligen sades att skolan ska ta ställning och fostra till respekt för de demokratiska värderingar som den svenska skolan vilar på (Skolöverstyrelsen, 1980, ss. 1619). I och med kommunaliseringen förändrades statens riktlinjer för
utbildning mot mer övergripande formuleringar, medan realiseringen
av utbildningens demokratifostran lades på verksamheten och på lärarna. 1999 startades ett värdegrundsprojekt, dels för att stötta skolor
i att omsätta demokratiska värderingar i praktiken, dels som en motreaktion till att skolans uppdrag återigen kommit att domineras av kunskapsuppdraget.
Begreppet värdegrund började användas i utredningen Skola för bildning och betecknar de grundläggande demokratiska värderingar som
ska prägla hela skolans arbete. Dessa omfattar bland annat respekten
för människors lika värde och människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, jämställdhet mellan män och kvinnor, och
solidaritet med svaga och utsatta. En annan viktig bakgrundsfaktor för
betoningen av värdegrundsbegreppet var den intressanta frågan om
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mångkulturalitet. Tillsammans med en bild av demokrati i kris, genom
misstro och minskad deltagande, gav föreställningar om hur mångkultur leder till att den gemensamma värdegrunden urholkas, bränsle till
behovet av att hitta tillbaka till en gemensam kärna av bildning
(Dahlstedt, 2009; SOU 1992:94).
En viktig del av värdegrundsarbetet avser att överföra och förmedla de
värden som skolan och samhället vilar på. Det ska göras genom ständigt pågående diskussioner kring värden, med en öppenhet för en viss
värdepluralism. Vissa värden anses dock vara icke förhandlingsbara,
till exempel alla människors lika värde. Ett förhållande som varit föremål för kritiska diskussioner är just frågan om värdegrundens oförytterliga värden och dess karaktär av att vara statiska (Andersson, 2000;
Thornberg, 2004). Värden som får formen av att vara universella humanistiska värden, kanske inte omfattas av alla på samma sätt
(Boström, 2000; Lindgren, 2004). I en intervju med Torbjörn Tännsjö
menar han att det endast är i totalitära samhällen som det är potentiellt
möjligt att ha samma grundläggande värderingar (Lindgren, 2004).
Kanske är det så att det finns några få konvergenta värden som de flesta
kan enas om medan de divergenta värdena är desto fler (Linde, 2001).
Ett annat sätt att arbeta med värdefrågor är de olika lagstadgade handlingar som innebär att förhindra och åtgärda situationer där elever av
en eller annan anledning far illa. Sedan 2009 samlar lagen om förbud
mot diskriminering (SFS 2008:567) alla diskrimineringslagar på ett
ställe. Tillsammans med skollagens förbud mot annan kränkande behandling skapas ett juridiskt ramverk med möjlighet till sanktioner
(exempelvis skadestånd). Konsekvenserna är bland annat att man tar
ett samlat grepp om jämlikhetsfrågor (Rosén, 2010) och att det ges utrymme för hänsyn till individers subjektiva känslor (Edling, 2016). Å
andra sidan sker en förskjutning från kommunikativa processer till en
juridisk logik där lagstiftning för att förhindra negativ maktutövning
implementeras i skolan (Arneback, 2012). Även på andra områden har
skolans och lärares befogenheter stärkts genom lagstiftning exempelvis
vad gäller att skapa trygghet och studiero genom disciplinära åtgärder
(SFS 2010:800). Detta kan tas som uttryck för en allt högre grad av
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juridifiering av skolans normer vilket i vid mening innebär att fler företeelser omfattas av ett juridiskt paradigm (se t ex Colnerud, 2014;
Edling, 2016; Rosén, 2010).
Under 2000-talet har den deliberativa samtalsmodellen fått en alltmer
framskjuten plats i texter om skolans värdegrund (Skolverket, 2013b).
Kommunikation och deliberativa samtal har ansetts spela en viktig roll
i att befästa demokratiska värden och för att på ett konstruktivt och
respektfullt sätt närma sig skilda värderingar som kan finnas (Englund,
2000; Zackari & Modigh, 2000). Med deliberativ kommunikation avses samtal där olika värden ställs emot varandra och där utrymme ges,
i en anda av respekt och tolerans för den andre, för att lyssna på dennes
argument. En grund för samtalen är en kollektiv vilja att komma fram
till någon slags överenskommelse, om än av temporär karaktär, samt
möjligheten att ifrågasätta skolans och samhällets normer. Förutom att
bygga på den deliberativa demokratins idétradition där beslutsfattande
motiveras och diskuteras, omfattar deliberativa samtal den kunskapstradition som sätter meningsskapande och lärande i relation till kommunikation och interaktion (Englund, 2000).
Skolans demokratiuppdrag har tagit form över tid och i relation till aktuella samhälleliga och utbildningspolitiska diskussioner. Gemensamt
för uppdraget, oavsett hur det formulerats eller vilka innebörder centrala begrepp haft, är att det riktas mot att fostra demokratiska medborgare/subjekt och att demokrati görs avhängigt individens kunskaper och disposition. Idag när tillgången till information/desinformation är så omfattande och när populistisk retorik konkurrerar om att
definiera politiska subjekt och konstruera gränsdragningar är det intressant att undersöka skolans demokratiuppdrag på nytt.
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Kapitel 3
Avhandlingens teoretiska perspektiv
Avhandlingens teoretiska perspektiv utgår från Laclau och Mouffes
poststrukturella diskursteori tillsammans med deras radikala demokratiteori. Utöver Laclau och Mouffes texter använder jag även texter
författade av forskare som har varit verksamma tillsammans med dem,
i avsikt att fördjupa de teoretiska resonemangen. 8 För att diskutera
Laclau och Mouffes teoretiska perspektiv i relation till utbildningssammanhang tar jag stöd i några andra forskares teoretiska resonemang
om radikal demokrati i utbildning (Biesta, 2011; Ruitenberg, 2009;
Snir, 2017).
Socialkonstruktionism och diskursanalys
Avhandlingen tar sin utgångspunkt i den socialkonstruktionistiska
uppfattningen att det är genom språk och social interaktion, som världen och kunskapen om den får mening (Burr, 2003). När vi talar eller
handlar sker det i relation till något som får sin betydelse genom språket i en relationell och mer eller mindre tillfällig ansamling av tecken.
Varje tecken får betydelse genom sin sammanlänkning med andra
tecken. Dessa betydelser bygger inte på några fasta bakomliggande
strukturer vilka binder innebörder till tecken, utan är öppna för omformulering och ny betydelsetillskrivning (Laclau & Mouffe, 2001;
Torfing, 1999).
Socialkonstruktionism kan inte reduceras till en enhetlig vetenskapsfilosofisk inriktning utan är influerat av många samexisterande teoretiska uttryck som på olika sätt brottats med arvet från upplysningen
och modernismen. I det klassiska verket The social construction of reality från 1966, argumenterar författarna för att kunskapssociologi ska
intressera sig för hur vår förståelse av verkligheten tar form genom
olika sociala processer där kunskap skapas, överförs och upprätthålls

Laclau disputerade 1977 vid University of Essex och under 1980-talet byggde han tillsammans med
Mouffe upp en forskarmiljö, The Essex School of Discourse Analysis, vid universitetet. Jacob Torfing,
David Howarth, Aletta Norval, Jason Glynos och Yannis Stavrakakis har alla disputerat vid Unviersity
of Essex, varav flera med Laclau som handledare, och har varit verksamma inom the School of Essex.
Idag är David Howarth och Jason Glynos ansvarig för verksamheten under namnet Centre of Ideology
and Discourse Analysis.
8
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(Berger & Luckmann, 1991). Det är genom social interaktion och i synnerhet språket som vår verklighet konstitueras. Av detta följer två slutsatser. Dels att kunskap aldrig kan betraktas som sann, i betydelsen att
den överensstämmer med den uppfattade verkligheten. Dels att det vi
uppfattar som oproblematiskt och självklart kan, och bör, utsättas för
granskning, eftersom det inte finns några överordnade bestämmande
principer för att kategorisera världen (Burr, 2003). Eftersom kunskap
konstitueras genom språket och språket är en kulturell och historisk
företeelse blir vårt sätt att betrakta och kategorisera världen historiskt
och kulturellt relativt (Burr, 2003; Delanty & Strydom, 2003).
I socialkonstruktionistisk forskning ligger således fokus på studiet av
språk och andra symbolsystem. Begreppet diskurs används på olika
sätt beroende på forskningsfokus och teoretiskt perspektiv. Burr
(2003) gör en distinktion mellan socialkonstruktionism på makronivå
respektive mikronivå. Foucauldiansk diskursanalys är exempel på ett
makroperspektiv med intresse för språkets konstitutiva makt och hur
individen konstrueras socialt. Diskurs betraktas som praktiker vilka
konstituerar det sociala. Mikroperspektivet intresserar sig för hur
mänsklig interaktion i vardagsdiskurser konstruerar multipla versioner av verkligheten som inom exempelvis diskurspsykologi där diskurs syftar på konkreta talhandlingar och vad dessa åstadkommer i
vardaglig konversation (Burr, 2003; Potter, 1996; Wetherell, Taylor &
Yates, 2001).
Diskursanalys kan definieras som ”… den process där man analyserar
meningsskapande praktiker som diskursiva former” (Howarth, 2007,
s. 18) eller som en beteckning på lingvistiska tekniker som används för
att analysera kommunikation som diskurs (Torfing, 1999). Wetherell,
Taylor och Yates (2001) diskuterar diskursstudier i termer av studiet
av språkanvändande och meningsskapande. Deras kategorisering av
diskursanalytiska studier kopplas till tre centrala områden inom samhällsvetenskaperna. Den första domänen kretsar kring förståelsen av
språkanvändning, intersubjektivitet och språkhandlingar med fokus på
social interaktion. Den andra domänen intresserar sig för produktion
av sociala aktörer genom studiet av identitetskonstruktion, begriplighetsgörande och diskursiva möjlighetsvillkor under det samlande begreppet diskurspsykologi. Diskursteorins analytiska intresse ligger
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närmast den tredje domänen, kultur och sociala relationer, som omfattar hur meningsskapande organiseras över tid och hur diskursiva formationer avlagras till fixerade sociala relationer.
Howarth (2007) beskriver det diskursanalytiska fältet i termer av tre
på varandra följande faser. I den första fasen utgjordes diskursanalys
av studiet av talhandlingar och samtal för att utforska talets operativa
karaktär, interaktionsmönster och subjektens positioner. Den andra
fasen utmärktes av inflytandet av strukturalism, poststrukturalism,
marxism och hermeneutik, där diskursbegreppet vidgades mot vidare
fenomen och praktiker utöver själva kommunikationen. Intresset riktades mot det dialektiska förhållandet mellan diskurser och sociala
praktiker. Strukturalismen betonar språkets relationella men förhållandevis stabila karaktär och samhällets strukturella formering, vilket
anses ge möjlighet att komma åt en djupare innebörd bakom eller inom
texten. Poststrukturalismen ifrågasätter möjligheten till fixerade och
centrerade strukturer och har i stället ett intresse för relationen mellan
text och mottagare samt det meningsskapande som sker (Börjesson,
2003; Torfing, 1999).
Influerad av Foucault och Derrida, liksom marxism och postmarxism,
kom diskursanalysen i den tredje fasen att omfatta även det som benämns icke-diskursiva praktiker och fenomen. Laclau och Mouffes diskursteori som används i avhandlingen kan sägas höra hemma i den
tredje fasen även om de ytterligare vidgar diskursbegreppet till att omfatta alla sociala praktiker (Howarth, 2007). Diskurs förklaras som en
strukturerad totalitet, vilken utgör en tillfällig språklig betydelsefixering inom ett visst socialt fält (Laclau & Mouffe, 2001). Genom att sammankoppla detta perspektiv med avhandlingens intresse, att undersöka skolan som demokratiprojekt, är det möjligt att undersöka skolans demokratiuppdrag som en diskursiv formation.
Diskursteori
Laclau och Mouffes diskursteori bygger på en dekonstruerande läsning
och utveckling av postmarxistisk och poststrukturell (och i viss mån
postmodern) teori. Några kritiska perspektiv som kom att bli särskilt
inflytelserika för Laclau och Mouffe var Gramscis neo-marxistiska hegemoniteori, Derridas teori om dekonstruktion och obestämbarhet
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samt Lacans psykoanalytiska begreppsapparat vilken de integrerar i
sin diskursteori (Laclau & Mouffe, 2001).
Diskursteorin utmärks av ontologisk anti-essentialism och epistemologisk anti-fundamentism (Torfing, 2005). Den kan betraktas som teoretiskt analytiskt ”… in the Foucauldian sense of a context-dependent,
historical and non-objective framework for analysing discursive formations …” (Torfing, 1999, s. 12).
Kontextualisering av diskursteorins konstruktioner
En central drivkraft i Laclau och Mouffes gemensamma och individuella författarskap är en radikal omformulering av det socialistiska projektet. I ljuset av kommunismens fall och en alltmer omfattande kapitalistisk och nyliberal hegemoni menar de att vänsterrörelsernas politiska inriktning har orienterats mot en konsensusbetonad mittenpolitik. Deras ambition är att formulera en politisk mothegemoni genom
en radikal och pluralistisk demokrati som kan skapa nya relationer
mellan olika demokratiska krav på ökad jämlikhet. Diskursteorin är på
samma gång en teoretisk konstruktion för radikal demokratisk politik
och ett filosofiskt-analytiskt ramverk för diskursanalys (Laclau, 1990,
1996, 2001; Laclau & Mouffe, 2001; Mouffe, 1996, 2005a, 2005c).
Utgångspunkten för Laclau och Mouffes arbete var att återvända till
marxismens grundläggande teoretiska begrepp, deras ursprungliga betydelser och de nödvändiga villkoren för att begreppen skulle fungera
som diskursiva operationer. Resultaten av deras dekonstruktion beskriver bland annat marxism-leninismens teoretiska utarmning av
marxismens diversitet och olika mindre framgångsrika försöka att vitalisera marxistisk teoribildning. Gramsci nämns som det enda exemplet på en fruktbar neomarxistisk teoriutveckling (Laclau & Mouffe,
2001; Mouffe, 2005a, 2005c).
Gramscis intellektuella bidrag till diskursteorin är hans utveckling av
ett hegemonibegrepp som överskred den marxist-leninistiska klasskampen. Han diskuterar hegemoni som en form av intellektuellt och
moraliskt ledarskap med förmågan att ena individer från olika sektorer
genom deras gemensamma idéer och värderingar. Uttrycket för dessa
gemensamma grunder kan ses som en kollektiv vilja eller ideologi som
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bildar fundament för ett historiskt block – en avgränsning i tid och
rum. Gramsci bryter därmed både med förståelsen av ideologi som
falskt medvetande och med föreställningen om politisk subjektivitet
baserad på en redan given klasstillhörighet (Laclau & Mouffe, 2001).
Marx historiedeterministiska syn på samhällets utveckling, där den
ekonomiska basen organiserar betydelseproduktion, byggde på en särskild förståelse av struktur och orsakssamband. Under 1900-talet uppstod ett intresse för att studera språkets inflytande på sociala och kulturella system. Inriktningen, kallad strukturalism, har sina rötter i den
strukturella lingvistiken som Ferdinand de Saussure utvecklade. Från
strukturalismen hämtar Laclau och Mouffe (2001) sin förståelse av att
tecken är komponerade av två aspekter. Dels det betecknade, vilket är
tecknets abstrakta innebörd. Dels beteckningen, vilken är tecknets
uppfattade auditiva eller visuella aspekt. Relationen mellan dessa är
godtycklig och tecken får sin betydelse genom sin relation till andra
tecken (Howarth, 2007). Den senare kritiken mot strukturalismen ifrågasatte bland annat synen på språket som en total och oföränderlig
struktur och andra strukturerande principer som klass, kön och etnicitet (Laclau & Mouffe, 2001; Mouffe, 2005c).
Centralt i den poststrukturella förståelsen av språk och struktur finns
ett ifrågasättande av tillstängda och centraliserade strukturer och en
betoning av instabilitet och kontingens (Torfing, 1999). Snarare än att
se språket som ett enda system betonas att språket är strukturerat i
mönster eller diskurser där tecknens betydelse varierar mellan diskurserna (Howarth, 2007; Howarth & Stavrakakis, 2000; Laclau, 1990).
Från Derrida hämtar Laclau och Mouffe inspiration till sin förståelse
av dekonstruktion och det socialas obestämbarhet som omöjliggör föreställningen om strukturell determinism. De menar att just denna
obestämbarhet är förutsättningen för hegemoni som en teori om beslutsfattande i en obestämbar kontext. Laclau och Mouffe bygger således sin radikala demokratiteori och diskursteori på obestämbarhet,
kontingens och hegemoni.
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Diskursers konstitutiva roll
Laclau och Mouffe (2001) betraktar diskurs som konstituerande för det
sociala och använder diskursbegreppet för att omfatta alla sociala fenomen, inte enbart det språkliga. 9 Det sociala ska förstås som en samling avlagrade sociala relationer vilka utgör bakgrund för handlingar
och meningsskapande. Genom att sociala agenter återkommande reproducerar dessa sociala relationer upplevs det sociala som relativt
varaktigt. Diskurser har samma utsträckning som det sociala (coextensive) och innehåller alltså även materiella aspekter och handlingar. De
semantiska eller pragmatiska aspekterna är tätt sammanvävda. ”All
actions have meaning, and to produce and disseminate meaning is to
act” (Torfing, 1999, s. 94).
Den ontologiska anti-essentialism som utmärker diskursteorin resulterar i antagandet att det inte finns någon objektiv materiell verklighet
eller bas utan att det sociala är fullt ut diskursivt konstruerat (Laclau,
1996; Laclau & Mouffe, 2001; Torfing, 1999). Allt är därmed diskursivt
i den bemärkelsen att vår uppfattning om verkligheten konstitueras
språkligt och det diskursiva och det icke-diskursiva kan inte separeras.
Samtidigt betonas att objektens materiella existens inte förnekas eller
att allt reduceras till språk. Diskurser är språkliga och materiella. Det
är bara föreställningen om att objekten skulle ha någon utomdiskursiv
mening som inte accepteras (Laclau & Mouffe, 2001).
Utifrån detta perspektiv är skolans demokratiuppdrag en diskursiv
formation som omfattar språkliga och materiella fenomen. Den formella kontexten med skolbyggnad, klassrum, bänkar och skolmaterial
är delar av en utbildningsdiskurs. Affischer med gemensamt formulerade ordningsregler som pryder väggarna i klassrum, mindre rum som
används för möten och samarbeten, rastvakter och elevhälsoteam är
alla del av en diskurs om skolans demokratiuppdrag. Många objekt har
både en materiell och språklig form medan andra fångas i en abstrakt
språklig form. I undersökningen fokuseras dock i huvudsak de språkliga dimensionerna av diskursen även om de texter som analyseras i

9 I den fortsatta framställningen kursiveras centrala teoretiska och analytiska begrepp första gången
de används.
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avhandlingen är materiella i den bemärkelsen att de utgör tryckta publikationer.
Diskursteorins förnekande av alla former av essentialism för med sig
att samhället eller det sociala inte kan ses som grundat på någon överordnad princip. Utgångspunkten för Laclau och Mouffes uppfattning
är att det sociala utmärks av ständig obestämbarhet. Alla identiteter är
kontingenta, det vill säga obestämbara och öppna. ”A conception which
denies any essentialist approach to social relations, must also state the
precarious character of every identity and the impossibility of fixing the
sense of the ’elements’ in any ultimate literality” (Laclau & Mouffe,
2001, s. 96). Grunden för det sociala är därmed så splittrad, destabiliserad och oorganiserad att den gör alla försök att låsa fast sociala identiteter till ett omöjligt projekt. Här finns en möjlig risk att anklagas för
total relativism och för att varken konstruktionen av läraridentiteter,
eller ens ett samhälle, är möjligt. Diskursteorin kringgår detta genom
att ge det politiska företräde framför det sociala (Laclau & Mouffe,
2001; Torfing, 1999, 2005). Mouffe (2005a, 2005c) förklarar det politiska som konstitutiva handlingar som utformar samhället på vissa bestämda sätt och samtidigt utesluter andra möjligheter. Konflikt (antagonism) uppstår därför att politiska frågor alltid tvingar oss att fatta beslut genom att välja mellan olika motstridiga alternativ (Mouffe,
2005c; Torfing, 1999). Det politiska föregår därmed konstituerandet av
det sociala och av samhället. Mouffe skriver ”… by 'the political' I mean
the dimension of antagonism which I take to be constitutive of human
societies …” (2005c, s. 13).
Konstituerandet av det sociala i meningsfulla strukturer kan inte vara
annat än diskursiva konstruktioner. Tillfälliga strukturer skapas genom olika former av organiserat samtycke – hegemoni - som upprätthålls i och genom sociala relationer. Blocköverskridande överenskommelser i utbildningspolitiska frågor är en tydlig illustration av en hegemonisk praktik. ”… [O]ne can see hegemony as a theory of the decision
taken in an undecidable terrain” (Laclau & Mouffe, 2001, s. xi). När
betydelser konstitueras sker en form av maktutövning - ett bestämmande om en tillfällig fixering. En särskild form av politisk aktivitet
utgörs av hegemoniska praktiker som strävar efter att artikulera så
många skilda identiteter och subjektiviteter som möjligt för att på så
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sätt forma en bas för en ny social ordning, en hegemonisk formation
(Howarth & Stavrakakis, 2000). Den utbildningspolicy som undersöks
i avhandlingen är politiska handlingar i dubbel bemärkelse. Dels är de
ett konkret resultat av politiska beslut (den politik som förs i en stat).
Dels utgör de hegemoniska projekt genom sina försök att skapa entydighet.
Kampen om betydelsebildning
Genom sitt sätt att betrakta hegemoni som en teori om beslutsfattande
för Laclau och Mouffe in en konstruktivistisk aspekt. Hegemoni är avhängigt konstruktionen av en diskursiv formation som fungerar som
inskriptionsyta för olika sociala krav, åsikter och attityder (Laclau &
Mouffe, 2001). Även om man vidmakthåller att allt är kontingent och
avhängigt en specifik kontext är ett sådant påstående i sig inte meningsfullt eftersom alla subjekt måste relatera till strukturer och betydelser i form av diskurser. Hegemoniska strukturer kan förstås som
konstruktioner där olika flytande signifikanter artikuleras och fixeras
runt särskilda nodalpunkter. Flytande signifikanter är tecken som ofta
är föremål för konkurrerande betydelser, som exempelvis demokrati,
och som får sin betydelse genom att knytas till andra tecken. Denna
fixering är aldrig total på grund av det socialas öppenhet eller tvetydighet. Det är alltid möjligt att tillskriva signifikanter andra betydelser.
Föreställningen om den ”rena” betydelsen kan bara upprätthållas om
den språkliga strukturens tvetydighet inte tillåts penetrera det hegemoniska projektet som sådant. Synsättet innebär en ganska naiv föreställning om sociala agenters homogenitet och självmedvetenhet
(Torfing, 1999). Alla de som låter sig representeras av subjektet lärare
kommer att ha uppfattningar om lärarrollen som inte är helt identiska.
Denna diskrepans eller begränsning kan överskridas genom att i stället
låta tvetydigheten delvis ta plats i det hegemoniska projektet. Kan diskursen omfatta olika kontextuella betydelser visar den att kontingensen inte beror på det hegemoniska projektet utan på den empiriska
verklighetens bristfällighet. Nästa steg är att den hegemoniska konstruktionen sedan införlivar tvetydigheten i strukturen. Då upplevs den
som en funktion i den hegemoniska strukturen stället för orsakad av en
icke perfekt empirisk verklighet (Laclau, 1990). Ett tydligt exempel
från diskursen om skolans demokratiuppdrag är begreppet tolerans.
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Läroplanen anger att tolerans är ett viktigt demokratiskt värde medan
andra texter anammar normkritikens ifrågasättande av toleranspedagogiken. Eftersom normkritiken relateras till samhällets ojämlikhet
och maktstrukturer är det den bristfälliga empiriska verkligheten som
är problemet, inte demokratiuppdragets hegemoni.
För att hegemoniska strukturer ska upprätthållas krävs att de uppfattas
som objektiva. När en struktur eller diskurs tas för given innebär det
att kontingensen döljs. Det är inte längre möjligt att uppfatta att strukturen är en konstruktion som skulle kunnat ha andra innebörder. Det
är detta diskursteorin benämner ideologi. Eftersom det politiska är en
ständigt pågående kamp om betydelsetillskrivning och de politiska
processerna avgör hur det sociala konstrueras menar diskursteorin att
ideologi är något som döljer diskursens kontingens (Torfing, 1999).
Ideologi kan ses som en samling särskilt totaliserande strukturer med
universalistiska anspråk vilka beskriver idealiserade bilder av samhället och subjekten. Ideologier organiseras runt myter. Begreppet myt
hänvisar till normer, värderingar och grundantaganden vilka illustrerar ett idealtillstånd. Centralt är att myten representerar något som
skiljer sig från den självt; nämligen föreställningen om en totaliserad
helhet (Laclau, 1990; Torfing, 1999).
Förutsättningen för att en myt ska uppstå är en strukturell rubbning
som destabiliserar en tidigare diskurs så att den inte längre kan omfatta
de nya händelserna. Myten uppstår för att lappa den reva i den sociala
väven som uppstått (Laclau, 1990). Sociala fantasier kan ses som särdeles livaktiga myter som expanderar mytens diskursiva konstruktioner i syfte att konstruera samhälle och sociala agenter som helt och
hållet positiva identiteter. Sociala fantasier producerar en meningsoch handlingshorisont som är strukturerade kring medvetet tomma eller ambivalenta signifikanter. Vanliga exempel på sociala fantasier är
den kristna kiliasmen eller upplysningen som på olika sätt konstruerar
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det sociala och sociala agenter mot en horisont som är svår att ”överskrida”. 10 Demokrati och mänskliga rättigheter är kontingenta diskurser som kan ses som sociala fantasier i kraft av att de hegemoniserat
det tomma tecknet ”universalitet” (Torfing, 1999).
Hegemoni kan betraktas som organiserat samtycke inom ett socialt fält
där ingen annan stabilitet är möjlig. Hegemoniska artikulationer innebär alltid någon form av kraft och bortträngning. Den innebär ett förnekande av såväl andra betydelser som av de individer som på olika
sätt identifierar sig med dessa betydelser. Detta gör att det sociala genomkorsas av antagonism eller konflikt. Laclau och Mouffe beskriver
antagonism som ett misslyckande i att påvisa skillnader.
If language is a system of difference, antagonism is the failure of difference:
in that sense, it situates itself within the limits of language and can only exist
in the disruption of it – that is, as metaphor. (Laclau & Mouffe, 2001, s. 125)

Laclau och Mouffe diskuterar vidare den traditionella förståelsen av
antagonism som en konflikt mellan två redan konstituerade subjekt.
Antingen kan antagonismen bestå i konkret opposition som i A – B eller i en logisk motsägelse som i A – icke-A. I båda fallen finns två positiva identiteter som redan är konstituerade. I det första fallet har de två
identiteterna sin innebörd oavsett relationen mellan dem. Den ena
upphör inte att existera för att den står i opposition till den andra. I det
andra fallet är antagonismen begreppslig där relationen mellan A och
icke-A gör att de tar ut varandra. För att förstå hur Laclau och Mouffe
(2001) betraktar antagonism är en viktig insikt att subjektet inte redan
är konstituerat utan att ”den Andres” närvaro hindrar subjektet från att
bli sig självt. Vi lever hela tiden i motsägelsefulla sammanhang och klarar av motstridiga krav och innebörder. Laclau och Mouffe vill med sitt
resonemang tydliggöra att konflikt uppstår, inte när sociala aktörers
identiteter eller diskursiva tvetydigheter kolliderar, utan när en identitet hindrar en annan identitet från att realiseras. Antagonism visar på
objektivitetens gränser och bidrar till konstituerandet av det konstitu-

10 Det ideala samhälle som den kristna kiliasmen representerar är en 1000-årig period av frid och kristet styre, ungefär som ett samhälle utan synd. Upplysningen erbjuder ett samhälle där förnuft och jämlikhet råder med en stark tro på utveckling och framåtskridande. Eftersom såväl synd som förnuft och
jämlikhet måste förstås som konstruktioner är dessa totaliserade strukturer i sig en orimlighet.
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tiva yttre genom att visa på andra möjligheter till identifikation och meningsskapande (Howarth & Stavrakakis, 2000; Laclau, 1995; Laclau &
Mouffe, 2001; Laclau & Zac, 1994). Det skulle exempelvis kunna förklara det intensiva hatet från vissa män mot kvinnor som förespråkar
ett feministiskt projekt. Genom att framhäva jämställdhet som ideal
förhindras de män som identifierar sig som hierarkiskt överlägsna från
att realisera sin identitet.
Det är möjligt att uttrycket ”organiserat samtycke” kan tolkas som en
variant av den liberala demokratins uppfattning av konsensus. Detta är
dock inte avsikten. Om betydelsen av hegemoni kommer till uttryck i
att konstruera och stabilisera betydelsesystem sker inte detta genom de
rationella subjektens överenskommelser utan på grund av att det sociala genomkorsas av antagonism. För att hegemoniska praktiker ska
vara möjliga är den nödvändiga förutsättningen det socialas obestämbarhet och förekomsten av antagonism. Endast då betydelser är föränderliga finns möjligheten till tillfällig fixering.
Subjektet som konstitutiv brist
Laclau och Mouffe (2001) gör tydligt upp med rationalismens och empirisismens syn dels på subjektet som ett rationellt, självmedvetet och
enhetligt subjekt utrustat med vissa egenskaper, dels med uppfattningen om subjektet som grund för sociala relationer. Eftersom begreppet diskurs inte bara indikerar språket utan omfattar alla sociala
fenomen inbegriper det även subjektet. Detta kan därför inte ses som
fördiskursivt eller utomdiskursivt utan är, i likhet med andra sociala
fenomen, diskursivt konstruerat. Interpellation innebär att subjekt
svarar an på diskursiva förfrågningar vilka möjliggör identifikation
med olika diskursiva positioner. Hos tidiga marxister bestäms dessa
positioner av den bakomliggande strukturen och på förhand givna sociala kategorier som klass och kön. De har därmed en ideologisk grund.
Laclau och Mouffe tar sin syn på subjektets konstituering ytterligare ett
steg och vänder sig emot föreställningen om att någon praktik kan bestämmas av bakomliggande sociala strukturer (som ekonomisk determinism).
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Laclau och Mouffe ser således subjektet som diskursivt konstruerat
men begreppet interpellation förklarar inte varför subjektet identifierar sig med en viss position. De lyfter i stället fram politisk subjektivitet
som ett sätt att förstå individens agentskap (Howarth, 2007; Howarth
& Stavrakakis, 2000).
In other words, in order to go beyond the privileging of the structure over
the agent in structuralism without recourse to a voluntaristic privileging of
the agent, as is evident in different current of methodological individualism,
Laclau argues that the actions of subjects emerge because of the contingency
of those structures through which a subject obtains its identity. (Howarth &
Stavrakakis, 2000, s. 13)

Identifikation är i grunden en aktiv handling och diskursteorin lägger
stor vikt vid subjektivitet och handling. Genom att sin syn på hur subjektet interpelleras med Lacans poststrukturella psykoanalytiska teori
utvecklar diskursteorin en förståelse för vad som driver subjektet till
handling (Laclau & Zac, 1994; Torfing, 1999).
Lacan betraktar subjektet som konstitutiv brist, det vill säga ett subjekt
som alltid strävar efter att bli ett helt och sant själv. Spädbarnets ursprungliga symbios och helhetskänsla konfronteras med upplevelsen
av att vara ett separat subjekt genom att reflekteras diskursivt utifrån.
Barnet grundar sin identitet på de diskursiva bilder det presenteras för
och uppnår så småningom en föreställning av helhet, enhet och totalitet (Laclau, 1990; Laclau & Zac, 1994; Mansfield, 2000; Torfing, 1999).
Eftersom denna helhet uppstår utanför individen blir subjektet ”… the
discourse of the other” (Mansfield, 2000, s. 43) och identiteten grundas externt i ett fält av betydelsetillskrivningar. De diskursiva bilder
som barnet internaliserar stämmer dock aldrig riktigt överens med
spädbarnets helhetsupplevelse vilket gör subjektet i grunden splittrat.
Viljan att identifiera sig med diskursiva positioner uppstår ur behovet
att ständigt försöka undkomma denna konstitutiva brist eller icke kompletta identitet (Laclau & Zac, 1994; Mansfield, 2000; Torfing, 1999).
Subjektet är således detsamma som konstitutiv brist medan jaget, som
upplevelsen av en bestående identitet, utgörs av en samling föreställda
identifikationer. Behovet av att återkomma till stadiet av fullständig
helhet tvingar subjektet till upprepade identifikationshandlingar och är
drivkraften för handling. Det förklarar varför antagonism uppstår när

46

denna identifikation förhindras. Om identitet kan förstås som identifikation måste det finnas något för subjektet att identifiera sig med.
Detta sker diskursivt genom att subjektet låter sig representeras av en
subjektposition, exempelvis lärare. Identiteten konstitueras genom att
diskursen förser lärare med egenskaper, kompetenser, handlingsvillkor etcetera. Subjektet låter sig även representeras av andra diskursiva
subjektpositioner, exempelvis nationalitet, genus, släktskap och så vidare vilket gör subjektet fragmenterat. Precis som med andra diskursiva konstruktioner är även identiteten kontingent och kan alltid vara
något annat än vad som förefaller möjligt, vilket med diskursteorins
begrepp uttrycks som att subjektet är överdeterminerat (Laclau, 1990;
Laclau & Mouffe, 2001; Laclau & Zac, 1994).
Diskursteorin gör ingen skillnad mellan hur individuella och kollektiva
identiteter organiseras. Kollektiv identitet innebär gruppbildning där
subjekt likställs med varandra avseende något kriterium för identifikation. Sådan kollektiv identitet kan tillskrivas subjekten av andra genom att någon talar om gruppen eller å gruppens vägnar. Såväl diskurser som identiteter/gruppbildningar innebär att möjligheten till betydelsetillskrivning reduceras genom att utesluta andra tolkningar och
positionera subjektet inom en diskursiv struktur. Detta möjliggör samtidigt politisk subjektivitet genom att möjliggöra för subjektet att
handla. När diskursers tillfälliga karaktär blir synliga genom förskjutningar och rubbningar i den sociala förståelsen av samhället och identiteter kan den tillfälliga strukturen inte längre tillhandahålla den tidigare identiteten. Eftersom subjektets drivkraft kommer ur dess konstitutiva brist, tvingar dessa rubbningar subjektet till handling för att
skaffa sig en identitet (Howarth, 2007; Laclau & Zac, 1994)
Diskursiva operationer
Hela det sociala fältet är ständigt i rörelse. Olika hegemoniska försök
att fixera betydelser bryts i antagonistiska relationer mot alternativa
betydelser. Trots det upplever vi samhället och det sociala som förhållandevis stabilt. Myter och sociala fantasier är begrepp som illustrerar
diskursers ideologiska funktion för att konstituera samhället och sociala agenter som stabila och enhetliga identiteter. Ur identitetsperspektiv uppstår social antagonism när ”… the presence of the ’Other’ prevents me from being totally myself (Laclau & Mouffe, 2001, s. 125). Som
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jag har uppfattat det innebär social antagonism att individen förhindras att realisera sig själv genom total identifikation med en subjektposition, eftersom en annan identitet förhindrar detta. Denna konstrueras därmed som en ”fiende”. Social antagonism kan även uppstå när
man identifierar sig med olika subjektpositioner som ställer motstridiga krav på ens handlingar.
För att visa på uppkomsten av antagonism måste man förstå hur antagonistiska relationer hotar det diskursiva systemet. Även i analyser av
identitet och subjektpositioner görs det genom införande av ekvivalensens och differensens logiker. Ekvivalenslogiken fungerar så att den
upprättar relationer mellan skillnader som ekvivaleras med varandra i
relation till något yttre som inte kan införlivas i ekvivalenskedjan. Den
kan därmed sägas upprätta en politisk gränsdragning mellan två opponenter. I skolans demokratiuppdrag ekvivaleras till exempel empati,
jämställdhet och solidaritet. med demokrati/mänskliga rättigheter
som gemensamhet och ställs mot rasism/främlingsfientlighet som en
negativitet. Det är viktigt att notera att de element som ekvivaleras inte
är identiska utan endast delar en viss likhet som skiljer dem från något
annat. Differensens logik opererar på motsatt vis genom att expandera
ett givet system till att omfatta fler differentierade positioner. På det
viset kan exempelvis integrationspolitiska diskurser konstruera olika
sätt att vara svensk som svenskfödd, utlandsfödd, barn till invandrare
eller nysvensk.
Artikulationer och nodalpunkter
De relationer som binder samman diskursiva formationer etableras
inte genom någon logisk samhörighet eller av ett meningsskapande
subjekt, utan är resultatet av en diskursiv praktik kallad artikulation.
En artikulation är vilken social praktik som helst, som upprättar relationer mellan element (tecken) så att deras identitet förändras på grund
av den artikulatoriska praktiken (Laclau & Mouffe, 2001; Torfing,
1999). Genom att ett element artikuleras tillskrivs det en viss relationell identitet och reduceras till att bli ett moment. Moment är tecken i
diskursivt artikulerade differentiella positioner. I linje med tidigare resonemang är reduceringen av element till moment inte fullständig och
etableringen av diskurser är aldrig beständig. Det finns alltid en möj-
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lighet att ett objekt tillskrivs andra identiteter. Varje diskurs undermineras av detta överflödande av mening vilket utgör det diskursiva eller
det diskursiva fältet. Det diskursiva illustrerar all möjlig annan betydelse som en identitet skulle kunna ha. Konsekvensen blir att konkurrerande identiteter hotar diskursens stabilitet samtidigt som de utgör
villkor för etablerandet av en tillfällig identitet. Det går att förstå som
att diskursens gränser, det vill säga de lägen där en given innebörd hotas av andra, skapas såväl i relation till det diskursiva inre som till det
diskursiva yttre. Skillnaden mellan diskurs och det diskursiva fältet ligger i graden av fixering.
Diskursteorin använder Foucaults begrepp ”regelbundenhet i spridning” för att förklara diskursers koherens (Laclau & Mouffe, 2001, s.
105). Regelbundenhet i spridning blir den organiserande principen enligt vilken diskursens differentierade positioner står i relation till
varandra. Varje element är i en mening en flytande signifikant så till
vida att de kan ta olika betydelser i olika diskurser och på olika sociala
fält. Vissa flytande signifikanter blir mer centrala än andra och dessa
benämns nodalpunkter. ”The practice of articulation, therefore, consists in the construction of nodal points which partially fix meaning;”
(a.a., s. 113, kursivering i original). Nodalpunkt är ett knuttecken, ett
särskilt priviligierat tecken, kring vilket diskurser organiseras.
Diskursen om skolans demokratiuppdrag är organiserad runt flera nodalpunkter. Dessa är fostran till demokratisk kompetens, rätt till likvärdig utbildning och arbetet mot kränkande behandling. Nodalpunkten är inte nödvändigtvis det element som förekommer oftast
(ibland inte alls) utan utgör den knutpunkt i relation till vilken andra
element reduceras till moment. För knuttecken som organiserar identitet används Lacans begrepp mästersignifikant. I avhandlingen är artikulation den diskursiva praktik – utbildningspolicy i text – som etablerar relationer mellan element. Ett begrepp som lärare är mångtydigt
och kan inte ges någon mening om det inte sätts i relation till andra
tecken som till exempel undervisning, elever och kunskap.
Diskurser nybildas genom artikulation och i en mening är all social
praktik artikulatorisk. Varje artikulation bygger på tidigare diskurser
men då de sker inom ett diskursivt fält som överskrider gränserna för
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varje diskurs finns även utrymme för nybildning. I avhandlingen blir
det tydligt att varje artikulation av skolans demokratiuppdrag bygger
på tidigare artikulationer samtidigt som det hela tiden sker ett visst nyskapande och förskjutningar i innebörd. Det ger utrymme för såväl artikulation som reartikulation eftersom inga strukturer kan tillslutas
helt. Det torde dock vara uppenbart att det inte går att dra bestämda
gränser mellan vad som kan betraktas som reartikulation och artikulation. Ett citat från läroplanen eller skollagen i en av Skolverkets allmänna råd skulle kunna ses som en reartikulation. Eftersom all identitet är relationell måste dock reartikulationen sättas i relation till sin
kontext. Möjligheten att en viss förskjutning sker är rimlig, exempelvis
i Skolverkets tolkning av lagtexten. Det är dock fortfarande en reartikulation. Likaså sker ingen nybildning av diskurser som inte innehåller
spår av andra diskursiva artikulationer, eftersom det då inte ens blir
möjligt att skapa innebörd. Den tydliga förskjutningen från likvärdig
utbildning som ett uttryck för en strävan efter social rättvisa mot likvärdig utbildning som kvalitet som diskuteras i kapitel 2 är ett sådant
exempel. Eftersom avhandlingens empiriska material omfattar ett kort
och relativt enhetligt tidsspann kommer jag fortsättningsvis att endast
tala om artikulationer.
Signifikanskedjor och överdeterminering
En diskursiv formation innebär att varje element har reducerats till ett
moment. Momenten upptar differentierade positioner i diskursen och
får sin betydelse genom de bestämda sätt på vilka de relaterar till nodalpunkten och till varandra. All identitet är relationell vilket ger dessa
relationer en nödvändig karaktär. Relationerna opererar genom två
olika logiker; ekvivalensens logik och differensens logik. Båda dessa logiker strukturerar momenten i diskurser men skillnaderna dem emellan får betydelse för den kommande analysen (Torfing, 1999). Differensens logik bygger på att varje moment har en differentierad position
i diskursen. Men en oreglerad differentiering är inte möjlig eftersom
diskursen saknar en fixerad kärna. Den endast delvisa fixeringen gör
att det diskursiva, med sitt överflöd av betydelser, undgår differensens
logik. Ytterligare en motkraft är ekvivalensens logik, vilken innebär att
signifikanskedjor eller ekvivalenskedjor konstrueras där olika moment
som är lika (men inte identiska) i något avseende ekvivaleras (Laclau &
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Mouffe, 2001). Ekvivalensens logik innebär att betydelser sätts i relation till varandra inte genom sina differentierade positioner utan genom
ekvivalenskedjor där paradigmatiska relationer skapas. I policymaterialet ekvivaleras till exempel nyanlända, barn med utländsk bakgrund
och asylsökande i en expanderande signifikanskedja. Genom upprättandet av ekvivalenskedjor kollapsar den betydelsebärande struktur
som differensens logik upprätthåller. Dessa två logiker opererar ofta
samtidigt och undergräver varandra, eftersom ingen av dem kan dominera fullständigt. Även relationen mellan differensens och ekvivalensens logiker präglas av obestämbarhet (Torfing, 1999).
Överdeterminering är relaterad till ekvivalensens logik och visar, genom två olika former, hur innebörder skiftar i relation till vilka relationella positioneringar som görs. Begreppet är hämtat från Lacans terminologi och avser, mycket förenklat, att subjektets identifiering aldrig
kan totaliseras. Överdeterminering sker på den symboliska nivån, det
som i diskursteoretiska termer närmast kan beskrivas som de differentierade relativa positioner som styr betydelsetillskrivningen. Den kan
antingen ta formen av förtätning eller förskjutning. Förtätning innebär
att ett moment införlivar andra betydelser, vilket i språktermer benämns metafor (Laclau & Mouffe, 2001; Torfing, 1999). Ett exempel är
när rätten till utbildning för bosatta i landet även inbegriper, med stöd
i konventionen om barnets rättigheter, barn som vistas i Sverige som
asylsökande eller papperslösa. Förskjutning betyder att ett moments
betydelse överförs till ett annat moment vilket då i språkterminologi
motsvarar begreppet metonymi (namnbyte). Om ekvivalensens logik
kollapsar de differentierade positionerna skapas metonymiska relationer vilka så småningom, när associationen mellan närliggande element blir förverkligad, leder till konstruktionen av metaforer.
Radikal och pluralistisk demokrati
Som jag tidigare tagit upp i min kontextualisering av diskursteorin har
Laclau och Mouffe en önskan att vitalisera det vänsterpolitiska projektet. En del i detta är utvecklandet av en radikal pluralistisk demokrati. Laclau och Mouffes perspektiv på radikal demokrati skiljer sig
från andra radikala perspektiv. Habermas deliberativa radikala demokrati, som förespråkar deliberation och konsensus, är kanske det mest
påfallande. Laclau och Mouffes perspektiv skiljer sig även från radikala
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kommunitära teorier, vilka avfärdar den liberala demokratiuppfattningen. Grunden i Laclau och Mouffes perspektiv är en agonistisk pluralism (Mouffe, 1993; Torfing, 1999). För att demokrati och pluralism
ska vara möjliga krävs att den antagonistiska dimensionen hos det politiska inte undertrycks. Förhandling och konsensus i politiska frågor
kan därför inte vara en målsättning. Som ett alternativ till dilemmat
antagonism eller konsensus föreslår Mouffe det hon benämner agonism, som lösning. Agonism bygger på att erkänna motpartens legitima
rätt att hysa andra åsikter, trots insikten om att rationella lösningar på
konflikten saknas (Mouffe, 2005c).
Trogen de teoretiska grunderna för diskursteorin börjar Laclau och
Mouffe konstruktionen av en radikal pluralistisk demokrati genom att
identifiera den nykonservativa och nyliberala världsbild de ställer sig
emot. Denna världsbild, som de benämner den antidemokratiska oppositionen, innebär ett ifrågasättande av några av liberalismens grundprinciper. Den liberala demokratin, som blev resultatet av den demokratiska revolutionen som inleddes för ca 200 år sedan, är en sammanvägning mellan demokratiska och liberala logiker (Laclau & Mouffe,
2001). Där demokratins folkstyre lätt skulle kunna leda till majoritetens tyranni har liberalismens försvar av mänskliga rättigheter och individens frihet utgjort en relevant motpol. För att upprätthålla balansen har dock liberalismens företrädare varit tvungna att legitimera ett
visst statligt inflytande visavi individen. Frihet har kommit att utvecklas från en negativ frihet från tvång och våld, till en positiv som innebär
att individen är fri att realisera sin potential (Laclau & Mouffe, 2001;
Mouffe, 1993). Försvarare av individens frihet och marknadens ekonomiska intressen ifrågasätter detta och menar att en politiskt liberal ordning endast kan existera inom ramen för en fri marknadsekonomi. Den
nyliberala hegemoniska ordningen förenar olika subjektpositioner
kring individbaserade rättigheter och ett negativt frihetsbegrepp
(Laclau & Mouffe, 2001).
Mot detta ställer Laclau och Mouffe (2001) ett vänsterprojekt grundat
på liberal demokrati, i avsikt att fördjupa och expandera den mot en
radikal och pluralistisk demokrati. Det innebär en kamp mot orättvisor
och att utmana förtryck i alla former. Tack vara det socialas öppenhet
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är den liberala betydelsen av frihet inte fixerad utan det är möjligt, menar Laclau och Mouffe, att intervenera i den konservativa artikulationen av frihet och i stället artikulera frihet så att det accentuerar det
demokratiska momentet. Min förståelse av det demokratiska momentet utgörs av att det innebär jämlikhet i tillgång och möjlighet. Jag utgår
vidare ifrån, baserat på resonemangen ovan och i kapitel 1, att det demokratiska momentet innebär att införliva den politiska liberalismens
pluralism, men avvisa den ekonomiska liberalismens fria konkurrens
och marknadskapitalism. Syftet med det radikala vänsterprojektet är
att förena olika identiteter genom att artikulera ekvivalenskedjor mellan olika former av underordning, förtryck och diskriminering.
En viktig grundsten för den radikala demokratin är komma till rätta
med dissonansen mellan pluralism och enhet. Om pluralism förstås
som principen att alla individer ska ha möjlighet att organisera sina liv
samt välja de mål och medel de anser bäst innebär det att den demokratiska föreställningen om enhet inte är möjlig.
What is now in crisis is a whole conception of socialism which rests upon
the ontological centrality of the working class, upon the role of Revolution,
with a capital ‘r’, as the founding moment in the transition from one type of
society to another, and upon the illusory prospect of a perfectly unitary and
homogeneous collective will that will render pointless the moment of politics. The plural and multifarious character of contemporary social struggles
has finally dissolved the last foundation for that political imaginary. (Laclau
& Mouffe, 2001, s. 2)

Inte heller den liberala politiska föreställningen om tolerans, deliberativ kommunikation och konsensus är möjlig då pluralism kantas av
konflikter mellan konkurrerande uppfattningar om det goda livet och
hur samhället ska ordnas. Laclau och Mouffe ger det politiska företräde
och det politiska är i grunden konstitutiva handlingar som ordnar samhället. Dessa är alltid grund för social konflikt mellan olika sätt att vilja
organisera det sociala. Samhället genomkorsas av konflikter på detta
sätt och några aktuella exempel är de konflikter som uppstår mellan
miljöaktivister och klimatförnekare, mellan ”me too”-anhängare och
de som inte vill ge upp patriarkala strukturer eller mellan ”remainers”
och ”brexiteers” i UK. Pluralism möjliggör det politiska och därmed
konflikt där olika uppfattningar om det goda och värdefulla livet delar
människor i vänner och fiender.
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Konsensus är inte svaret menar Mouffe (2005a, 2005c, 2019), eftersom
det bygger på en föreställning om rationella och på förhand definierade
(a priori) subjekt där politisk passion inte har något utrymme. Hon föreslår därför en agonistisk demokrati som bygger på konsensus om ett
fåtal grundläggande värden och procedurer, men som tillåter och uppmuntrar dissonans avseende hur dessa värden ska tolkas och omsättas
i olika sätt att organisera samhället. En viktig poäng är att medan deliberativa konsensusmodeller föreställer sig en situation där konflikter
raderas och alla kan inkluderas, erkänner den agonistiska modellen att
inga konstruktioner kan ske utan ett inkluderat ”vi” och ett exkluderat
”dem”. 11 De som exkluderas i Mouffes agonistiska modell är de parter
som utnyttjar antidemokratiska metoder för att attackera de grundläggande demokratiska värdena. Delvis kan man säga det är de grupperingar som benämns högerpopulister som exkluderas från Mouffes
vänsterpopulism.
Den agonistiska modellen ska inte förstås som en modell som förespråkar ett bestämt sätt att organisera sitt liv, utan tvärtom som en modell
som vill göra det möjligt för alla att själva välja mål och medel. För att
det ska vara möjligt krävs då att alla ges möjlighet att göra val och får
jämlika förutsättningar för att göra det. Här menar Mouffe att den liberala demokratins bidrag är att fördjupa och utvidga den demokratiska modellen genom att dra gränslinjen mellan folket och oligarkin,
snarare än att exkludera någon ur folket på basis av a priori sociala kategorier som klass, genus och etnicitet.
Radikal demokrati i utbildning
En aspekt av Laclau och Mouffes författarskap är att de som politiska
filosofer inte intresserar sig nämnvärt för hur deras idéer om radikal
demokrati kommer till användning i exempelvis utbildning. Ett nytt
sätt att tänka kring subjekt och konflikt, vilket utmanar hegemoniska
objektiva strukturer där subjektet förstås som förkonstituerat och rationellt och där konflikter är något negativt, ställer krav på individen.

11 Jag har valt att följa Mouffes begrepp och skriver ”vi” (we) och ”dem” (them) eftersom ”dem” inte är
individuella subjekt utan representerar Annanhet ”… the 'them', the constitutive aspect of antagonism
(Mouffe, 1993, s. 7).
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Att visa på kontingens i objektiva strukturer och utmana det förgivettagna behöver därför tränas. Eftersom avhandlingen intresserar sig för
hur demokrati tränas i formell utbildning ges ett teoretiskt bidrag till
förståelsen av vad ett radikalt demokratiperspektiv skulle kunna innebära i utbildningssammanhang. I detta syfte utgår jag ifrån texter om
det demokratiska subjektet (Biesta, 2007, 2011), konflikt och agonism
i utbildning (Ruitenberg, 2009; Todd, 2010; Todd & Säfström, 2008)
och artikulation som radikal demokrati i utbildning (Snir, 2017).
Biestas (2007, 2011) utgångspunkt är att den vanliga uppfattningen om
demokratisk utbildning vilar på en instrumentell och individualistisk
grund. Om demokratisk utbildning ses som medlet för att bevara demokratin genom att utrusta individen med rätt kunskaper, förmåga
och vilja att agera demokratiskt innebär det att subjektet konstrueras
som ett på förhand givet och essentialistiskt subjekt - den goda medborgaren. I stället föreställer sig Biesta att demokratisk utbildning kan
riktas mot demokrati som en önskan om en särskild sort mänsklig samvaro. Denna samvaro präglas av att individer inte är subjekt inneslutna
i sig själva, utan blir subjekt i interaktion med andra genom att handla.
Handling är att ta initiativ och att föra ett nytt varande till världen. Utgångspunkten för utbildning kan då inte vara att överföra kunskaper
från en individ till en annan, utan att möjliggöra för individen att
handla.
De nödvändiga villkoren för handling är att andra svarar an på ens
handlingar, och att de tillåts göra det utan de begränsningar som bestämda handlingsanvisningar innebär – att de också får vara subjekt.
Handling kan därför medföra oförutsedda reaktioner från andra då de
för ett nytt varande in i världen. Här aktualiseras den svårighet som
lärare ställs inför, i och med att deras uppdrag är både att få eleven att
förstå skolans innehåll på ett särskilt sätt, och att samtidigt stötta dem
i att utvecklas utifrån sin egen särart. Demokratisk utbildning kan förstås i termer av att låta individen vara ett subjekt-i-handling, där subjektets början tas upp av andra utan att det kontrolleras. Då innebär
det att elevers demokratiska lärande utvecklas genom ett lärande av att
villkoren för den egna subjektiviteten, är upprätthållandet av alla andras subjektivitet (Biesta, 2007).
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Biesta konstruerar en politisk subjektskonception och drar paralleller
till Mouffes syn på politisk subjektivitet och hur subjektet handlar. Ur
ett Mouffeskt perspektiv innebär det att en demokratisk ordning måste
kanalisera politisk passion, som skulle kunna förstås som subjektets
drivkraft att bli ett helt subjekt. Utifrån detta menar jag att två slutsatser för demokratisk utbildning kan dras. Det ena är att demokratisk
utbildning omfattar förmågan att konstruera sig själv som ett subjekt,
genom artikulation (Snir, 2017). Det andra är att utmana synen på konflikt som kontraproduktiv för demokrati. Genom att förespråka agonism kan elever stimuleras till agonistiska relationer där motparten konstrueras som en politisk motståndare snarare än en fiende som ska förgöras (Mouffe, 2005a).
För att demokratiutbildning ska kunna genomföras krävs att elever genomlever sin diskursiva identitet genom att engageras i frågan, ”vad
innebär det att vara jag?” (Snir, 2017 s. 358, min översättning). Detta
innebär inte traditionell självreflektion utan sker genom artikulationens performativa aspekt i publika sammanhang där former av underordning kan identifieras och förstås av andra. Lärarens roll blir då inte
att överföra kunskaper eller värden utan att agera som ett element, det
vill säga ett ännu inte artikulerat subjekt. Läraren kommer, i kraft av
sin lärarroll, att vara mer dominerande men måste ändå iscensätta sina
åsikter och sin sociala identitet och skapa relationer till andra identiteter och åsikter och därigenom transformeras.
Demokratisk utbildning sker således i samspel med andra där förutsättningen för subjekt-i-handling är att låta andra vara subjekt och att
alla deltagare får möjlighet att artikulera sin identitet. Såväl Todd och
Säfström (2008) som Ruitenberg (2009) är kritiska mot den deliberativa synen på det rationella subjektet och på konsensus/konflikt i demokratisk utbildning. Den rationella synen på subjektet omöjliggör
andra former av identifikation, vars värdeanspråk inte kan legitimeras
med rationellt tänkande, medan den deliberativa demokratins syn på
konsensus innebär att pluralism upphör. Konflikt mellan olika hegemoniska sätt att förstå världen är nödvändigt för demokratin. De emotionella grunderna för olika hegemonier kan aldrig elimineras med förnuftsresonemang. Demokratisk utbildning bör därför innehålla utbildning om legitima sätt att betrakta den Andre vars sociala ordning och
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livsval skiljer sig ifrån de egna. Todd och Säfström menar att demokratiutbildning måste börja med att ta konflikt på allvar och lära eleverna,
och även lärarna, konsten att möta konflikter på ett demokratiskt sätt,
genom låta eleverna uttrycka åsikter och relatera dessa till vidare politiska artikulationer. Ruitenberg framför liknande argument genom att
lyfta behovet av att låta politiska emotioner ta plats i utbildning, utveckla en förståelse för politisk ilska till skillnad från moralisk och att
utveckla elevers politiska literacy. Uppenbart är att demokratisk utbildning inte endast innebär kunskaper och värden, förtrogenhet med
det rådande demokratiska systemet eller rätten att inte utsättas för
kränkande behandling. Det synsätt som skissas utifrån Laclau och
Mouffes perspektiv betonar demokratiutbildningens konstitutiva
funktion.
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Kapitel 4
Tidigare forskning
Skola och demokrati är ett förhållandevis väl utforskat, om än begreppsligt och disciplinärt divergent fält (J. Ekman, 2011; Samuelsson
& Bøyum, 2015). För att skapa ett sammanhang för denna studie har
jag valt att i huvudsak avgränsa mig till forskning som problematiserar
skola och läraridentiteter i relation till demokrati ur ett utbildningspolitiskt och text- eller diskursanalytiskt perspektiv. Avhandlingens syfte
och teoretiska utgångspunkter visar riktningen mot ett intresse för skolans demokratiuppdrag på makronivå där meningsskapande samt relationerna mellan diskursiva och sociala villkor undersöks. Vägen dit
har dock gått via en del forskning kring skolan som socialisationsarena
och kring demokratiuppdragets praktiker som illustrerar variationer i
områdets analytiska fokus.
En genomgång av tidigare forskning innebär med nödvändighet ett urval i enlighet med olika principer som på något sätt är tänkta att spegla
relationen till det syfte som ligger bakom genomgången. För detta avhandlingsprojekt är ambitionen att kritiskt granska konstruktionen av
skolans demokratiuppdrag och vilka konsekvenser detta får för lärarsubjektet i utbildningspolitiska texter mellan 2009 – 2018. Genomgången är därför begränsad till forskning som publicerats under 2000talet med fokus på de senaste tio åren. Sökningar har gjorts i databaserna Onesearch, ERIC och Academic Search Elite. Centrala begrepp i
sökningarna har varit demokrati, demokratiuppdrag, värdegrund,
medborgarutbildning, diskurs och läraridentitet på svenska och democratic values, civic/citizenship education eller EDC – education for
democratic citizenship, moral education, values education, discourse
och teacher identity på engelska. Tillsammans med andra sökstrategier, som att utnyttja kunskaps- och forskningsöversikter och referenslistor är detta grunden för konstruktionen av ett kontextualiserande
forskningsfält. Konstruktionen erbjuds till läsaren i full vetskap om att
den inte på något vis är fullständig eller heltäckande.
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Forskning om demokrati i skolan
Forskning kring utbildning för demokrati rör sig över många olika frågor och sammanhang. Internationellt finns ett stort intresse för att diskutera skolans förutsättningar att utbilda för demokrati och medborgarskap genom analyser av läromedel, aktörer, policy och forskningslitteratur (Albanesi, 2018; Kiwan, 2008; Koshmanova, 2006;
Osler & Starkey, 2018; Reichert & Torney-Purta, 2019; Zyngier, 2011).
En av de förutsättningar som är föremål för omfattande forskning rör
förhållandet mellan enhet och mångfald och vilken form av demokratiutbildning som är möjlig eller önskvärd i ett mångkulturellt samhälle
(Banks et al., 2005; Callan, 2002; Kiwan, 2008; Olssen, 2004; Osler &
Starkey, 2018; Parker, 2011). Intresset för demokrati och mångkultur
kommer även till uttryck i forskning om den mång- eller interkulturella
utbildningens villkor och möjligheter där bland annat den liberala
mångkulturalismens synsätt utmanas av kritiska och transformerande
perspektiv (Banks, 2017; Coulby, 2006; Gay, 2002; Kumashiro, 2000;
May & Sleeter, 2010; Nieto, 2017; Salili & Hoosain, 2010). De kritiska
och emancipatoriska perspektiven på demokrati och utbildning omfattar även forskning som rör utbildningens möjligheter att förbättra villkoren för marginaliserade eller missgynnade grupper utifrån social
rättvisa och jämlikhet (Applebaum, 2004; Gandin & Apple, 2002;
McDonald, 2007; Reynolds & Brown, 2010; Ukpokodu, 2007).
I nordamerikansk forskning finns ett intresse för olika aspekter av
social rättvisa kopplat till utbildningen av lärare. På en kraftigt generaliserande nivå kan två problemområden urskiljas i relation till detta.
Det ena kan beskrivas som kulturell/strukturell naivitet som utgår
ifrån att det är svårt att få lärarstudenter att se sig som kulturellt konstruerade och se övergripande strukturella mönster i samhället 12. Flera
studier konstaterar att för att nå fram till studenterna var det inte tillräckligt med värdeöverföring och reflektion utan det krävdes såväl ett
känslomässigt som ett fysiskt engagemang (t ex Howrey & WhelanKim, 2009; Phillion & He, 2004; Sleeter, Torres & Laughlin, 2004). Det

För den uppmärksamma läsaren kan ordvalet skava. Strukturell ska i detta sammanhang inte nödvändigtvis förstås som orsakad av bakomliggande strukturer utan som konstruerade strukturer vilket
med diskursteoretiska begrepp skulle benämnas diskurs och objektivitet.

12
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andra problemområdet, fokuserar på hur man inom lärarutbildning
kan utveckla lärares känsla av agentskap i relation till dimensioner av
social rättvisa. Det handlar om olika sätt att ta aktiv del i utformningen
av ett rättvisare samhälle, utmana rådande strukturer och implementera demokratiska och/eller mångkulturella komponenter i sin undervisning (t ex Howrey & Whelan-Kim, 2009; Liggett, 2011; Mirra &
Morrell, 2011; Sleeter et al., 2004). Forskning om lärarutbildning är ett
omfattande fält i framförallt nordamerikansk forskning. Förutom dimensioner av mångkultur och social rättvisa förekommer diskussioner
om moraliska värden och moraliskt agentskap i lärarutbildning
(Applebaum, 2004; Hansen, 2008; Sockett, 2008; Veugelers, 2010).
Forskning inom skola och utbildning som behandlar undervisning och
lärarens roll utifrån moral- och etikperspektiv kan omfatta kritiska perspektiv där lärarens roll är att utmana samhälleliga diskurser som stöder och stöds av talhandlingar som marginaliserar och exkluderar dem
som blir offer för dem (Applebaum, 2003, 2005). Den kan även omfatta de etiska dimensionerna av lärarens profession som förebild och
överförare av rådande normer och traditioner eller distinktioner mellan undervisning om moraliska värden och moralisk undervisning
(Campbell, 2003, 2008; Fenstermacher, Osguthorpe & Sanger, 2009).
För en närmare ingång till forskningen om demokrati i utbildning ur
ett svenskt/nordiskt perspektiv har jag valt att starta i två forskningsöversikter samt två artiklar som problematiserar värdegrundsbegreppet. Ekman (2011) konstaterar, i sin omfattande kunskaps- och forskningsöversikt över skolans möjligheter att utveckla medborgarkompetenser och demokratiska värderingar hos eleverna, att det inte finns
något sammanhållet forskningsfält, dels för att forskningen är interdisciplinär utan substantiella diskussioner mellan olika discipliner, dels
för att fältet i sig saknar såväl centrum som gränser. Det skulle innebära att det ur ett diskursteoretiskt perspektiv inte finns en hegemonisk diskurs om forskningen kring skolans medborgarfostrande uppdrag som låter sig beskrivas på ett strukturerat sätt. Ekman (2011) konstruerar dock ett ramverk baserad på en utvecklad interaktionsbaserad
modell för skolans demokratiuppdrag som en socialisationsprocess.
Relevant forskning diskuteras utifrån modellen i termer av vad forskningen genererar kunskap om. Ramen illustrerar fyra olika aspekter –
yttre kontext, inre kontext, alternativa socialisationskontexter samt
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elevens demokratiska förhållningsätt och medborgerliga kompetens.
Yttre kontext för skolans demokratiuppdrag är utbildningspolitiska ramar och förutsättningar, institutionella och organisatoriska faktorer
samt skolans kompositionella kontext, det vill säga sammansättningen
av skolans elever utifrån socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Inre
kontexten är den aspekt som betonar lärarrollen, undervisning och
klassrumsklimat, former för skoldemokrati och andra klassrumsnära
skolpraktiker med betydelse för demokratiuppdraget. Alternativa socialisationskontexter kan förstås som informell värdepåverkan (jfr
Thornberg, 2004, 2006) från kamratgrupper, media, hemmiljöer och
liknande. Den aspekten är inte minst viktig givet det politiska landskap
vi ser idag där invandrarfientliga och högerpopulistiska budskap sprids
exempelvis i sociala medier. Alternativa kontexter hänger ihop med
den sista aspekten som rör forskning om utfallsrummet eller vad vi vet
om effekterna av medborgar- och demokratiundervisning på elevers
kunskap och kompetens (J. Ekman, 2011).
I en översikt över forskning om medborgar- och demokratifostran skriven för Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet
anger Englund (2014) några trender och tendenser för forskningen de
senaste decennierna. Englund lägger fokus på utbildningspolitiska intentioner, effekter av skolans demokratifostran och interaktion mellan
lärare och elever, men utesluter rättighetsforskning och forskning om
elevinflytande. Forskning som rör utbildningspolitiska intentioner behandlar konsekvenser av skol- och utbildningsreformer och socioekonomiska bakgrundsfaktorer, motsvarande Ekmans ”yttre kontext”.
Forskning som riktas mot skolan som institution och dess förutsättningar att utföra demokratiuppdraget relateras till den konflikt som urskiljs mellan deliberativ demokrati och kommunikativa ideal å ena sidan och den ökande betoningen av kunskapsförmedling, trygghet och
elevers självkontroll å andra sidan. Englund beskriver hur kunskapsbetoningen i skolans styrdokument har inneburit ett ökat intresse för
att även mäta effekterna av skolans påverkansmöjligheter. Ytterligare
ett område som behandlas är frågan om konflikter och kontroverser i
skola och klassrum. Ur ett diskursteorietiskt perspektiv är det möjligt
att urskilja hur diskursen om skolans demokratifostran har artikulerats, reartikuleras och förskjutits över tid vilket även accentueras i en
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analys av den nordiska utbildningsmodellen unika demokratiprojekt
(Telhaug, Medias & Aasen, 2006).
Ett intressant sätt att skapa perspektiv på forskningsfältet framförs av
Colnerud (2004) och Thornberg (2004) som i varsin artikel problematiserar begreppet värdegrund (värdegrundsarbete) i relation till forskning om skolans praktiker rörande normativa frågor och moraliska eller politiska värden. Thornberg argumenterar i sin artikel för ett (nytt)
begrepp – värdepedagogik - som kan omfatta arbetet med alla de
aspekter av skolans demokrati- och fostransuppdrag som kommit att
symboliseras av det under 1990-talet lanserade begreppet värdegrund.
Det studieobjekt för pedagogisk forskning som anges är den pedagogiska praktikens värdepåverkan. Den föreslås kunna avgränsas som
forskning om kontext (institutionell/organisatorisk), forskning om
medierande aktörer eller faktorer (agentskap, materiellt, diskursivt)
samt forskning om specifika fenomen som exempelvis metoder för värdepåverkan, politisk socialisation eller elevinflytande. Thornberg gör
en distinktion mellan formell och informell värdepåverkan där den formella rör skolverksamhet, liksom mellan explicit och implicit påverkan
(Thornberg, 2004).
Colneruds (2004) intresse ligger i att differentiera begreppet värdegrund för att bidra till att skapa begreppslig och teoretisk klarhet både
visavi den pedagogiska praktiken och i relation till fältet värdegrundsforskning. Den pedagogiska praktiken illustreras på ett kontinuum utifrån dikotomin privata/publika intressen där livsåskådningsfrågor är
den mest privata och intrapersonella värdepedagogiska ansatsen. Därefter följer moralisk normpåverkan, värderingsfrågor, medborgarutbildning och demokratifostran som illustrerar en ökande grad av offentligt och interaktivt intresse. Dessa ansatser relateras sedan till ett
teoretiskt intresse för metafrågor och normativa frågor eller ett empiriskt forskningsintresse. I relation till Thornberg (2004) och Colnerud
(2004) bör den här avhandlingens forskningsintresse placeras i fältet
kontext/medierande faktorer (utbildningspolicy) - formell värdepåverkan (skolverksamhet) - teoretiskt forskningsintresse (diskursanalys
som metafråga).
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I den fortsatta genomgången har jag valt att konstruera den övergripande indelningen av fältet så att det i viss mån kan relateras till avhandlingens syfte och frågeställningar och till avhandlingens studieobjekt – den svenska skolan som demokratiprojekt. De forskningsfrågor
som styr arbetet intresserar sig för diskursiva villkor för skolans demokratiuppdrag. I utbildningspolitiska texter anges skolans demokratiuppdrag innebära att förbereda elever för framtida delaktighet i det politiska och medborgerliga samt att värna om elevers arbetssituation,
förutsättningar och villkor i ett här- och nuperspektiv. Genom diskursteorins förståelse av det sociala fältet som konstituerat genom diskursiva praktiker är det möjligt att betrakta all sådan forskning som diskursiv. Teoretiska diskussioner avser den typ av forskning som diskuterar demokratiutbildningens vara eller icke vara och dess innehåll i
relation till olika policyarenor som forskares impact, media och utbildningspolitik. Socialisationsspåret riktas mot forskning om skolan som
socialisationskontext för framtida medborgarskap medan den synkrona dimensionen i huvudsak rör forskning kring pågående strategier
och interaktion samt lyfter aktörernas, det vill säga elevers och lärares,
perspektiv. Indelningen är inte absolut och vissa studier kan placeras
under flera rubriker, men den kan tjäna som en viss orientering till fältet.
Teoretiska diskussioner om utbildning och demokrati
En relevant teoretisk diskussion är frågan om vilken slags medborgarutbildning som ska betonas, om någon alls, i en liberal demokrati, liksom hur man ska hantera de spänningar som normativ fostran ger upphov till inom ramen för liberalismens betoning av individens frihet.
Sundström och Fernández (2013) analyserar den debatt om medborgarutbildning i liberala demokratier som förekommer i forskning och
litteratur. Analysen visar att paradoxen mellan demokratins och liberalismens logiker (se kapitel 1) utspelas i kampen mellan de dominerande två positionerna monism och universalism, vilka båda underbyggs av Rawls liberalism. Samma ramverk används i en analys av
svensk media avseende demokratifrågor. Resultaten visar att debatten
cirkulerar kring valfrihet, inflytande, självständighet och vad för slags
samhälle medborgarutbildning ska leda till, vilket förankrar den närmare en marknadsliberal position (Côté, Sundström & Sannerstedt,
2013).
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En annan teoretisk diskussion om utbildning och demokrati tar form i
sådan forskning som riktas mot skolreformer och utbildningspolitik.
Åtskilliga forskare urskiljer en begreppslig och innehållslig förskjutning mot en instrumentell kunskapssyn, performativitet, kvalitet och
kontroll som en följd av nyliberal ekonomisk politik och new public management (Ball, 2003; Bergh, 2008; Carlbaum, 2016a; Englund,
2005a; Englund & Quennerstedt, 2008; Larsson, 2013; Mirra &
Morrell, 2011; Stengel, 2016). Uppenbart finns en skillnad mellan vad
filosofiskt politiskt inriktad litteratur bedömer som önskvärd demokratisk utbildning, och de diskussioner som pågår i media och inom utbildningspolitiken, färgade av en nyliberal diskurs. Här kan det vara
relevant att ställa sig frågan om hur olika policyarenor får genomslag i
utformningen av skolans demokratiuppdrag. Ur ett diskursteoretiskt
perspektiv kan man se det som en kamp mellan olika diskurser om att
definiera skolans demokratiuppdrag. En annan diskurs, vilken även
den kan relateras till ett nyliberalt synsätt, utgörs av den juridifiering
som börjar göra sig gällande på skolans område (Bergh & Arneback,
2016; Colnerud, 2014). Juridifieringen av skolan innebär att mellanmänskliga förhållanden och moraliska frågor som tidigare hanterats
inom ramen för den pedagogiska professionen numera är juridiska frågor som regleras av lagstiftning (Colnerud, 2014).
Ytterligare en intressant teoretisk diskussion rör formandet av den demokratiska medborgaren. Skolpolitiska/utbildningspolitiska texter erbjuder möjlighet att kritiskt granska utgångspunkterna för önskad
medborgarkompetens. I några olika studier undersöks utbildning som
medborgarskapande aktivitet. Ur governmentality-perspektiv undersöker Dahlstedt, Fejes och Schönning (2011) två modeller för ”självkontroll” som sägs lära eleverna ”den deliberativa demokratins konst”.
De menar att olika pedagogiska tekniker utnyttjar den deliberativa dialogens logik vilket konstruerar deliberativa subjekt med särskilda kvaliteter. Genom att bjuda in elever till självvalda reflektioner bidrar detta
till ett subjekt som styr sig själv och andra genom sitt beteende (conduct of conduct). Olson och Dahlstedt (2014) visar i en analys av utbildningspolitiska texter hur en aktiv och kommunikativ medborgare
konstrueras genom förekomsten av deliberativa och entreprenöriella
logiker i texter. Det aktiva medborgarskapet tas upp i annan forskning
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som problematiserar normativa och begränsande medborgarideal
(Aldenmyr, Wigg & Olson, 2012; Haste, 2004; Nicoll, Fejes, Olson,
Dahlstedt & Biesta, 2013).
I en artikel (Aldenmyr et al., 2012) ställs konstruktionen av den aktiva
medborgaren mot bakgrund av nyliberala tendenser i svensk utbildning. Analyserna som genomförs i tre kontexter diskuterar hur konstruktionen av aktivt medborgarskap blir likformig och frånkopplad
elevens egna erfarenheter av medborgarskapande. Lärare intar en instrumentell och marknadsorienterad hållning och ser elever som passiva mottagare av lärares medborgarformande ansträngningar. Nicoll
et al. (2013) utgår ifrån att det synsätt som propagerar för att elever ska
förberedas för framtida medborgarskap ignorerar det faktum att elever
redan praktiserar medborgarskap på olika sätt och att den diskurs om
aktivt medborgarskap som erbjuds i utbildningspolitiska sammanhang
begränsar elevernas möjlighet att realisera olika livsprojekt. Utbildningen behöver således skifta fokus från ett bristperspektiv till att utforska elevernas egna medborgardiskurser och medborgarhandlingar.
Haste (2004) problematiserar den kognitiva kunskapsdominansen i
medborgarutbildning och menar att medborgarskap formas i en aktiv
process som måste tillåta olika medborgarkonceptioner.
Även Holmberg (2018) intresserar sig för relationen mellan utbildning
och samhälle genom att studera produktionen och konstruktionen av
medborgarsubjekt. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur fritidshemmets verksamhets iscensätts och legitimeras. Studien, som utgår från ett governmentality-perspektiv, visar bland annat hur demokrati blir en teknologi för att, genom inflytande och valfrihet, forma
eleven mot ett medborgarideal där det fria valet blir det ”rätta” valet.
Utifrån ett didaktiskt forskningsintresse undersöker Carlsson (2006)
medborgarskap som demokratins praktiska uttryck. Baserat på kritisk
teori och med kritisk diskursanalys som metodologiskt redskap analyseras diskursiva praktiker i form av ett antal pedagogiska samtal. Resultatet visar en konserverande, en marknadsorienterad, en kommunikativ och en beskyddande diskurs där lärare samtalar om elever som
medborgare på skilda sätt. Diskurserna samspelar och motverkar
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varandra, hämtar näring ur olika ideologisk bas och dikterar villkor för
elevernas medborgarskapande.
Skolan som politisk socialisationsarena
Inom statsvetenskaplig forskning finns en problematisering av skolan
som socialisationsarena. Intresset ligger i att undersöka hur väl utbildningen lyckas med det demokratiska uppdraget. Demokratiuppdraget
förstås i relation till en statsvetenskaplig konception där kunskaper om
demokratins procedurer, politiska och samhällsinriktade frågor samt
det politiska självförtroendet står i fokus. Det framkommer att skolans
möjligheter att påverka elevers kunskaper och uppfattningar är begränsade och att de behöver begripliggöras i relation till socioekonomiska bakgrundsfaktorer och andra socialisationskontexter (Almgren,
2006; Broman, 2009; T. Ekman, 2007). I en avhandling inom rättssociologi intresserar sig Persson (2010) på ett liknande sätt för pedagogernas möjlighet att bidra till demokratiutveckling. Resultaten från
undersökningen placerar pedagogerna i skärningspunkten mellan skolans inre praktiker och yttre påverkan i form av styrdokument och det
omgivande samhället. Det går med andra ord inte att avgränsa skolan
som socialisationsarena utan hänsyn måste tas till andra kontexter och
till eleven som medskapare av demokrati- och medborgardiskurser.
Även om ovanstående delvis ger en bild av att skolan har ett begränsat
inflytande motsägs detta till viss del av andra undersökningar som närmar sig elevers uppfattningar. Undersökningar om ungdomars demokratiuppfattning visar att de ger uttryck för en syn på demokrati som i
delar reflekterar skolans demokratisyn (Eriksson, 2006) och att de har
ett kritiskt förhållningssätt både till samhällsfrågor och till hur de blir
bemötta av andra i skolan (Grannäs, 2011). Det kan förstås som att den
rådande demokratidiskursen till viss del står oemotsagd eftersom en
del av skolans demokratiuppdrag är att utveckla elevers kritiska tänkande.
Forskning om måluppfyllelse (som ovan) kan förstås som del av en
tradition där forskare granskar och uttalar sig om hur väl skolan lyckas
med sitt uppdrag. Idag finns en stark trend inom skolans område att
fokusera på kunskaper och mål- och resultatstyrning. Det har gett upp-
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hov till en rad kontroll- och mätningsfunktioner. Internationella kunskapsmätningar som PISA, TIMMS och PIRLS har sin motsvarighet
inom medborgarutbildning. IEA (International Association for the
Evaluation of Educational Achievement) har genomför flera internationella undersökningar (bl a Schulz, Ainley, Fraillon, Kerr & Losito,
2010; Schulz et al., 2018) av medborgarutbildning och hur elever förbereds som framtida samhälleliga medborgare. Uppföljande studier
som baseras på mätdata eller frågeställningar från IEAs studier har genomförts ibland annat Sverige och Norge. Några studier belyser olika
aspekter av vad som gynnar elevers kunskapsutveckling inom samhällskunskap, till exempel olika aspekter av ett öppet klassrumsklimat
(Huang & Biseth, 2016) eller hur elevers läsförmåga påverkar deras förmåga att förstå samhällsvetenskapligt innehåll. Hegna (2018) utnyttjar
materialet för en jämförande analys (ICCS 2009 respektive 2016) av
ungdomars attityder till demokratiska principer som allas lika värde
och jämställdhet medan Maurissen, Claes och Barber (2018) intresserar sig för analyser av ungdomars uppfattningar om vad det är som gör
att klassrumsklimat uppfattas som öppet.
Olson (2012) gör en kritisk granskning av elevers medborgarengagemang, vilket är en delaspekt som ingår i ICCS 2009. Hon argumenterar
för vikten av att i undervisningssammanhang arbeta med en bredare
förståelse av medborgarengagemang som bland annat utgår ifrån elevernas uppfattningar. Internationella studier baserade i IEAs mätningar är exempelvis en jämförande studie mellan tolv länder om lärares uppfattning om medborgarutbildning (Reichert & Torney-Purta,
2019) och en avhandling som jämför skillnader mellan tre latinamerikanska länders utfall kopplat till socioekonomiska bakgrundsfaktorer
(Diazgranados Ferrans, 2016).
Demokratifostrans synkrona dimensioner
Demokratiska dilemman, konflikthantering, moralundervisning, värdegrund, värdepedagogik, rättigheter och inflytande – begreppen är
många inom det område som illustrerar den del av uppdraget som utgår ifrån elevernas demokratiska situation här och nu. Även här är
gränsdragningen komplicerad då många aspekter av demokratifostran
är ett uttryck för att fostra för demokrati genom demokrati. Betoningen
ligger på pedagogisk praktik avseende strategier, metoder, interaktion
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med mera som riktas mot elevens demokratiska situation. Delar av
forskningen handlar om moral och moralundervisning som en aspekt
av det demokratiska uppdraget samt hur det manifesteras i relationer
och interaktion i skola och klassrum. Det ligger delvis nära det
Colnerud (2004) urskiljer som livsåskådningsfrågor, moralisk normpåverkan och värderingsfrågor. Bland annat berörs den ofrånkomligt
ojämlika relationen mellan lärare och elev som dock kan uppvägas i
horisontella diskussioner och genom moralundervisning som konversation och interaktion och inte bara instruktion (Sandström Kjellin &
Stier, 2008; Sandström Kjellin, Stier, Einarson, Davies & Asunta,
2010).
Andra studier fokuserar värde- och moralfrågor och relaterar till samvaron i klassrummet och i skolan. Exempel kan vara konflikter eller
konflikthantering och regler för interaktion, framförallt i de yngre åldrarna, vilket omfattar hur elever uppfattar och förhåller sig till regler
och till lärares relativa maktposition (Hakvoort & Olsson, 2014; E.
Johansson et al., 2014; Thornberg, 2008, 2009; Thornberg &
Elvstrand, 2012). Även området skoldemokrati och elevinflytande är
relevant för frågor om elevers demokratiska situation och här behandlas exempelvis den formella skoldemokratin som skolråd och klassråd
och elevers möjlighet till påverkan i beslutsfattande som rör dem och
deras möjligheter och rätt till inflytande i den dagliga verksamheten
(Brumark, 2010; Elvstrand, 2015; Tholander, 2005, 2007; Thornberg
& Elvstrand, 2012).
En del av forskningen fokuserar på läraren och dennes förhållningssätt
till ämnet eller sitt eget lärarblivande i relation till demokratiaspekter i
ämnet. Exempel på sådana studier är lärares förståelse av religion som
universell eller kulturellt kontextualiserad i religionsundervisning i relation till medborgaraspekter (Liljestrand, 2015), lärares berättelser
om utmaningar i undervisning relaterad till livskunskap (Irisdotter
Aldenmyr, 2013) eller hur läraren konstruerar sin läraridentitet utifrån
sin förståelse av uppdraget (Persson Henriksson & Irisdotter
Aldenmyr, 2017)
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Forskning om demokratirelaterade frågor i utbildningspolicy
I avhandlingen riktas fokus mot skolans demokratiuppdrag. Hur detta
uppdrag formuleras och språksätts antas hänga samman med historiska och samtida diskurser som i olika meningsskapande mönster bidrar till att konstruera uppdraget. Ett intressant bidrag till den förståelsen ges i en närliggande studie av Knight Abowitz och Harnish (2006)
Studien utgår ifrån den påverkan politiska förändringar som kommunismens fall, växande populism, ekonomisk globalisering och multinationella organisationer haft på debatten om medborgarskap, demokrati
och utbildning. Syftet med undersökningen är att kartlägga samtida
diskurser om medborgarskap och deras påverkan på medborgarutbildning i västerländska demokratier, framförallt USA. Studien genomförs
som en Foucauldiansk diskursanalys och omfattar forskningstexter, läroplansrelaterade texter samt policytexter om medborgarutbildning, i
tre av USAs stater mellan 1990 och 2003. Dessa granskas med avseende på beskrivningar av och argument för medborgarskapets identitet, värden, delaktighet och kunskap tillsammans med innehållet i
medborgarutbildning.
Resultaten visar två dominerande upplysningsfilosofiskt inspirerade
medborgardiskurser men att dessa dock utmanas av flera kritiska medborgarperspektiv. Den ena av de två dominerande diskurserna – den
samhälleliga medborgaren – beskriver ett medborgarbegrepp centrerat runt den deltagande och insatta medborgaren med en viss nationell
(patriotisk) förankring. Medborgarutbildning innebär här att lära sig
om demokrati och demokratins institutioner och processer, politisk socialisation och förberedelse för aktivt samhällsdeltagande. De värden
som lyfts är lojalitet och respekt i relation till det samhälleliga, liksom
en inriktning på samhällets bästa och individens ansvarstagande. Den
andra dominerande diskursen är den liberala medborgardiskursen
som lägger betoningen på individens frihet och respekt och hänsyn till
andras rättigheter. Författarna (Knight Abowitz & Harnish, 2006) skiljer mellan politisk och ekonomisk liberalism och menar att den senare,
med sitt marknadstänkande och ”aggressiva individualism” (s.661, min
översättning) utövar stort inflytande i amerikansk kultur och utbildning. Starkt fokus i den liberala diskursen ligger på att lära de värden
och förmågor som är nödvändiga för att leva i ett kulturellt diversifierat
samhälle exempelvis respekt och tolerans.
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De ”subjektpositioner” författarna beskriver med hjälp av medborgarskapets identitet, värden och kunskaper kan förstås utifrån demokratins och liberalismens konkurrerande logiker. Demokratins logiker betonar gemensamma värden och samhällets bästa medan den politiska
liberalismens logiker framhäver individens frihet och rättigheter och
tolerans för pluralitet (Mouffe, 2005a). En parallell kan även dras till
Laclaus (1994) diskussion av upplysningens universalistiska subjekt i
relation till politisk identitet. Å ena sidan ifrågasätts föreställningen om
ett universellt giltigt subjekt (i Laclaus fall klassbaserad, i artikeln
ovan, medborgaren), å andra sidan riskerar pluralistiska och differentierade identiteter som förnekar universella drag att öppna upp för
främlingsfientlighet i konstruktionen av identiteter. Men, menar
Laclau, genom utvecklingen av pluralistiska identiteter som ska samexistera är det nödvändigt att alla kan enas kring vissa gemensamma värden.
I svensk/nordisk kontext diskuterar Arnesen och Lundahl (2006) utbildning, framförallt avseende inklusion, som en väsentlig del av välfärdsstaten med utgångspunkt i att de nordiska länderna befinner sig i
skärningspunkten mellan en socialdemokratisk och en liberal välfärdsstatlig modell (jfr Telhaug et al., 2006). Antagandet är att olika välfärdsstatliga modeller betonar social inklusion på olika sätt, vilket får
genomslag i utbildningspolicy. Studien undersöker tillträde till utbildning, inkludering av minoriteter och barn med särskilda behov, betoningen av demokratiska värden och av delaktighet i skola och samhälle
samt vilken vikt samhälle och jämlikhet tillskrivs jämfört med fokus på
individen. Analysmodellen fokuserar utbildningens funktion, utbildningsvärden 13 och vem som initierar förändring av utbildning. Relevanta och intressanta resultat inkluderar den fortfarande starka inkluderande dimensionen i nordisk utbildningspolitik där variationen mellan skolor är förhållandevis liten i internationell jämförelse. Samtidigt
visar analyserna hur en liberal välfärdsmodell börjar ta plats genom
begrepp som mångfald och individuellt ansvarstagande och att skolsegregation och resultatskillnader ökar (Arnesen & Lundahl, 2006).

Utbildningsvärden ska inte förväxlas med begreppet värdegrund. Utbildningsvärden kopplas till utbildningens funktion (socialt/kulturella eller ekonomiska) och rör graden av jämlikhet och likvärdig
utbildning kontra differentiering och elitism.
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En liknande undersökning av hur begreppet demokrati definieras i de
skandinaviska ländernas lagstiftning på utbildningsområdet fokuserar
mer på utbildning i ett mångkulturellt samhälle (Biseth, 2009). Studien utgår ifrån teorier om deliberativ demokrati och den inkluderande
demokratins villkorande aspekt. Även denna studie visar att utbildning
i den skandinaviska länderna är socialt inkluderande, i form av allas
rätt till grundutbildning, och betonar utbildningens funktion att fostra
till aktiva och deltagande medborgare. Vidare diskuterar Biseth hur
språk relateras till inklusion och demokrati. I alla länder betonas vikten
av att lära det nationella språket och ofta erbjuds anpassade sammanhang för den andraspråkslärande. Den språkliga kompetensen framhävs men samtidigt görs inte lärandet av modersmålet obligatoriskt.
Inte heller erbjuds de i Skandinavien dominerande minoritetsspråken
(varken officiella eller andra) i språkundervisning vilket visar, menar
författaren, att den ideala medborgarutbildningen inte innehåller
mångkulturella värden. Resultaten från båda dessa undersökningar
pekar mot en demokrati- och medborgaruppfattning som betonar ett
inkluderande förhållningssätt som dock utmanas av liberala konceptioner (Arnesen & Lundahl, 2006) och där oreflekterat nationella utgångspunkter förhindrar värdefulla alternativa perspektiv (Biseth,
2009).
Samma utgångspunkt, det utbildningspolitiska systemskiftet, tar
Englund (2005a) i sin diskursanalys av begreppet likvärdighet i svensk
utbildningspolicy (från läroplanen 1962 och framåt). Diskursanalysen
är i huvudsak inspirerad av Quentin Skinner och talaktsteorier och undersöker begreppets performativa funktioner, kriterier för användning
och innebörder. Likvärdighet har förskjutits från sin tidiga betydelse av
jämlik utbildning som gemensam referensram för alla och ett kompensatoriskt perspektiv till att under 1980-talet komma att likställas med
tillträde till utbildning baserad på samhällets demokratiska värden.
Under 1990-talet relaterades likvärdighet till måluppfyllelse och betoning av individualisering. Begreppet kom därmed alltmer att länkas till
möjligheten att anpassa skolor till lokala förutsättningar och till valfrihet och utbildning som rättighet. Det ökande behovet av kontrollfunktioner relaterade till lokalt huvudmannaskap och långtgående mål- och
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resultatstyrning har inneburit att likvärdighet förknippas med alla elevers rätt att nå kunskapsmålens lägsta nivå (Englund, 2005a). I några
av citaten i artikeln kopplas likvärdighet till kvalitet och idag diskuteras
likvärdighet i termer av lika kvalitet i skollag och läroplan (SFS
2010:800; Skolverket, 2018b).
Relationen mellan jämlikhet/likvärdighet och kvalitet är även föremål
för intresse i Mocklers (2014) artikel, baserad på vad hon kallar en ”policyhändelse”. Studien är en del av forskningsfältet som undersöker
den nyliberala omvandlingen av utbildningspolicy och -praktik, vars
specifika bidrag är att ge insikt i de retoriska mekanismer som används
för att omformulera utbildningsfrågor. Utgångspunkten för studien är
den oberoende granskningen av utbildningssystemets finansiering och
dess konsekvenser för jämlikhet i utbildning (equity). Själva policyhändelsen tar sin början med den Australiensiska regeringens svar på
granskningen genom tillkännagivandet av sin nationella policy för
skolförbättring och därpå följande ministertal, intervjuer, pressreleaser och skriverier i media under en veckas tid. Genom en analys, baserad på Goffmans teori om inramning, visar Mockler tre sätt att rama in
händelsen som hon beskriver som ”rädda nationens utbildningssystem”, ”skolförbättring” och ”lärarkvalitet”. Slutsatsen är att kvalitetsbegreppet används för att dölja frågan om bristande jämlikhet i utbildning. Problem med jämlikhet omformuleras som ett angeläget kvalitetsproblem genom att debatten understöddes av en ”sense of moral
panic” (Mockler, 2014, s. 117) avseende kvaliteten i den Australiensiska
skolan. Även om diskussionen förs på andra sidan jordklotet känns den
märkligt aktuell och nära ändå.
Ytterligare en analys av begreppet kvalitet visar hur det på olika sätt
använts för att svara på konstruerade problem. Bergh (2011) undersöker varför kvalitetsbegreppet kommit att bli så centralt i svensk utbildningspolicy genom att identifiera vilket eller vilka problem kvalitet förväntades hantera och vilken kvalitet som efterfrågas av staten. De utbildningsproblem som identifieras är bland annat att möta internationell konkurrens, att motverka segregation på grund av ökad valfrihet,
måluppfyllelse och individuell och samhällelig demokratisk och arbetsmarknadsrelaterad utveckling.
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Text- och diskursanalytisk forskning om lärarsubjektets positionering i utbildningspolicy
Trots att utbildning fortfarande på många sätt är en nationell angelägenhet, är det systemskifte i utbildningspolitik som Englund (2005a)
refererar till ett internationellt fenomen. De flesta studier jag refererar
till ovan berör detta systemskifte, inflytandet av nyliberal politisk filosofi och effekter av new public management på utbildningspolicy.
Mocklers artikel pekar på lärarprofessionens utsatthet i den här diskussionen. En av avhandlingens forskningsfrågor berör hur lärarsubjektet positioneras eller konstrueras i diskursen om skolans demokratiuppdrag. Den forskning som presenteras nedan berör liknande frågeställningar, nämligen konsekvenser av den utbildningspolitiska situationen i policy och praktik för konstruktionen av läraridentitet. Jag har
aktivt valt forskning med ett liknande förhållningssätt, det vill säga hur
lärarsubjektet konstrueras i policytexter, och har valt bort andra bidrag
som behandlar lärares egen identitetskonstruktion i relation till diskursiva resurser.
Sachs (2001) diskuterar i sin artikel lärarprofessionens identiteter utifrån omfattande förändringar i utbildningspolicy och utbildning i Australien. I sin analys av professionsidentiteter utgår hon ifrån två dominerande diskurser om lärarprofessionalism i tidigare forskning
(egen och andras) om professionsdiskurser i policy och media. De diskurser som aktualiseras är en diskurs om lärarprofession som management och en diskurs om en demokratisk profession. Dessa skiljer sig åt
på flera punkter avseende vad en lärare i sin professionsutövning förväntas göra. Managementdiskursen, som jag menar kan förstås som
new public management, underbyggs av föreställningen om att alla organisationer är snarlika (universalism) och att styrningsformer inom
den privata sektorn är överlägsna styrningsformer från det offentliga.
Konsekvenserna av att applicera denna typ av styrningsfilosofi i utbildningssektorn blir att nya subjektpositioner och mönster för identifikation uppstår i relation till den institutionella förändringens logik – kort
sagt nya möjligheter för identifikation uppstår som ofta står i opposition mot tidigare subjektpositioner. Den andra diskursen benämns den
demokratiska professionsdiskursen. Den placerar läraren som en central aktör i samhället med ett ansvar inte bara gentemot den enskilda
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eleven utan mot samhället i sin helhet. I stället för toppstyrning aktualiseras delaktighet och möjlighet till inflytande för aktörer som berörs
av skolans verksamhet som elever, vårdnadshavare och det omgivande
samhället.
För att begripliggöra förändringar i professionella identiteter argumenterar Sachs (2001) för att identitet inte kan betraktas som fixerad.
De två identiteter (eller subjektpositioner) som blir det analytiska bidraget är den entreprenöriella identiteten och aktivistidentiteten (jfr
deliberativa och entreprenöriella logiker, Olson & Dahlstedt, 2014).
Det entreprenöriella subjektet identifierar sig med styrningsmekanismer, effektivitet och granskningstematiken. Managementdiskursen
är kraftigt influerad av marknadsdiskurser vilket får konsekvenser för
hur lärarprofessionen kan konstitueras. Konkurrens mellan skolor på
en kvasimarknad, ökad lagstiftning på skolans område, resultatmätningar och inspektioner genererar ett professionssubjekt som organiseras runt standardiserade praktiker snarare än kvalitet, trots att kvalitetsbegreppet gärna används som retorisk resurs (jfr Mockler, 2014;
Sachs, 2001). Aktivistidentiteten har klara konnotationer med social
rättvisa och andra kritiska perspektiv på ojämlikheter i utbildning (t ex
DeJaeghere, 2009; Gandin & Apple, 2002; Giroux, 2011; McDonald,
2007).
En annan studie från Australien analyserar policydokument med avseende på kvalitetsbegreppet i relation till lärarkvalitet (Thomas, 2005).
Enligt författaren har policydokument på utbildningsområdet under de
senaste 20 åren betonat kvalitet på en rad områden där relationen kvalitet, ekonomi, resultat och produktivitet är intimt förknippade. Utgångspunkt för studien är att i avancerade kapitalistiska samhällen är
text och diskurs centrala för hur det sociala livet tar form. Social praktik
tar form och olika aktörer lever och verkar i en textmedierad kontext
där tillgång och möjlighet till information och produktion av text påverkar meningsskapandet. Policy är därmed i sig diskurs och kan analyseras som social praktik. Genom att applicera kritisk diskursanalys
(CDA) på utbildningspolicy görs en analys av tre policydokument avseende text, produktion och kulturella/sociala praktiker. Texterna som
analyseras är The Wiltshire Report (en översyn av läroplanen i Queensland, Australien, 1992-1994), Teachers for the 21st Century Making
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the Difference (program för att förbättra lärarkvaliteten år 2000) samt
Queensland the Smart State – education and Training Reforms for the
Future: A White Paper (ett visionsdokument som placerar utbildning i
centrum år 2002). Analysen visar att över en 10-årsperiod har en bristdiskurs avseende lärares kompetens och professionalism konstruerats
och att denna har begränsat lärare som auktoritativa ”röster” i policyproduktionen. Konstruktionen av ett lärarsubjekt med låg standard
och i behov av förbättring/utveckling genom regulativa praktiker har
lett till att läraren som i början av 10-årsperioden ännu ansågs besitta
en viss yrkeskompetens, var i slutet av perioden knappt omnämnd.
Med tanke på att det sista dokumentet var en utbildningsvision menar
författaren att lärare borde varit en självklar del av texten men i stället
är de märkligt frånvarande (Thomas, 2005). I artikeln lyfts en rekonstruktion av en möjlig motdiskurs där lärarprofessionen positioneras
som aktivism (jfr Sachs, 2001).
Som en del i ett större projekt om omstrukturering av utbildning i Norden finns en undersökning av reformpolicy och lärarprofessionalism
(Carlgren & Klette, 2008). Omstrukturering innebär en reform av styrning och ledning vilket i hösta grad karaktäriserat svensk utbildningspolitik sedan reformerna under 1980- och 90-talen (jfr det utbildningspolitiska systemskiftet i Englund, 2005a). Omstruktureringen i utbildningspolitiken är associerad med en kognitivt konstruktivistisk syn på
lärande och undervisning (Carlgren & Klette, 2008). Syftet med analysen i artikel är att belysa hur omstruktureringen har påverkat lärare
i Norden. Även läraren betraktas som ”omstrukturerad” då ”… the
meaning of being a teacher, as well as what a teacher is expected to do,
is changed” (a.a., s. 118). Undersökningen består av en policyanalys av
nationella policydokument och av en intervjustudie med ett dussin lärare i respektive land. 14 I policyanalysen låg fokus på beskrivningar av
lärares uppdrag och deras huvudsakliga kvalifikationer och kompetenser och hur dessa påståenden ”mejslar ut” lärarsubjektet. I intervjustudien var målet att beskriva perioden av omstrukturering ur ett lärarperspektiv utifrån samma frågor om uppdrag och kvalifikationer.

14

Här redogörs i huvudsak resultat för Sverige.
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Resultaten från policyanalysen (Carlgren & Klette, 2008) visar att den
svenska läroplanen ställer krav på läraren att diskutera och bestämma
innehåll och undervisningsmetoder såväl kollegialt som enskilt och att
arbeta för att alla elever klarar minst godkänt i alla ämnen. Styrsystemet är en mål- och resultatstyrning som konkretiseras på lokal nivå.
Betoning på diskussion, samverkan och eget ansvar sträcks ut till samverkan med vårdnadshavare och att göra elever delaktiga i planeringen.
I intervjustudien framkommer att svenska lärare upplevde perioden
som en enorm förändring på grund av reformerna och på grund av förändringar i det omgivande samhället. Nya uppgifter och krav har tillkommit där pastoral omsorg, dokumentation och samverkan med kollegor och vårdnadshavare leder till kvantitativa förändringar genom att
öka lärarens arbetsbörda. Förskjutningen från undervisning i grupp till
fokus på individens lärande ses som en kvalitativ förändring.
En intressant iakttagelse är att svenska lärare var mer villiga att omfatta och acceptera de nya förändringarna än sina nordiska kollegor
trots att det innebar att de inte längre kunde utföra sina tidigare uppgifter lika väl. Samtidigt uppfattade de sig som offer för omständigheterna. Analysen fortsätter sedan att diskutera huruvida lärarprofessionens autonomi begränsats eller fått större utrymme givet omstruktureringen av vad det innebär att vara lärare. Resultatet är inte entydigt och
skall enligt författarna förstås utifrån undersökningens kontext, exempelvis vilka lärare som ingick, när intervjuerna genomfördes, vilka avsnitt i styrdokumenten som låg till grund för analyserna etcetera.
Om man betraktar Carlgren och Klettes (2008) undersökning i linje
med diskursteorins syn på det sociala och subjektet kan man utgå ifrån
att något annat än tillfälliga fixeringar av betydelse inte är möjligt. Den
osäkerhet och de motsägelser som materialet uppvisar är tecken på att
kampen om de flytande signifikanter har intensifierats i ett skede av
strukturella rubbningar som de nyliberala logikernas omstöpning av
samhället innebär. Att svenska lärare upplever sig som offer kan naturligtvis förstås på olika sätt men den avslutande kommentaren poängterar att ”[S]ocietal and social changes put the teachers in a situation that
makes certain responses unavoidable” (Carlgren & Klette, 2008, s.
131). Den indikerar en möjlig förståelse där individer (här; lärare), på
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grund av sin situation, inte kan undgå att agera på särskilda sätt i enlighet med de nya kraven på lärarprofessionen. Om de nya kraven förstås som hegemoniska artikulationer betyder det att dessa med kraft
tränger bort tidigare artikulerade krav på lärares uppdrag. Dessa nya
krav förhindrar då lärarna från att realisera sin identitet som ”riktiga”
lärare, det vill säga med den förståelse av vad det innebär att vara lärare
som ryms inom ramen för den subjektposition de identifierade sig med
sen tidigare.
En av de samhälleliga förändringar som villkorar lärares arbete har, företrädesvis i svensk forskning, kommit att benämnas juridifieringen av
skolan. Juridifieringen, eller förrättsligandet, innebär en tilltagande juridisk styrning av skolan, en fokus på individens rättigheter vilket
kopplas till synen på utbildning som ”private good” och ett utökat regelverk som möjliggör även för privata aktörer att agera på en marknad
som i princip varit förbehållen den offentliga sektorn (Bergh &
Arneback, 2016; Carlbaum, 2016b; Colnerud, 2014; Rapp & Skoglund,
2017). I en analys av statliga texter undersöker Bergh och Arneback
(2016) hur juridifieringen av skolan villkorar lärarens arbete med styrdokumentens kunskaper och värden. I undersökningen används det
analytiska begreppet styrningslogik och en teoretisk genomgång illustrerar hur lärare har styrts över tid och förskjutningar i styrningslogiken från förtroendestyrning till förväntansstyrning. Beroende på vilken
av dessa styrningslogiker som dominerar i de analyserade texterna
konstrueras kunskap och värden på olika sätt. Förtroendestyrning kännetecknas av få regleringar av lärares arbete och ett stort utrymme för
lokala tolkningar av styrdokument. Såväl kunskap som värden skrivs
fram i relation till aktivt samspel och process där läraren positioneras
som kompetent och en central faktor i mötet med elever. Förväntansstyrning innebär att en tydligare styrning mot resultatuppfyllelse och
kontroll. De värden som läraren ska förankra och förmedla tar formen
av att hindra och hantera brott mot olika lagrum (diskriminering och
kränkande behandling). I den fortsatta diskussionen av de två styrningslogikerna betonas att dessa samexisterar i de analyserade texterna och att förtroendestyrning har kompletterats med förväntansstyrning. Vad som händer i spänningsfältet mellan dessa två logiker är
dock inte problematiserat i tillräcklig utsträckning. Läraren position-
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eras i skärningspunkten mellan å ena sidan decentraliserade tolkningar av läroplan och urval av innehåll och å andra sidan kravet på
standardiserad resultatuppfyllelse och att tillvarata elevens alla, ofta
motsägelsefulla rättigheter (Bergh & Arneback, 2016).
Ytterligare en studie om läraridentitet är en narrativ analys av subjektpositioner i norsk offentlig policy (Søreide, 2007). Den har en liknande
utgångspunkt som föreliggande avhandlings tredje forskningsfråga i
det att den inte intresserar sig för vilken identitet lärare har utan hur
policytexter producerar olika förståelser av läraridentitet. Genom att
kombinera poststrukturell diskursteori och teorier om narrativ identitet konstrueras ett teoretiskt ramverk. Detta ger möjlighet att undersöka publika narrativ (här; policytext) som meningsskapande för konstruktionen av och förhandlingen om läraridentitet. Det empiriska
materialet består av tre nationella läroplanstexter för lärarutbildning
(1999 och 2003) samt för den 10-åriga grundskolan (1997). I läsningen
av texterna identifieras och kodas först 21 subjektpositioner, därefter
fem breda kategorier av läraridentitet och i en tredje läsning möjliga
narrativa intriger (plots). Den läraridentitet som tydligast framträder i
texterna är den ”inkluderande och elevcentrerade läraren”. Denna bygger på ett antal subjektpositioner vilka beskriver läraren som omhändertagande, inriktad mot samspel och demokrati samt som en som motiverar och inspirerar eleverna vilket närmast kan beskrivas som pastoral omsorg .
Søreide (2007) menar att den narrativa intrigen konstrueras utifrån tre
grunddrag: 1) föreställningen om att demokrati delvis är beroende av
kunskap, kommunikation och barns utveckling i skolan, 2) behovet av
individanpassat lärande och 3) lärarens personliga ansvar för barns inneboende lust att lära. Följaktligen placeras i stort sett hela ansvaret
för barns lärande, eller misslyckande att lära, på läraren som måste
kunna anpassa sig till varje elevs individuella behov. Om läraren misslyckas med detta på grund av brister i kunskap, förmåga eller personlighet ställs inte bara barnets lust att lära på spel utan dess möjlighet
att utvecklas till en produktiv samhällsmedborgare. På sikt äventyras
hela det demokratiska samhällsprojektet (Søreide, 2007).
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Sammantaget visar genomgången av tidigare forskning ett komplext
forskningsfält där många olika aspekter av utbildning och demokrati
vävs samman. Den forskning som ligger närmare avhandlingens intresse kretsar kring politiska förändringar som i hög grad påverkat synen på utbildning och lärare och fått långtgående konsekvenser för utformningen av utbildning och för lärares arbete. Flera av studierna pekar på hur diskurser om medborgarskap, lärarprofession och kvalitet
förskjutits mot nyliberala konceptioner där demokratifrågor marginaliseras. Min slutsats är att frågor om demokrati och demokratiutbildning inte är marginaliserade, så till vida att de inte får utrymme i policytexter, utan det snarare är ett bestämt sätt att konstruera innebörder i demokrati som gradvis är på väg att förskjutas mot en förändrad
innebörd. Jag vill med denna avhandling bidra med en kritisk granskning av hur skolans demokratiuppdrag konstrueras i policytexter och
vilka konsekvenser denna konstruktion får för hur lärarsubjektet positioneras.
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Kapitel 5
Avhandlingens utformning och genomförande
I kapitlet tar jag upp och diskuterar olika aspekter av avhandlingsprojektets genomförande. Inledningsvis diskuteras hur vetenskapsteoretiska frågor tar sig uttryck i en poststrukturell diskursteoretisk forskningsansats samt de etiska ställningstaganden som gjorts. Därefter beskrivs urvalsprocessen och avhandlingens empiriska material innan jag
avslutar med att redogöra för det analytiska arbetet.
Vetenskapsteoretiska konsekvenser
I kapitel 3 redogjordes för den socialkonstruktionistiska utgångspunkten för avhandlingens intresse i hur vår förståelse för vardagliga fenomen tar form genom sociala och språkliga handlingar. Där utgör Laclau
och Mouffes diskursteori ett sätt att bedriva forskning som kan betraktas som socialkonstruktionistisk. Då diskursteorin är starkt influerad
av poststrukturell teoribildning är det emellertid nödvändigt att inkludera detta i diskussionen om tänkbara konsekvenser för avhandlingen
och för min roll som forskare. Det poststrukturella perspektivet innebär att traditionella frågor om forskningens giltighetsanspråk inte är
användbara. I stället för att resonera kring hur forskning och vetenskap
kan säkerställas och öka kunskapens tillförlitlighet utgår det poststrukturella perspektivet från att det redan finns för mycket säkerhet i etablerade vetenskapliga tankemönster, som exempelvis upplysningsfilosofin eller positivismen. Därmed anses det vetenskapliga vetandet inte
ha någon särställning som varandes objektivt och distanserat visavi det
som undersöks och det vetenskapliga arbetet inriktas mot att utmana
de rådande föreställningarna och reflektera över hur säkert vetande
produceras. Giltighetsanspråk kan inte förankras vare sig i det forskande subjektet eller undersökningsobjektet utan detta sker i utrymmet där betydelsebildning sker. Diskursanalyser kan betraktas som ett
försök att placera sig i detta mellanrum (Wæver, 2010).
En diskursanalys sätter fokus på hur skilda fenomen får en bestämd
betydelse under särskilda sociala förhållanden. Det är inte subjekten
eller objekten i sig som undersöks utan hur de blir möjliga genom att
undersöka relationerna mellan begrepp. Diskurser låter sig inte analyseras som en representation av verkligheten. Tvärtom spelar forskaren
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en medvetet aktiv roll i att ringa in och analysera ”berättelser” om verkligheten och erbjuda alternativa tolkningar (Börjesson, 2003;
Howarth, 2007). Diskursteorin karaktäriseras därför som en ”konstitutiv teori” (Howarth, s. 147) som studerar meningsskapande och samtidigt skapar mening. Det centrala i förståelsen av diskursteori som
konstitutiv är att detta skapar en kontinuitet mellan det beforskade och
den forskande personen där det inte finns någon neutral position att
inta (Wæver, 2010). Den poststrukturella ingången innebär att jag som
forskare inte kan göra anspråk på att kunna avtäcka någon dold betydelse eller kunna gå bortom diskurserna utan jag är en del av den diskursiva praktik jag utforskar. Som jag formulerar min text bidrar den
till konstruktionen av de fenomen jag studerar och bedömningen av resultaten måste därmed göras i relation till dem som konstruktioner.
Etiska ställningstaganden
I alla forskningssammanhang aktualiseras olika frågor om etik. Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2017) ställer långtgående krav på den
forskning som utförs med hänvisning till såväl lagstiftning som till
forskningsetik och diskuterar två forskningsetiska principer: forskningskravet och individskyddskravet. Forskningskravet berör vikten av
att utveckla ny, för samhället viktig, kunskap medan individskyddskravet innebär att individer som medverkar i forskning ska skyddas från
skada och kränkningar. För forskaren gäller att göra rimliga avväganden mellan dessa två principer.
Inom skol- och utbildningsforskning är ofta individskyddskravet tydligt närvarande. Den här avhandlingens forskningsfråga och metodologi innebär inte någon direkt koppling till enskilda individer som
forskningspersoner. Det föreligger därför inte något omedelbart behov
att förhålla sig till individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Går
det ändå att tänka i termer av individskyddskrav i forskning som bygger på analyser av policy? Ja, jag vill påstå är det både möjligt och relevant. Utifrån diskursanalysens grundläggande antaganden bidrar avhandlingen till meningsskapandet av skolans demokratiuppdrag och
lärarkonstruktioner. Därigenom upprätthålls samhälleliga diskursiva
konstruktioner - exempelvis konstruktioner av funktionsvariationer eller härkomst som skulle kunna upplevas som kränkande för tredje person (Vetenskapsrådet, 2017). Med diskursteorins perspektiv kan man
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säga att diskurser får sociala konsekvenser (Laclau & Mouffe, 2001). I
avhandlingen har hänsyn tagits till användandet av begrepp och uttryck som kan upplevas förlegade eller kränkande, om så varit möjligt.
I direkta citat har dock ursprungstexternas formuleringar använts.
Forskningsetiken betonar forskarens relation till andra som berörs i
forskningen. Ett annat perspektiv på etik i forskningsprocessen rör förhållandet till den egna forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). Kravet på
hederlighet och integritet innebär att redovisa annan forskning och
egna resultat på ett så ärligt sätt som möjligt. I forskningssammanhang
innebär det att inta en reflexiv hållning och att inte göra anspråk på att
konstruera någon slutgiltig sanning. Rapporten betonar vikten av att
bedöma forskningens tillförlitlighet. Genom att tydligt redovisa sina
utgångspunkter, och metodologiska överväganden samt öppet redovisa
hur man kommit fram till sina resultat kan man på olika sätt stärka
forskningens kvalitet och giltighet.
På vilka sätt blir då dessa krav giltiga i en undersökning som säger sig
vara en poststrukturell analys? Även kraven på giltighet är konstruerade och utgör en del av en större berättelse om villkoren för att bedriva
forskning. Enligt (Wæver, 2010) är poststrukturalismens strategi att i
varje situation ställa frågan om varför något fångar vårt intresse. I avhandlingen finns den bakgrund som lett fram till mitt intresse för skolan som demokratiprojekt och de teoretiska och metodologiska utgångspunkterna tydligt redovisade och diskuterade. De resultat som
skrivs fram är underbyggda med citat som visar min förståelse av hur
demokratiuppdrag och lärarsubjekt konstrueras. Tillsammans med en
reflexiv hållning bidrar detta till att göra forskarsamhällets bedömning
av konstruktionernas trovärdighet möjlig.
Samtidigt måste betonas att som forskare är det inte möjligt att överblicka alla tänkbara konsekvenser eller helt genomskåda sin egen del i
processen eftersom även forskaren är en del av olika diskursiva praktiker.
Our analysis rejects the distinction between discursive and non-discursive
practices. It affirms: a) that every object is constituted as an object of discourse, insofar as no object is given outside every discursive condition of
emergence … (Laclau & Mouffe, 2001, s. 107)
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Jag närmar mig mitt material, inte som en extern granskare av diskurser, utan som ett subjekt konstituerat av diskursiva villkor. Detta
material granskar jag med hjälp av de diskursiva resurser som står till
buds – min förståelse av diskursteorins position och analytiska redskap
– för att om möjligt bidra med nya sätt att skapa innebörder i skolans
demokratiuppdrag och lärarsubjekt.
Avhandlingens empiriska material
Urvalsfrågan har omgärdats av många funderingar kring hur skolan
som demokratiprojekt och skolans demokratiuppdrag kan studeras i
text och vilka texter som är relevanta utifrån avhandlingens syfte och
val av teori/metodologi. I introduktionskapitlet diskuterar jag valet av
utbildningspolitiska texter som empiri. Dessa texter betraktas i avhandlingen som olika typer av policydokument vilka kan antas ha ett
inflytande över utbildningars utformning, innehåll och/eller genomförande genom att de definierar värden och anger mål att uppnå eller
sträva mot. Dokumenten ska även vara riktade mot skolans uppdrag
och/eller lärares arbete. I processen att välja ut relevant utbildningspolicy har följande urvalsprinciper tillämpats:
1.

Tidsmässig avgränsning från 2009 till 2018 förutom för aktuella
författningar. Tidsramen är satt utifrån intresset att studera skolan som demokratiprojekt efter reformeringen av grundskolan
och lärarutbildningen 2011. Startåret är satt med hänsyn till att
urvalet ska kunna rymma utbildningspolitiska förarbeten medan
den bortre begränsningen ska vara så aktuell som möjligt. Det innebär att jag har uppdaterat urvalet med dokument som har reviderats om det har legat inom det möjligas gräns. Asterisker vid
dokumentets titel visar på en text som tillkommit eller ändrats under analysens gång antingen som tillägg (*) eller på grund av uppdatering (**).

2.

Aktuella reglerande styrdokument för skola och lärarutbildning
som läroplan, skollag inklusive förarbete och examensförordning.
Jag har konsekvent valt texter på svenska och uteslutit översättningar av läroplaner med mera.
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3.

Aktuella rådgivande policytexter författade av Skolverket. Här har
urvalet skett i relation till formuleringar i skollag och läroplan om
skolans demokratiska grund och utformning och elevers rättigheter satt i relation till lärares arbete och uppdrag.

Materialet består således av den nya lärarutbildningens utredning och
proposition, den nya skollagen från 2011 och propositionen som föregick den, examensordningen för lärare samt skolans senaste läroplan.
Från Skolverket har hämtats texter som är allmänna råd eller stödmaterial med relevans för urvalskriterierna ovan. Skolverkets Allmänna råd är texter som hjälper till att tolka lagar och förordningar och
lämnar rekommendationer som skolor bör följa såvitt inte regler och
förordningar tillämpas på andra sätt. De är alltså inte bindande men
rådgivande och därmed delvis reglerande. Skolverkets stödmaterial är
komplement till de allmänna råden. Även stödmaterialet är utvecklat
för att stötta skolor till att uppfylla styrdokumentens krav.
Det finns ingen rät och okomplicerad linje mellan policydokument och
genomförande där innehållet i policy enkelt implementeras som utbildning (Ball et al., 2012). Synsättet till trots menar jag att det ändå är
relevant att använda utbildningspolicy i undersökningen av skolans demokratiuppdrag och lärarsubjekt. Demokratiuppdraget betraktas som
ett politiskt projekt där formandet av demokratiska medborgare kommer till uttryck i texter som reglerar utbildningens utformning och innehåll.
Avhandlingens policytexter
Utbildningspolitiska texter, författningstexter:
- SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning
- Prop 2009/10:89 Bäst i klassen: en ny lärarutbildning
- Högskoleförordningen 1993:100 (examensordning för grundlärare F-3 och 4-6 samt för ämneslärare 7-9) (*)
- Prop 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet
och trygghet (*)
- SFS 2010:800 Skollag
- Läroplan (Lgr11) för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, reviderad 2018 (**)
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Skolverkets texter
Allmänna råd:
- Utbildning för nyanlända elever
- Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
- Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen
- Arbete med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda
och åtgärda frånvaro i skolan
- Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
- Planering och genomförande av undervisning utgick 2018, ersatt
med:
- Betyg och betygssättning (**)
Stödmaterial:
- Elever som är papperslösa
- Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda
- Stödinsatser i utbildningen
- Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans tidigare år
- Studiehandledning på modersmålet
- Bedömningsaspekter
- Sambedömning i skolan
- Den skriftliga individuella utvecklingsplanen
- Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans senare år
- Betygsskalan och betygen B och D
- Politisk information i skolan
- Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling
- Kunskapsbedömning i skolan
- Förskolans och skolans värdegrund
- Hedersrelaterat våld och förtryck
Övrigt:
- Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys
av likvärdighet över tid
- Juridisk vägledning: Elever med heltäckande slöja i skolan
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Teoretiska begrepp som aktualiseras i analysarbetet
Utgångspunkten för min diskursteoretiska analys är att utforska hur
den till synes självklara konstruktionen av diskursen om skolans demokratiuppdrag är uppbyggd i utbildningspolicy. De konkreta analytiska
verktyg som används, hämtas och modifieras från diskursteorin. I övrigt används även några teoretiska begrepp som kontextualiserar de
analytiska begreppen. De teoretiska begrepp som underbygger analysen är artikulation och dekonstruktion. Artikulationer är den praktik
(här: de valda delar av utbildningspolicy som används i analyserna) där
relationer mellan element etableras vilket leder till att elementens innebörder förändras. Det utgör en nödvändig bas för att kunna genomföra en analys. Med dekonstruktion avses en kritisk granskning av de
logiker som bygger upp diskursiva delar och helheter. Det skulle kunna
sägas vara ett annat begrepp för analys med skillnad i att dekonstruktion inte avser att finna någon underliggande intention eller visa på orsakssamband eller bakomliggande strukturella förutsättningar utan
snarare innebär att utforska inneboende motsägelser eller konflikter i
en diskurs.
Knuttecken
Genom avhandlingens forskningsfrågor försöker jag förstå och beskriva skolans demokratiuppdrag som diskursiv konstruktion. Demokratiuppdraget tar form och beskrivs mot bakgrund av en viss förståelse
av det demokratiska samhället och utbildningens roll. En central del av
analysen är att försöka utröna hur det sociala och identiteter organiseras diskursivt. Myt och social fantasi är analytiska begrepp som används för att förstå hur det sociala organiseras och skapar möjlighetsvillkor för demokratiuppdraget. De kan betraktas som diskursers ideologiska aspekt vilken försöker konstruera samhället och sociala agenter
som positiva och hela identiteter. Myten kan även åskådliggöras genom
de normer, värden och förgivettaganden vilka konstituerar det objektiva. En myt illustrerar en vision om det sociala trots att den alltid representerar något som inte ”finns”. Myten utgör därför en ”inskriptionsyta” för alla möjliga icke tillfredsställda krav. Om kraven hegemoniserar myten och ”tillfredsställs” innebär denna bokstavliga representation att möjligheten för inskription upphör. Är det emellertid så att
myten fortsätter att dominera som uttryck för en idealiserad helhet blir
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den en obegränsad horisont för ständigt nya krav och transformeras till
en social fantasi.
Nodalpunkt är det knuttecken kring vilken diskursen organiseras. I
analysen undersöks hur skolans demokratiuppdrag artikuleras i policytexterna. Där används analysbegreppet nodalpunkt för att urskilja
de tomma signifikanter som håller samman diskursen genom att ställas i relation till andra begrepp och därigenom bidra till deras betydelsetillskrivning.
Det sista knuttecken som används är mästersignifikant som är det
tecken kring vilket identitet organiseras. I analysen undersöks hur lärarsubjektet positioneras i diskursen om skolans demokratiuppdrag.
Mästersignifikant används för att analysera hur diskurserna erbjuder
den flytande signifikanten lärare ett innehåll genom upprättandet av
ekvivalenskedjor vilka etablerar identiteten relationellt.
I avhandlingen undersöks vilka myter och sociala fantasier som aktualiseras givet avhandlingens syfte. Detta sker genom att dekonstruera
utsagor om demokrati, samhälle och utbildning. Vidare används begreppen nodalpunkt och mästersignifikant för att bestämma de tecken
vilka organiserar diskurs och identitet.
Begrepp för betydelsetillskrivning
Nodalpunkt och myt är begrepp som används för att analysera vilka
tecken som har en sammanhållande kraft och mot vilken bakgrund innehållet kan förstås. Den analytiska begreppsapparaten för att undersöka hur mening och innebörd konstrueras består av element, moment
och ekvivalenskedjor. Element är tecken som är polysemiska och kan
ha flera betydelser. Eftersom tecknen är mångtydiga blir de gärna föremål för argumentation och försök att hävda en viss betydelse. Moment
är de tecken vars identitet förändras genom en artikulatorisk praktik.
Dessa tecken är självklara och framstår som entydigt definierade i en
viss diskurs. I konkret bruk är element alla de tecken som är tvetydiga
medan moment är de självklara tecknen.
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Själva betydelsebildningen sker genom signifikanskedjor som tillfälligt
fixerar innebörder i tecken genom relationerna mellan dem och till nodalpunkten. Ekvivalenskedjor är det begrepp som används för sammanlänkningen av tecken i relation till en nodalpunkt. Ekvivalenskedjor kan vara syntagmatiska eller paradigmatiska. Syntagmatiska relationer består i att tecknen förekommer i samma språkuttryck. Paradigmatiska relationer upprättas mellan tecken som kan ersätta varandra
för att de delar en egenskap med avseende på sin innebörd utan att för
den skull vara identiska. Rent praktiskt innehåller dock texter många
relationer mellan tecken som inte nödvändigtvis står i direkt närhet eller associativ relation till varandra. Ekvivalenskluster är ett begrepp
som föreslås kunna komplettera ekvivalenskedjor och då signalera en
större anhopning av tecken som genom sina inbördes relationer och
kopplingar till en nodalpunkt bidrar till att fixera innebörd
(Andreasson & Asplund Carlsson, 2009).
I analysen används begreppen element, moment och ekvivalenskedja/kluster för att tydliggöra hur diskurs och identitet fixeras tillfälligt eller
ger utrymme för olika betydelser i policytexterna.
Makt och konflikt
Genom hela analysen löper begreppsparet hegemoni och social antagonism. Hegemoni innebär en tillslutning av diskursen där tillfälliga element fixeras i moment. Denna tillslutning sker tvärs över de stridande
diskurserna och löser upp konflikter och blir dominerande i en antagonistisk terräng. Det är till exempel ganska tydligt att den liberala demokratin har en hegemonisk ställning i västerlandet (Mouffe, 2005a)
och även i svensk utbildningspolicy. Hegemoni kommer till uttryck i de
normer, värden och synsätt som på ett övertygande sätt beskriver världen på ett bestämt sätt.
Social antagonism betecknar konflikt och kampen om betydelsebildning och uppstår vid och bidrar till konstituerandet av diskursiva gränser. En diskurs konstruerar världen på ett visst sätt och alla andra betydelser vilka konstruerar världen annorlunda utesluts ur diskursen.
Dessa alternativa betydelsetillskrivningar finns alltid kvar och ”hotar”
diskursens stabilitet och subjektets identifikation. Social antagonism
uppstår för att diskurser exkluderar diskursiva element. Ett sätt att
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identifiera hegemoni och antagonism är att undersöka förekomsten av
tecken som inte har en bestämd betydelse, flytande signifikanter.
Dessa är tecken som definieras på olika sätt av motstridiga diskurser.
Subjektet har tidigare beskrivits som konstitutiv brist, en upplevelse av
att aldrig vara helt sig själv vilket ligger till grund för subjektets drivkraft till identifikation. I avhandlingen undersöks hur lärarsubjektet
positionernas diskursivt genom utsagor som representerar subjektet.
Representation innebär inte representativitet i relation till en essentialiserad och förbestämd identitet (individuell eller kollektiv) utan innebär att utsagan i samma ögonblick konstituerar och representerar subjektet. All fixering, vilket även gruppbildning innebär, är en reducering
av subjektets handlingsmöjligheter. Det är denna reducering, den exkluderande handlingen, som är en makthandling. Mouffe skriver att
”[P]ower is constitutive of the social because the social could not exist
without the power relations through which it is given shape” (2005c, s.
18). Mouffe förkastar därmed föreställningen om makt som något en
individ utövar mot en annan. Detta skulle kräva redan konstituerade
subjekt där makt reduceras till en effekt av struktur eller agens.
En viktig aspekt av individuell och kollektiv identitetsbildning är att
diskursteorin skiljer mellan subjektposition och politisk subjektivitet.
Begreppet subjektposition indikerar en diskursiv position som en
social aktör kan identifiera sig med. Den politiska subjektiviteten
fångar på vilka sätt en social aktör handlar. Subjektet är överdeterminerat eftersom det alltid finns olika sätt att identifiera sig. Konsekvensen av det är att en subjektposition alltid är en möjlighet till identifikation men inte en absolut nödvändighet. Eftersom det sociala är komplext kan varje människa identifiera sig med olika positioner. En lärare
är inte bara lärare utan arbetstagare, man/kvinna, eventuellt partner,
förälder eller något annat.
I mina analyser arbetar jag med utsagor om subjekt i textform och inte
med människors agerande i form av identifikation och politisk subjektivitet. Dessa begrepp är ändå relevanta för att kunna resonera om förekomsten av flera subjektpositioner i materialet och möjliga konsekvenser av detta.
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Analyser och konstruktioner
Detta avsnitt ägnas åt hur själva analys- och konstruktionsarbetet har
genomförts. För att nå fram till den del av avhandlingens syfte som är
att kritiskt granska konstruktionen av grundskolans demokratiuppdrag, har flera läsningar och analyser av det empiriska materialet
gjorts. Diskursteorin, som den utformats av Laclau och Mouffe, utgör i
sig ett relationellt system av ontologiska antaganden, teoretiska begrepp och metodologiska riktlinjer (Howarth, 2005, s. 317). Att betrakta diskursteorin som diskursiv blir den nödvändiga konsekvensen
av att acceptera dess grundläggande premisser. Det innebär att man
som forskare aldrig kan ställa sig utanför de processer man försöker
analysera och beskriva. Samtidigt öppnar det för att det inte finns någon förutbestämd analysmetod som styr analysens utformning
(Howarth, 2005; Torfing, 1999). Laclau och Mouffe erbjuder en rik
uppsättning teoretiska och analytiska begrepp (se kapitel 3) men är förhållandevis sparsamma med hur det konkreta analysarbetet kan gå till.
Det faktiska tillvägagångssättet måste därför utarbetas och omprövas i
nära relation till det empiriska materialet. För ingångar till de konkreta
analyserna och konstruktionerna har jag även använt mig av andra diskursteoretiska analyser som inspiration (t ex Howarth, 2005; Howarth
& Stavrakakis, 2000; Norval, 1996; Torfing, 1999, 2005).
Analyssteg 1: Närkontakt med det empiriska materialet
Det empiriska materialet består av 30 texter på allt ifrån ett par sidor
till nästan 500 sidor. Ett nödvändigt steg var därför en genomläsning
av texterna för att först strukturera upp dem i relation till avhandlingens syfte. Denna process har skett i två omgångar då avhandlingens ursprungliga syfte var att undersöka hur lärarutbildning förbereder lärare för att arbeta med skolans demokratiuppdrag i ett mångkulturellt
samhälle. Första genomläsningen och därpå följande analyser var inriktade mot ett lärarutbildningsperspektiv. Efter slutseminarium reviderades syftet och forskningsfrågorna till sin nuvarande utformning
och alla analyser omarbetades. Analyserna bearbetades utifrån att kritiskt granska konstruktioner av skolans demokratiuppdrag och forskningsfrågorna utökades med den första frågan. Därefter gjordes nya
läsningar av materialet i urval där ett antal centrala frågor med relevans för avhandlingens syfte var vägledande. I samband med den genomläsningen ställdes följande frågor till texterna:
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• På vilka olika sätt beskrivs det demokratiska uppdraget?
• Hur beskrivs den lärare som ska arbeta med uppdraget? Vad kan
läraren göra respektive inte göra?
• Vilka utgångspunkter tas för dessa beskrivningar? Vad är det för
bild av hur samhället organiseras som antas?
• Vilka begrepp förefaller vara centrala och på vilket sätt är de viktiga?
• Hur binds de centrala begreppen samman?
Med diskursteorins begrepp innebar dessa frågor att lokalisera de logiker som binder samman utsagor till sammanhängande diskurser och
identiteter. Detta arbete skedde i flera steg och i det fortsatta arbetet
prövades varierande svar på frågorna och de betydelser som identifierades prövades i relation till olika analytiska begrepp. När jag kommit
så långt i analysarbetet vidtog ett intensivt arbete med att i närkontakt
med det empiriska materialet besvara de analytiska frågorna:
•
•
•
•

Vilka myter/sociala fantasier kan urskiljas i materialet?
Vilka nodalpunkter organiserar diskursen/erna?
Vilka mästersignifikanter organiserar identiteter?
Vilka är respektive diskurs/subjektpositions element och moment?
• Vilka ekvivalenskedjor/ekvivalenskluster konstrueras?

Med hjälp av dessa frågor konstruerades en tänkt diskursiv formation
bestående av tre separata men överlappande diskurser och tre lärarsubjektpositioner.
Analyssteg 2: Ifrågasättande av konstruktionerna
I det andra analyssteget valde jag att ifrågasätta de analyser och konstruktioner som gjorts för att närma mig materialet på nytt. Begreppet
diskursiv formation visade sig bli lite av ett analytiskt problem. Torfing
(1999) definierar en diskursiv formation som artikulationen av flera
diskurser till en relativt enhetlig totalitet och exemplifierar med liberal
demokrati. Som jag tolkar det innebär det en större formation bestå-
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ende av diskurser som samexisterar utan att nödvändigtvis stå i konflikt med varandra. Laclau och Mouffe (2001) förefaller dock inte göra
några större skillnader mellan diskurs och diskursiv formation.
Genom min första forskningsfråga har jag dock angett ett intresse för
att kontextualisera konstruktionen av skolans demokratiuppdrag. Jag
menar att skolans demokratiuppdrag inte konstitueras i ett vacuum
utan tar form i relation till andra diskurser och motdiskurser. Om då
skolans demokratiuppdrag betraktas som en diskursiv formation återstår det diskursiva fältet, den totalitet av diskursiva artikulationer som
inte ryms i den aktuella diskursen eller diskursiva formationen. En central fråga blir då hur det diskursiva fältet kan struktureras på ett givande sätt. Laclau och Mouffes tydliga avståndstagande från bakomliggande strukturerande principer innebär att det inte är vare sig möjligt
eller nödvändigt att hitta externa principer för detta. En diskussion av
kontext i föreliggande analys måste då ske utifrån ett poststrukturellt
snarare än ett strukturellt perspektiv. Jag menar att det låter sig göras
genom diskursens immanenta strukturerande principer vilka en dekonstruktion av logiker och antagande kan synliggöra. Här tar jag stöd
i Norvals (Letter to Ernesto i Laclau, 1990) resonemang om diskursiva
formationer och det konstitutiva yttre i förståelsen av apartheiddiskursens historiska bakgrund.
Rather, these discursive formations must be regarded as ensembles of articulations marked by contradictions since the unity of the discursive formation is not given through a logical coherence of its elements, but through
articulatory practices which combine the elements in a certain way around
a number of nodal points. (a.a., s. 141)

Genom att läsa om delar av materialet med nya frågor om hur demokrati, samhälle och utbildning förstås och relateras till varandra kunde
avhandlingens första forskningsfråga besvaras. Jag visar där hur myten
”Sverige” och den sociala fantasi som demokrati innebär, tillsammans
med en hegemonisk nyliberal diskurs om utbildning bidrar till att konstituera skolans demokratiuppdrag.
I det fortsatta arbetet med analysen återvände jag till det empiriska
materialet med samma frågor som tidigare men med en delvis ny förståelse. De fortsatta analyserna innebar att jag identifierade potentiella
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nodalpunkter och mästersignifikanter och urskilde ekvivalenskedjor/ekvivalenskluster för att pröva hur innebörder konstruerades. Genom att ha alla texter även digitalt kunde jag på ett enkelt sätt söka på
olika tecken för att närmare studera i vilka sammanhang det användes
samt på vilka sätt och till vilka andra tecken det knöts. Den inledande
konstruktionen av skolans demokratiuppdrag som tre diskurser i en
diskursiv formation ändrades på grund av de analyser som följde på
ifrågasättandet. Eftersom skolans demokratiuppdrag i stor utsträckning konstrueras med en liberal demokratiuppfattning menar jag att
den utgör en (1) strukturerad totalitet som kan omfatta de tvetydigheter vilka gjorde att jag inledningsvis konstruerade tre diskurser.
Inom ramen för diskursen om skolans demokratiuppdrag identifierades därefter tre subjektpositioner.
Analyssteg 3: Sökandet efter konfliktlinjer
Den sista frågeställningen är riktad mot ett makt- och styrningsperspektiv. I diskursteorin manifesteras makt som en konstituerande kraft
som både konstituerar det sociala som möjlighet och med kraft tränger
undan andra möjliga sätt att förstå ett givet fält. För att kunna besvara
min sista frågeställning innebar det tredje analyssteget att lokalisera
konfliktlinjer i materialet. Konflikter eller social antagonism uppstår
där sociala aktörer är oförmögna att realisera sin identitet därför att de
förhindras av andra identiteter. Ofta förekommer den typen av analyser inom sociala fält där en antagonistisk relation är synbar som i
analyser av grand apartheid (Norval, 1996) eller den demokratiska revolutionen (Laclau & Mouffe, 2001). Som jag har tolkat det är det ändå
möjligt att analysera social antagonism i ett material som inte beskriver
maktrelationer och konflikter just genom att identifiera diskursens eller identitetens gränser där exkludering, som innebär en makthandling, synliggörs.
I det sista analyssteget var det därför de redan gjorda analyserna som
utgjorde underlag för en diskussion kring makt och styrning i det analyserade materialet. I diskursteorin förutsätter struktur och upplösning
varandra. Strukturer och tillfälliga fixeringar av betydelser är relationella enheter vilka konstituerar det sociala. Detta kan bara ske på grund
av det socialas öppenhet där ett oändligt antal möjligheter existerar.
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Varje struktur hotas av att överflödas av mening. Där struktur och upplösning möts finns utrymme för en maktanalys. I de konkreta analyserna illustreras makt- och konfliktperspektiven genom resonemang
kring hegemoni, inkludering och exkludering.

95

96

Kapitel 6
Det demokratiska samhället som förståelsehorisont
Det första resultatkapitlet behandlar konstruktionen av demokrati, utbildning och samhälle i de analyserade policytexterna. Jag diskuterar
de innebörder av begreppen som materialet möjliggör, hur de relateras
till varandra och hur dessa innebörder och relationer kan ses som en
kontext för skolans demokratiuppdrag. Analysen underbyggs med citat
och exempel från de analyserade policytexterna. Citat och exempel är i
alla resultatkapitel valda för att, i den mån det går i en poststrukturell
analys, vara representativa för materialet, om inget annat anges.
En första förståelse av relationerna mellan demokrati, utbildning och
samhälle uttrycks genom tanken att utbildningen ska förmedla de demokratiska värderingar som delvis konstituerar det svenska samhället.
Detta förhållningssätt är utmärkande för de analyserade policytexterna
och illustrerar hur tecknen är interrelaterade på ett självklart sätt. För
att kunna gå bortom det självklara i den artikulationen och redogöra
för analyser och resultat på ett lättillgängligt sätt tas tecknen utbildning, demokrati och samhälle som utgångspunkt i framställningen. Det
är en något framtvingad, eller konstruerad, ordning som förhoppningsvis ändå gör det möjligt för läsaren att följa resonemangen.
Demokrati som normativt och formativt utbildningsideal
Laclau (1990) beskriver demokrati som ett mångtydigt begrepp eftersom det används i olika sammanhang och får helt olika innebörder
beroende på vilka andra begrepp det artikuleras med. Tecknet demokrati används sparsamt i policytexterna medan varianten demokratiska förekommer oftare. Tecknet demokratiska används tillsammans
med en rad andra tecken som värderingar, principer och förhållningssätt. Dessa andra tecken ekvivaleras med avseende på att de är demokratiska, vilket samtidigt innebär att det finns värderingar som inte är
det, men ger inga ledtrådar till vad det demokratiska innebär. Tecknet
demokratiska kan därmed ses som ett element då dess betydelse inte
bestäms relationellt genom dessa artikulationer.
Demokrati som politisk ideologi diskuteras inte direkt i policytexterna.
Genom att utvidga de korta ekvivalenskedjorna ovan med ytterligare
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tecken till större ekvivalenskluster ges möjlighet att avtäcka diskursiva
avlagringar av demokratins innebörder i policytexterna. Såväl skollagen som läroplanen tar upp grundläggande demokratiska värderingar
och artikulerar dessa tillsammans med mänskliga rättigheter. Demokratins värden binds på olika sätt samman med andra tecken för att
skapa mening.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.
(Skolverket, 2018b, s. 5)

I formuleringarna synliggörs den liberala demokratins betoning av
liberalismens rättighets- och frihetslogiker som präglar den moderna
demokratiuppfattningen (Mouffe, 2005a).
Skolverkets stödmaterial om värdegrunden är lika tydligt med att demokrati och mänskliga rättigheter förutsätter varandra. I citatet konstrueras ett ekvivalenskluster av demokrati, mänskliga rättigheter,
medborgerliga rättigheter och samhället. Genom rättighetsperspektivet skapas en föreställning om ett demokratiskt samhälle som kan fungera som inskriptionsyta för många olika krav.
Demokrati och mänskliga rättigheter hör ihop. […]. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna liksom konventionen om medborgerliga
och politiska rättigheter och de regionala rättighetskonventionerna innehåller en rad rättigheter som direkt eller indirekt utgör grunden för en demokratisk samhällsbyggnad. (Skolverket, 2013b, ss. 20-21)

Eftersom de mänskliga rättigheterna förutsätts vara universella artikuleras även demokrati som något universellt och därmed giltigt och lika
för alla. Torfing (1999) menar att tecknen demokrati och mänskliga rättigheter har status som sociala fantasier. Denna status uppnås mycket
tack vare att de lyckats hegemonisera den tomma signifikanten universalitet, trots att den aldrig helt kan fyllas med ett konkret innehåll.
I förståelsen av den demokratiuppfattning som präglar det analyserade
materialet är det även möjligt att undersöka hur demokrati på olika sätt
relateras till vad det inte är. I flera sammanhang uttrycks demokratiska
värden som något skolan och utbildningen ska främja både till innehåll
och form. Givet det socialas kontingenta karaktär är det alltid möjligt
att med ekvivalensens logik införliva fler värden inom ramen för vad
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som kan ses som demokratiska värden. Samtidigt verkar differensens
logik så till vida att vissa formuleringar tar upp vad som inte ska främjas, genom tecknet motverka. Det finns en rad olika beteende som inte
är acceptabla och som samlas under tecknet kränkande behandling.
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. (SFS
2010:800, 1 kap., 5 § )

Här synliggörs den liberala demokratiuppfattningens gränser genom
användandet av främja och aktivt motverka som inne- respektive uteslutningsmekanism. De mänskliga rättigheterna är värden som innesluts medan alla former av kränkande behandling utesluts. Demokrati
fixeras som icke kränkande behandling genom gränsdragningen mellan mänskliga rättigheter och kränkande behandling i en artikulation
där demokrati positionernas som en negation. Genom att kränkande
behandling exkluderas till det konstitutiva yttre är det å ena sidan något som bidrar till att definiera demokrati och å andra sidan utgör det
ett ständigt hot mot förståelsen av demokrati.
Demokrati uttrycks som demokratiskt förhållningssätt vilket aktiverar
liknande diskursiva resurser som för demokratiska värderingar, dock
med större fokus på förhållandet mellan individer. Detta kommer till
uttryck i att ”… visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt …” (Skolverket,
2018b, s. 10) samt som något vilket formas i mötet med dem som är
olika en själv.
Demokrati bygger på idén att olika erfarenheter och synsätt är en tillgång.
Skolan är den viktigaste samhällsinstitutionen för fostran till ett demokratiskt förhållningssätt. Att gå i skolan är en samhällsförmån men också en
plikt och elevgrupper organiseras inte utifrån likhet vad gäller intresse eller
personlighet. Det betyder att elever i skolan möter och ska fungera tillsammans med personer de inte skulle välja att umgås med annars. (Skolverket,
2014c, s. 19)
[…]skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt … (Skolverket, 2018b, s. 19)

Artikulationen fixerar demokrati som pluralistisk och att ett demokratiskt förhållningssätt innebär att kunna hantera denna pluralism på ett
accepterat sätt. Detta skulle kunna ses som diskursiva avlagringar av
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det inflytande Deweys filosofi haft i svensk utbildningspolitik, där demokrati är utgångspunkt för hur vi lever tillsammans (t ex Dewey,
2007) och av en liberal demokratiuppfattning.
Till skillnad från värderingar och förhållningssätt som uttrycker demokratins innehållsliga dimension i form av grundläggande moraliska
värden, omfattar demokratiska principer och former instrumentella
värden som har med den demokratiska processen att göra. När läroplanen tar upp demokratiska principer gör den det dels utifrån hur skolans ska utformas i enlighet med dessa, dels som ett innehåll för eleverna att utveckla kunskaper om.
I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet
med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara
delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten. Därigenom ska
eleverna ges förutsättningar att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
(Skolverket, 2018b, s. 22)
Med demokratisk ledning och utformning av verksamheten skapas en grogrund för att eleverna ska utveckla demokratisk kompetens och handlingsförmåga. (Skolverket, 2012d, s. 7)

Demokratiska principer konstrueras som formativa på två sätt. Dels
ska de demokratiska principerna komma till uttryck i skolverksamhetens utformning, dels ska de ”forma” och förbereda elevernas förmåga
till att utveckla och utöva demokrati i form av dessa principer. Kunskaper om demokrati och demokratiska värderingar måste kompletteras med en demokratisk ledning/utformning där eleverna förbereds för
det demokratiska samhället. Jag menar att detta aktualiserar normativa demokratiideal vilka bygger på aktivt demokratiskt deltagande
som ett sätt att driva och regenerera demokrati. Svensk utbildning har
på olika sätt värnat om deltagardemokratiska ideal där deltagandet i
sig sågs som en skolning i demokrati (Englund, 1999). Det skapar en
föreställning om skolan som en arena där elever kan förberedas för ett
framtida demokratiskt deltagande i samhället genom att på olika sätt
tillägna sig och utveckla demokratisk kompetens.
Det som hittills har framkommit i analysen pekar på svårigheterna med
att på ett entydigt sätt definiera demokrati och på att reartikulationer
av diskurser kan lämna en del outtalat. Om demokrati, som Torfing
(1999) skriver, har status av en social fantasi innebär det att det inte
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länge är ett objekt bland andra utan att det utgör den absoluta gränsen
för förståelsefältet och skapar möjlighetsvillkor för andra objekt
(Laclau, 1990). I policytexterna tas demokrati i relation till samhället
som utgångspunkt för både vad utbildning ska innehålla och hur den
ska utformas.
Svenska samhället som diskursiv nationell myt
Skolan är till stora delar ett nationellt projekt. Givet att det är svensk
utbildningspolicy som är föremål för avhandlingens undersökning, är
utgångspunkten för analysen att tecknet samhälle innebär det svenska
samhället specifikt, om inget annat framgår av sammanhanget i policytexterna. Jag har i kapitel 3 diskuterat diskursteorins syn på det sociala
som obestämbart. Samhället är, som alla andra objekt, till sin betydelse
en diskursiv konstruktion. Ett sätt att konstruera samhället är att relatera det till en specifik nationell domän, som den svenska. Svenskheten
blir den objektiva symboliska kraft, till synes diskursivt utanförstående, vilken skapar samhällelig enhet (Laclau & Mouffe, 2001). Eftersom nationsbegreppet (här: Sverige) kan fyllas med olika innehåll
betraktas det som en tom signifikant. Det svenska, eller nationalism
som en ideologisk reproduktion av nationen via berättelser, traditioner
och vardaglig praxis, kan ses som en myt vilken förkroppsligar Sverige/samhället genom att definiera nationen som något enhetligt och
placerat till ett inbillat nationellt territorium. Utmärkande för nationalismen är att den fyller tomma signifikanter som nationen och folket
och konstruerar dem som strukturerade totaliteter i olika avseende
(Torfing, 1999).
I policytexterna förekommer hänvisningar till den strukturerade totalitet som kan sägas utgöras av Sverige/det svenska samhället. Exemplen visar hur samhället konstrueras som gemensamma kunskaper och
erfarenheter som bygger på det förflutna men även riktas mot framtiden.
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. (Skolverket, 2018b, s. 7)
Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och
främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och
verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som
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utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. (Skolverket,
2018b, s. 7)

I citaten artikuleras det svenska samhällets homogena karaktär genom att ekvivalera värden, traditioner, språk och kunskaper som kulturarv och som en gemensam referensram, vilken alla som lever i Sverige delar eller bör dela. Utbildningens roll är att se till att elever får ta
del av detta. Ur demokratiperspektiv illustrerar det demokratiska principer om enhet och individen som samhällsmedlem (Mouffe, 2005a).
Ibland beskrivs samhället som ojämlikt och konfliktfyllt. Ojämlikheter,
fördomar och konflikter grundas på samhälleliga diskurser om normalitet och svenskhet som antas komma till uttryck i normer, värden och
samhälleliga strukturer.
Om förskolan och skolan på ett trovärdigt sätt ska kunna gestalta allas lika
värde måste hierarkier, värderingar och normer synliggöras. De normer
som styr samhället, förskolan eller skolans organisation och relationerna vi
har måste synliggöras och granskas. Särskilt viktigt är att alla barn och elever i förskolan och skolan respekteras som människor, utifrån de rättigheter
de har och de medborgare de är. (Skolverket, 2013b, s. 24)
Ojämlikhet, fördomar och konflikter finns i samhället och därmed också i
förskolan och skolan. Arbetet med värdegrunden är i första hand ett främjande arbete men fungerar också i förlängningen förebyggande mot ojämlikhet, kränkningar, rasism och fördomar. Arbetet är också en del av hur
man hanterar problematiska situationer och händelser när de uppstår.
(Skolverket, 2013b, ss. 10, 12)

Samhälleliga normer och värden som leder till ojämlikhet och kränkande behandling artikuleras som något som går emot utbildningens
mål. Den här konflikten mellan olika innebörder illustrerar det omöjliga att fixera samhället som en strukturerad totalitet. Genom att försöka omfatta samhället som totalitet blottläggs konfliktlinjer där
tecken får olika innebörder beroende på vilka andra tecken de ställs i
relation till (Laclau & Mouffe, 2001). Den gemensamma samhälleliga
grunden positioneras både som nödvändig och som grund för ojämlikhet. Det ges inga närmare förklaringar till det gemensamma utan det
får viss innebörd genom att positioneras till skolans målstyrda verksamhet. Även de normer som ska synliggöras och granskas får sin innebörd i relation till skolans uppdrag och föreställningen om ett samhälle med demokratiska värderingar.
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Andra diskurser om samhället som förekommer i policytexterna är diskurser om internationalisering och snabb förändring. När samhället
artikuleras som snabbt föränderligt, och därmed ställer särskilda krav
på medborgaren, relateras samhället delvis till andra tecken.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de
mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt.
Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla
sin förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränderligt samhälle. (Skolverket, 2018b, s. 224)

I någon mening kan snabb förändring verka motsägelsefullt i relation
till ett kulturarv som ska överföras från en generation till nästa. Genom
att skapa ett ekvivalenskluster med hjälp av de två sociala fantasierna
mänskliga rättigheter och demokrati kan dock de motsägelsefulla krav
som ställs på medborgaren omfattas av myten om det demokratiska
samhället.
Ett annat uttryck för förändring är samhällets internationalisering och
växande rörlighet. Återigen ställs krav på medborgaren i form av förmåga att leva med och inse värdet av kulturell mångfald.
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten
över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva
med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om
det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva
sig in i andras villkor och värderingar. (Skolverket, 2018b, s. 5)

I exemplet knyts det svenska samhället till internationalisering och
kulturell mångfald. Det kan tyckas stå i kontrast till en enhetlig och gemensam förståelse av samhället. Jag menar dock att det svenska samhället artikuleras som mångkulturellt på grund av internationalisering,
det vill säga att andra kulturer finns som separata enheter i samhället.
Kulturell mångfald indikerar att dessa olika kulturer ska samsas om ett
gemensamt nationellt utrymme. Ekvivalensklustret innehåller även föreställningen om att det finns olika kulturarv och att kulturarv är något
gemensamt, att identitet är kulturellt konstituerat och att andras kulturarv innebär andra villkor och värderingar. Det konstruerar det
svenska samhället som något gemensamt, återigen med referens till
något icke definierat.
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Angående det som är gemensamt för det svenska samhället vill jag lyfta
ytterligare ett citat från läroplanen i relation till den tidigare diskussionen. I citatet artikuleras de värden svenska skolan ska förmedla i en
ekvivalenskedja med kristen tradition och västerländsk humanism.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. (Skolverket, 2018b, s. 5)

Artikulationen positionerar det svenska samhället i ett geografiskt område, väst, som förknippas med kristendom, civilisation och demokrati.
Nationen och det svenska relateras till en etik förvaltad av kristen tradition och västerländsk humanism och konstruerar ett ”vi” som utmärks
av rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Men ”vi” kan
bara konstrueras i relation till ett ”dem”, de andra som inte har samma
värderingar. Detta bidrar, menar jag, till att den svenska skolan kan ses
som en arena som reproducerar nationen och nationella identiteter,
men att detta ofta görs på outtalade grunder.
Föreställningen om det kulturellt homogent svenska uttrycks även i artikulationer om språkets roll för identitetsutveckling och socialisation.
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.
Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och
tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat
språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt
modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden. (Skolverket, 2018b, s. 87)
Genom språket får individen inte bara ord och begrepp, utan även värderingar och normer. (Skolverket, 2015, s. 8)

Här artikuleras språk som ett moment med innebörden av något kulturellt specifikt. Förvisso finns det en mängd olika språk så till vida att
det finns olika språkljud, sammansättningar och grammatiska strukturer. Jag menar dock att det inte är specifika språket som blir avgörande för våra värderingar, utan de innebörder som olika sammansättningar av differentierade positioner konstruerar.
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Gemensamt för de olika beskrivningarna av samhället i policymaterialet är att de konstruerar och reproducerar svenskhet utan att denna
svenskhet artikuleras som ett positivt värde. Mytens (nationen) funktion som nodalpunkt för en idealiserad föreställning av samhället har
en, i språklig bemärkelse, predikativ funktion genom att relatera egenskaper till objektet det svenska samhället. Men oavsett hur många predikativa uttalande som görs kan mättnad aldrig uppstå. Givet samhällets omöjlighet undflyr dess essens den predikativa handlingen.
Därför kan nationen bara förstås i relation till det som hotar den diskursiva konstruktionen (Laclau & Mouffe, 2001; Torfing, 1999). Det gemensamma och kulturarvet artikuleras som traditioner, värderingar
och språk som underförstått är svenska och som konstrueras i relation
till andra kulturer/kulturarv, andra traditioner och andra språk.
Utbildning – en målstyrd verksamhet med normativa demokratiambitioner
Momentet utbildning artikuleras tillsammans med undervisning. De
två begreppen definieras i skollagens inledande del. Båda definitionerna kopplar till skolan som mål- och resultatstyrd genom att artikulera undervisning som målstyrd. De mål som avses finns formulerade i
läroplanens inledande delar (övergripande) samt i respektive kursplaner (ämnesspecifika).
– undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare
eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och
utvecklande av kunskaper och värden, och
– utbildning: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål. (SFS 2010:800, 1 kap., 3 §)

Genom att artikulera utbildning tillsammans med undervisning och
målstyrning konstrueras utbildning som en medveten och intentionell
verksamhet. Det ligger i linjer med att skolan är mål- och resultatstyrd
och riskerar att exkluderar innehåll i skolverksamheten som inte är del
av målformuleringar.
Avsikten med att dekonstruera den självklara innebörden i utbildning
är dock att belysa dess komplexitet. I de analyserade texterna kopplas
målstyrning till inflytande och delaktighet. Å ena sidan ska alla som
berörs av utbildningsverksamheten ha kännedom om målen för verk-
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samheten, dess innehåll och arbetsformer. Såväl elever som vårdnadshavare ska informeras om skolans mål och krav samt vilka rättigheter
och skyldigheter de har för att kunna vara med och påverka verksamheten. Å andra sidan utgör delaktighet och inflytande ett medel för att
uppnå vissa demokratirelaterade mål. Rätten till inflytande och delaktighet i skolan konstrueras både som en rättighet för såväl elever som
vårdnadshavare – att vara informerad och att kunna påverka – och som
ett medel för att nå ett av dessa mål, nämligen att utveckla elevernas
förmåga att arbeta i demokratiska former.
Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka
krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras
vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares
rätt till inflytande och påverkan. Det är inte minst viktigt som underlag för
den enskildes val i skolan. (Skolverket, 2018b, s. 6)
Ett led i skolans uppdrag är att eleverna ska få utveckla förmågan att arbeta
i demokratiska former. Enligt läroplanen ska eleverna därför vara delaktiga
i planeringen. Ett sätt att involvera eleverna i planeringen är att de får delge
vilka erfarenheter och föreställningar de har kring det som undervisningen
ska behandla och utifrån detta bidra med idéer på innehåll, arbetssätt och
arbetsformer för det aktuella arbetsområdet.
Det är dock alltid läraren som utifrån kraven i läroplanen beslutar om planeringen. (Skolverket, 2011b, s. 15)

Här artikuleras först målstyrning som något som kan vara föremål för
inflytande och påverkan från elever och vårdnadshavare i kraft av att
de kan utöva sin demokratiska rättighet. I det andra citatet artikuleras
att arbeta i demokratiska former och därmed delaktighet som en del av
skolans uppdrag där målet att utveckla förmågan, sker med hjälp av
elevens delaktighet utifrån sina förutsättningar. Inflytande framstår
som ett medel för måluppfyllelse och visar på demokratiuppdragets instrumentella karaktär (Biesta, 2007). Elevens position som demokratiskt delaktig villkoras på sista raden där läraren artikuleras som beslutsfattare. Lärarens position som beslutsfattare förhindrar i någon
mån att elevens position som delaktig realiseras fullt ut – det är en delaktighet utan beslutanderätt som möjligen kan ses stå i konstrast till en
demokratisk princip om folkstyre. Dock framstår det som objektivt att
lärarens beslutanderätt står över elevens. Vad som inte framgår lika
tydligt är att lärarens beslutanderätt villkoras av styrdokumentens krav
på mål- och resultatuppfyllelse. Jag menar att det är möjligt att urskilja
hur såväl elevens som lärarens handlingsmöjligheter styrs av de ramar
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utbildningens mål ställer upp. Detta innebär delvis att styrning av subjekten döljs av att delaktighet och valfrihet artikuleras som viktiga demokratiska principer.
Ytterligare en förutsättning för utbildning baserad på normativa demokratiideal är utbildningens utformning. Tidigare utgjorde det socialt diversifierade klassrummet ett argument för den sammanhållna grundskolan. I skolverkets stödmaterial om värdegrund lyfts idag att skolan
är en social mötesplats och i läroplanen betonas ett liknande synsätt
utifrån ett kulturellt perspektiv.
Förskolan och skolan har en unik möjlighet att vara en social mötesplats och
en lärande miljö för barn och elever med olika bakgrund, intressen och värderingar. (Skolverket, 2013b, s. 10)
Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet
ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan
att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social
och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att
stärka denna förmåga hos alla som arbetar där. (Skolverket, 2018b, s. 5)

Utbildning kan till synes innebära något som kontrasterar mot den
målstyrda rationalitet som återfinns i skollagens definitioner - att vara
en mötesplats för att lära sig hantera och utmana demokratins pluralitet. Jag hävdar dock att även detta kan förstås som ett normativt ideal
baserat på de övergripande läroplansmålen. Den övergripande konstruktionen av utbildning är en målstyrd process där flera mål på olika
sätt uttrycker en ambition att fostra medborgaren mot ett demokratiskt
ideal.
Avslutande kommentarer
Som kapitelrubriken antyder menar jag att de analyser som gjorts visar
att det demokratiska samhället utgör förståelsehorisonten för utformningen av skolans demokratiuppdrag. I de analyserade texterna betonas att utbildningen ska förmedla kunskaper och värden som behövs
för att leva i samhället, vilket innebär att demokratiuppdraget måste
omfatta alla kunskaper och värden som samhällslivet kräver. Utformningen av utbildningen och de förhållningssätt som ska prägla mötena
mellan subjekt inom utbildning ramas in av demokrati som ett normativt ideal och ett formativt redskap. De normativa idealen reartikulerar
den liberala demokratitraditionens betoning av universella fri- och rättigheter. Demokrati som formativt redskap vilar på samma normativa
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ideal och innebär att demokratins värden och principer används för att
forma utbildningen och medborgarsubjektet.
Demokrati som social fantasi tillsammans med myten om Sverige/det
svenska samhället konstituerar det demokratiska samhället som utbildningen ska realiseras mot och för. Det svenska samhället som myt
ger en utgångspunkt för de resonemang som förs om samhällets värderingar, kulturarv och gemensamma referensram som ska delas av alla.
Utan hänvisning till Sverige skulle de resonemangen kunna gälla vilket
område som helst. På så vis bidrar myten om det svenska samhället till
förståelsehorisonten. Kombinationen med demokrati som social fantasi gör det svårt att ifrågasätta det ena utan att destabilisera det andra.
Utbildning konstrueras som en målstyrd verksamhet som på olika sätt
bygger på och reproducerar demokratiska och samhälleliga/nationella
diskurser. Den demokratiska utbildningen vilar på antagandet om att
demokratins, och i förlängningen det demokratiska samhällets bevarande, är beroende av den uppväxande generationens utbildning. Genom utbildning om, genom och för demokrati bevaras samhället och
dess demokratiska principer, som i sin tur är grunden för demokratisk
fostran.
Detta vidgar möjligheterna för de krav som kan ställas. En social fantasi utvidgar mytens begränsade inskriptionsyta till en oändlig förståelsehorisont för allehanda krav (Laclau, 1990, 2005; Torfing, 1999).
Genom att utgå ifrån demokrati och demokratiska värderingar och processer skapas möjligheter att införliva olika krav som många gånger är
motsägelsefulla och komplexa. Hur detta tar sig uttryck i de analyserade texterna beskrivs i kapitel 7.
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Kapitel 7
Skolans demokratiuppdrag – medborgarskapande,
måluppfyllelse och den kränkningsfria skolan
Detta kapitel ägnas åt att besvara frågan om hur skolans demokratiuppdrag artikuleras i policytexterna. Jag har med utgångspunkt i föregående kapitels analyser av relationerna mellan demokrati, utbildning
och samhälle ringat in skolans demokratiuppdrag i policytexterna till
att omfatta den demokratiska rätten till utbildning och till de normativa demokratiska ideal som ska prägla verksamheten till form och innehåll. För att underlätta för läsaren att urskilja empiriska begrepp är
dessa kursiverade.
Tecknen skolans demokratiuppdrag artikuleras i ekvivalenskluster
med kunskap om demokrati – kunskap om mänskliga fri- och rättigheter – demokratiska arbetsformer – inflytande och delaktighet – demokratisk kompetens och handlingsförmåga – demokratisk ledning
– demokratiska samhällsmedborgare – elevers rättigheter – förmågor, egenskaper och dygder för demokrati – social gemenskap.
Förskolors och skolors demokratiska uppdrag handlar både om att tillvarata
barnens och elevernas rättigheter och utveckla deras demokratiska kompetens. Demokratisk kompetens är en pedagogisk fråga som är knuten till skolans uppdrag att främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt
livslånga lust att lära. Demokratisk kompetens riktar fokus mot individen
och de förmågor, egenskaper och dygder som hon eller han bör ha tillgång
till för att fungera väl i en demokrati. Trots detta handlar det inte i första
hand bara om ett individuellt projekt eftersom demokratisk kompetens får
sin betydelse av att vi lever tillsammans i en social gemenskap. (Skolverket,
2013b, s. 8)

Citatet är ett exempel på hur differensens logik expanderar betydelsekedjorna i varje ny formulering. Nya dimensioner av demokratifostran
utökar demokratiuppdraget utan att detta förklaras närmare. Detta
menar jag är möjligt tack vare demokratibegreppets status som social
fantasi som fungerar som inskriptionsyta för en mängd olika krav
(Laclau & Mouffe, 2001).
Ett annat begrepp som återkommer i relation till demokratiuppdraget
är värdegrund. I läroplanens första kapitel artikuleras tecknen skolans
värdegrund och uppdrag i ekvivalenskluster med grundläggande värden – omsorg om andra – likvärdig utbildning – elevers rättigheter
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och skyldigheter – medborgarfostran (Skolverket, 2018b, ss. 5-9).
Skolverkets stödmaterial om värdegrunden anger ungefär detsamma:
Förskolan och skolan har i uppdrag att förmedla både kunskaper och värden. För alla som arbetar i förskola och skola är arbetet med värdegrunden
ett övergripande uppdrag som ska genomsyra hela verksamheten – organisation, undervisning, alla olika möten och aktiviteter.
Uppdraget har flera dimensioner. Dels har förskolan och skolan en uppgift
att förbereda barn och elever för ett framtida liv som aktiva samhällsmedborgare, dels har barn och elever rättigheter här och nu. Att ge barn och
elever kunskaper och värderingar som möjliggör ett aktivt samhällsdeltagande är både ett uppdrag gentemot varje enskilt barn och elev men också
ett samhällsuppdrag i stort. (Skolverket, 2013b, s. 5)

Skolans demokratiuppdrag konstrueras som ett självklart men komplext uppdrag som ska balansera en mängd krav på verksamhetens utformning och kunskaps- och värdeöverföring. Två dimensioner framkommer där den ena är samhällsförberedande och den andra utgår
från elevers rättigheter i nuet. Genom formuleringarna aktualiseras
skolans ansvar gentemot individen och mot samhället.
Analyserna som ligger till grund för den följande resultatredovisningen
har utgått från analyserna i kapitel 6 samt de ekvivalenskluster som
beskrivs ovan där skolans demokratiuppdrag och värdegrunden artikuleras. De två dimensionerna samhällsförberedelse och rättighetsuppfyllelse bidrar till struktureringen av resultatet där dimensionen
samhällsförberedelse huvudsakligen tas upp i avsnittet Fostran till demokratisk kompetens. Dimensionen rättighetsuppfyllelse innehåller
två distinkta spår där det ena utgår från elevers rätt till utbildning, som
behandlas i avsnittet Rätt till likvärdig utbildning. Det andra spåret utgår från elevens rätt att inte utsättas för kränkande behandling, vilket
redogörs för i avsnittet Arbetet mot kränkande behandling. Varje avsnitt är framskrivet i relation till en av de tre nodalpunkter kring vilka
jag menar att innebörder av skolans demokratiuppdrag i stor utsträckning organiseras. De tre nodalpunkterna är fostran till demokratisk
kompetens, rätt till likvärdig utbildning och arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
Fostran till demokratisk kompetens
Nodalpunkten fostra till demokratisk kompetens fungerar som ett
sammanhållande nav för att förstå innebörder i den demokratifostran
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som skolans demokratiuppdrag innebär. Med nodalpunkten fostra till
demokratisk kompetens som strukturerande princip är det möjligt att
urskilja några andra tecken som blir betydelsebärande (Laclau, 1990).
Dessa riktas mot vad demokratisk kompetens är och hur den uppnås
och är kunskaper och färdigheter, inflytande och delaktighet och kommunikativ kompetens. Slutligen diskuterar jag subjektpositionen den
demokratiska medborgaren.
Demokrati som erfarande
Demokrati som kunskapsstoff
En del av skolans fostran till demokratisk kompetens sker genom den
undervisning i olika ämnen som grundskoleutbildning omfattar. I policytexter och framförallt i de olika kursplanerna beskrivs demokratifostran och undervisning tillsammans med olika uttryck för vad eleven
ska uppnå. Relationerna mellan innehåll och demokratifostran uttrycks i ekvivalenskluster där utveckla kunskaper om, bli förtrogna
med och tillägna sig förmågan att reflektera över uttrycks tillsammans
med innehållsliga aspekter av demokrati och det demokratiska systemet. De sistnämnda beskriver innehåll som exempelvis inriktas mot
det representativa systemet eller kampen för kvinnlig rösträtt.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de
mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt.
Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle. (Skolverket, 2018b, s. 224, kursplan samhällskunskap)

Även om exemplet ovan är hämtat ur kursplanen för samhällskunskap
återkommer liknande formuleringar i läroplanens inledande delar och
även i andra kursplaner som historia och hemkunskap. En annan
aspekt av demokrati som kunskapsstoff rör sådant innehåll som kan
bidra till människors möjligheter att leva tillsammans i en pluralistisk
värld. Här relateras beskrivningar till att eleven ska utveckla förståelser för andra sätt att leva, kulturella värden och traditioner. Religion
är det ämne som mest uttryckligt riktas mot tolerans och förståelse för
människors villkor och sätt att förklara sin tillvaro och skapa sammanhang. Synsättet återkommer i flera andra kursplaner som exemplen nedan illustrerar.
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Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade
möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.
(Skolverket, 2018b, s. 33, kursplan engelska)
Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll. (Skolverket,
2018b, s. 41, kursplan hem- och konsumentkunskap)

De olika citaten illustrerar den nära kopplingen mellan kursplanernas
ämnesinnehåll och demokratifostran där en del av fostran till demokrati innebär att utveckla rätt kunskaper om och förtrogenhet med det
demokratiska systemet samt att utveckla förståelse för andras livsvillkor. Det är tydligt, menar jag, att kunskapsstoffet på många sätt speglar
ambitionerna om demokratifostran som artikuleras i andra policytexter.
Demokrati i handling
I policytexterna uttrycks att demokratisk kompetens inte endast innebär att ha kunskaper om det demokratiska systemet eller olika demokratiska värden utan undervisningen ska genomföras i demokratiska
arbetsformer. Det kan handla om att få kunskaper genom att praktiskt
erfara och träna på metoder för hur man samarbetar, genomför möten
och hanterar eventuella konflikter som kan uppstå och hur demokratiska värden kan komma till uttryck i olika sammanhang. Detta uttrycks i ekvivalenskluster som i huvudsak beskriver hur läraren ska utforma verksamheten för att möjliggöra för eleven att praktiskt erfara
demokratins principer och processer. De tecken som tillsammans
skapar innebörden av demokrati i handling är sådana som handlar om
att genom demokratisk ledning och utformning kunna visa i praktiken, att arbeta utifrån elevernas erfarenheter, möjliggöra diskussion
och låta eleverna pröva sina ställningstaganden.
Kunskap om demokrati betyder inte bara att undervisa om vad demokrati
”är” utan också att i undervisningen visa vad demokrati innebär i praktiken.
(Skolverket, 2013b, s. 53)
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras
att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.
(Skolverket, 2018b, s. 224)

Demokratisk kompetens artikuleras som en förening mellan teoretiska
kunskaper och ett erfarande av demokratins principer och värden. Här
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betonas att teoretiska kunskaper inte räcker utan går hand i hand med
praktiska färdigheter och reflektion.
Ytterligare en aspekt av att erfara demokrati är att eleven möts av ett
demokratiskt förhållningssätt. I policytexter artikuleras momentet demokratiskt förhållningssätt med pedagogiskt ledarskap och ekvivaleras med respekt i beskrivningen av vad som krävs av personal inom
skolan.
… visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå
från ett demokratiskt förhållningssätt. (Skolverket, 2018b, s. 10)
Elevernas delaktighet och inflytande är här centralt och direkt kopplat till
demokratiska arbetssätt. Centralt är också ett tydligt pedagogiskt ledarskap
som bygger på respekt för allas lika värde. (Skolverket, 2013b, s. 13)

Det framgår inte här vad som menas med att visa respekt eller utgå
ifrån ett demokratiskt förhållningssätt. Jag menar dock att det kan tolkas som att det inte endast är eleven som lär demokrati genom egna
handlingar utan att det även kräver att läraren kan omsätta sin förståelse av demokrati i handling gentemot eleverna, vilket utvecklas i nästa
kapitel.
Respekt återkommer i artikulationer kring arbetet med att främja demokrati och mänskliga rättigheter och att motverka diskriminering och
kränkande behandling. Det arbetet är en del av värdegrundsarbetet
som benämns likabehandlingsarbete. Detta arbete har en tydlig inriktning på elevers här- och nu-situation vilket jag återkommer till i avsnittet Arbetet mot kränkande behandling.
Inflytande som aktiveringens katalysator
Inflytande som rättighet
Genom demokratiska arbetsformer iscensätts möjligheten för eleverna
att inhämta kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter samt
att utveckla förtrogenhet och färdighet angående demokratin som system och dess principer. En viktig sådan princip utgörs av elevens, och
i förekommande fall vårdnadshavarens, rätt till inflytande och delaktighet. Momentet rätt till inflytande artikuleras tillsammans med samråd – forum – informationsskyldighet.
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Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska
sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som
kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.
Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska
barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i
sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.
Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt
andra stycket fullgörs. (SFS 2010:800, 4 kap., 13 §)

I artikulationen lyftes ett brukar- eller deltagardemokratiskt ideal där
medborgare ska ha rätt att utöva inflytande över sådan samhälleliga
funktioner som de tar del av. Inflytande artikuleras som skolans ansvar
att möjliggöra inflytande genom olika fora samt att informera och samråda i angelägenheter som rör elever och vårdnadshavare. Enligt
Laclau och Mouffe (2001) är föreställningen om demokratisk delaktighet en konsekvens av demokratiseringen av liberalismen som kom att
utöka betydelsen av frihet till en mer positiv innebörd där frihet inte
bara innebär frihet från utan även möjlighet till.
Inflytande som förmåga
Inflytande ska möjliggöras i många olika situationer där en del har formell karaktär medan andra kan ses som mer informella. Till de formella formerna för inflytande räknas olika forum för information och
beslutsfattande som klassråd, elevråd och matråd. Det informella inflytandet brukar avse elevers möjlighet till inflytande och delaktighet i
planeringen och utformningen av undervisning och i utvecklingssamtal. Inflytande och delaktighet artikuleras ofta tillsammans och förutsätter varandra. Inflytande förutsätter delaktighet och att på något sätt
aktiveras i förhållande till situationen.
Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen
och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin
förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. (Skolverket, 2018b, ss. 6-7)
Barn och elever som bjuds in till delaktighet i vardagen kan också på ett mer
självklart sätt ta plats i större, mer formella sammanhang. (Skolverket,
2013b, s. 61)

Deltagande och inflytande förväntas bidra till flera färdigheter. Till
dessa hör olika aspekter av att ta ansvar för sin situation, såväl för sina
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studier som i relation till andra. Genom möjligheten att få ha synpunkter på sina studier och sin arbetsmiljö får eleven även utveckla en
tilltro till sin egen förmåga att påverka, ta plats i olika sammanhang
och göra sin röst hörd, vilket kan ses som centralt för att kunna ta ansvar. Delaktighet och inflytande artikuleras som att möjliggöra ett
framtida aktivt medborgarskap genom ekvivalenskedjor som binder
samman dem med förmåga att ta ansvar och ta plats i formella sammanhang. Genom att konstrueras som en demokratisk princip som
grundas på rätten till inflytande framstår inflytande och delaktighet
som ett sätt att skapa framtida demokratiska medborgare genom en
demokratisk utformning av utbildningen.
Inflytande som kvalitetssäkring
Andra aspekter av inflytande, som delvis bygger på rätten att få information, syftar i huvudsak till elevens kunskapsutveckling samt i viss mån
sociala utveckling. Här utgör informationen inte längre bara en rättighet som grund för inflytande och delaktighet, utan konstrueras som ett
medel för elevens utveckling. Information ska ges gällande elevens
kunskapsutveckling såväl till elev som till vårdnadshavare. Utvecklingssamtalet är en sådan informationssituation där både elev och vårdnadshavare ska få information som gynnar elevens kunskapsutveckling
och som ger möjlighet att vara delaktig i beslut och utformning av
undervisning. Här ekvivaleras utvecklingssamtalet som information,
med bedömning – kunskapsutveckling – måluppfyllelse.
Bestämmelserna om utvecklingssamtalet innebär enligt skollagen att läraren, eleven och vårdnadshavaren minst en gång varje termin ska ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling
bäst kan stödjas samt om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå
kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för
läroplanen. (Skolverket, 2013a, s. 10)

Den demokratiska rätten till inflytande som bygger på insyn och information tas här i anspråk för att säkra elevens utveckling i relation
till de nationella målen. Läraren ska bland annat informera eleven om
relationen mellan ämnets syfte och undervisningen samt om dennes
kunskapsutveckling. Jag menar att det visar vilken stark ställning kunskapsmålen har i relation till demokratisk kompetens vilket kan ställas
i relation till resonemanget om inflytande som rättighet.
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Demokrati som samtalskvalitet
Deliberativa samtal för demokrati
I avsnittet ovan redogörs för analysen av fostran till demokrati i relation till lärande genom handling och rätten till inflytande. En tredje
aspekt utgörs av kommunikativ kompetens. Den kommunikativa kompetensen är central i policytexterna i förhållande till att kunna utgå
ifrån elevernas vardag samt ge utrymme för delaktighet och inflytande.
Dialogen eller samtalet används således som grund för en demokratisk
utformning av verksamheten genom att göra elever delaktiga och ge
dem möjlighet till inflytande. Synsättet utgår ifrån en deliberativ demokratisyn som betonar kommunikationens roll för beslutsfattande
och från att samtal mellan människor är nödvändigt för demokrati och
samhällsutveckling.
Momentet deliberativa samtal kring värdegrunden artikuleras i en
ekvivalenskedja med samhällets behov – svåra frågor – stärka demokratin.
Samtal kring värdegrunden i förskolan och skolan har sin motsvarighet i
samhällets behov av en levande dialog om samhällets värdegrund. En sådan
dialog förutsätter att det finns utrymme för att diskutera svåra frågor om
intressekonflikter och regelmotsättningar. Skolan har här en uppgift att
både fungera som deliberativ arena här och nu och att förbereda för framtida aktivt deltagande utifrån ett deliberativt förhållningssätt. Att ge deliberativa samtal en framträdande plats i skolans värdegrundsarbete kan därför
också ses som ett sätt att stärka demokratin. (Skolverket, 2013b, s. 74)

Det deliberativa samtalet konstrueras som nödvändigt för demokratin
och som en del i att utveckla elevens demokratiska kompetens i nuet
och inför framtiden.
I de analyserade texterna tydliggörs att den kommunikativa kompetensen inte endast består av verbal kommunikation. Den omfattar även
vissa färdigheter som kritiskt tänkande, relationsskapande samt normer för hur samtal ska genomföras. Gemensamt för olika former av
samtal är att skolan bör ha ett öppet och tillåtande diskussionsklimat
där skilda åsikter kan framföras. Förståelse för olika synsätt och människor – bearbeta oliktänkande och konflikter – få möjlighet till inflytande och delaktighet – att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt
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kan ses som ett ekvivalenskluster som artikulerar elementet deliberativa kvaliteter.
Ordet deliberation betyder överläggning, rådslagning, diskussion, och deliberativa samtal kan beskrivas som samtal där deltagarna får utrymme att
ge uttryck för och överväga egna och andras åsikter och synpunkter. Utifrån
förskolans och skolans uppdrag att förbereda för ett aktivt deltagande i samhället, och utifrån en strävan att skapa öppna klassrumsklimat som är gynnsamma för lärande, är samtal med deliberativa kvaliteter eftersträvansvärda. (Skolverket, 2013b, s. 74)

Deliberativa kvaliteter signalerar att en viss samtalstyp är eftersträvansvärd på grund av att den förbereder eleverna för deras framtida
roll som medborgare utifrån ett aktivt deltagande-perspektiv. Föreställningen är, menar jag, att inflytande som möjliggörs genom kommunikation, med deliberativa kvaliteter, gynnar det framtida samhällsengagemanget.
Deliberativa samtal med hegemoniska anspråk
I Skolverkets stödmaterial om värdegrunden, som är den text i det analyserade materialet som huvudsakligen tar upp deliberativa samtal,
strävar texten efter att artikulera deliberativa samtal på ett särskilt sätt.
Deliberativa samtal är inte en metod för samtal utan en metod för att
värdera kvaliteten i olika samtal. Sådana samtal sker ständigt.
Deliberativa samtal är inte en samtalsmetod i första hand, utan snarare en
metod för att värdera kvaliteten i olika samtal. Deliberativa samtal sker
ständigt. I förskolans och skolans värld kan det vara i ett utvecklingssamtal,
ett elevhälsomöte, ett arbetslagsmöte, en lektion, en samling, en bokdiskussion, ett klassråd, ett ledningsgruppsmöte eller i ett spontant samtal i
korridoren eller i matsalen. (Skolverket, 2013b, ss. 74-75)

En rad olika vardagliga samtalstyper ekvivaleras som deliberativa. Utöver det anger texten även andra samtalsformer som filosofiska samtal
och värderingsövningar/drama. Dessa benämns inte som deliberativa
i texterna, men i beskrivningarna av dessa samtalsformer delar de
många av de deliberativa samtalskvaliteterna. Exempel på samtalskvaliteter är att de har en viss struktur, utgår ifrån att samtal kräver respekt och att lyssna på varandra samt att de olika formerna stimulerar
kritiskt tänkande och samförstånd. Här framstår artikulationen av
deliberativa kvaliteter som ett sätt att hegemonisera samtal i skolan
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och eliminera konflikt. Antagandet grundas på att en deliberativ demokratiuppfattning utgår ifrån ett individualistiskt, universalistiskt och
rationalistiskt ramverk som eliminerar konflikt (Mouffe, 1999).
De kvaliteter som beskrivs kan med ”rätt” förhållningssätt omfatta alla
möjliga typer av samtal och genom att använda den värderingsmall
(Skolverket, 2013b, s. 81) som föreslås kan samtalets deliberativa kvaliteter värderas. Tecken som ingår i det ekvivalenskluster som mallen
utgör är frivillighet – jämlikhet – relevans – respekt – argument strävan efter enighet – kompromiss. Alla kan ses som tecken som är
mer eller mindre är eftersträvansvärda och bidrar till att utesluta möjligheten till andra typer av samtal.
Deliberativa samtalskvaliteter kan även användas för att urskilja potentiella hinder och möjligheter i de samtal som förs. Genom att artikulera deliberativa samtal med öppet klassrumsklimat och ökad förståelse konstrueras deliberation som än mer rimligt och svårt att ifrågasätta.
Att ha deliberativa samtal som en utgångspunkt kan vara ett sätt att medvetandegöra hur värdegrunden gestaltas i dessa (samtalen, min kommentar) och att värdera samtalen i deliberativa termer är ett sätt att synliggöra
hinder och möjligheter i dem. Samtalen kan då bedömas utifrån vilka förutsättningarna var, hur själva samtalet genomfördes samt på vilket sätt
samtalet följdes upp. Förhoppningsvis kan detta leda till ett mer gynnsamt
öppet klassrums- och skolklimat där olika ståndpunkter och argument kan
vägas mot varandra, inte i syfte att någon ska vinna diskussionen, utan att
alla ska få möjlighet till ökad förståelse och till att kunna komma överens.
(Skolverket, 2013b, s. 76)

Den hegemoniska konstruktionen av deliberativa samtalskvaliteter tillsammans med värderingsmallens kvalitetskriterier är en del av konstruktionen av demokratisk kompetens. Det bidrar till att positionera
deliberativa samtal som självklara och mätbara, där graderingen av
samtalens deliberativa kvaliteter blir en form av kvalitetssäkring. Det
får även konsekvenser för konstruktionen av demokratisk kompetens
som något mätbart.
Deliberativa samtalskvaliteter genomsyrar på olika sätt kursplanernas
innehåll. Flera av de förmågor eleven ska tillägna sig kan relateras till
det deliberativa synsättet som att uttrycka och värdera olika stånd-
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punkter, argumentera utifrån fakta eller i beslutsprocesser. I kursplanen för samhällskunskap konstrueras genomförandet av undervisningen utifrån en deliberativ grundidé.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras
att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.
(Skolverket, 2018b, s. 224)

De deliberativa samtalskvaliteterna är inte endast formativ visavi hur
ideala samtal genomförs. De görs även till del av kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav, vilket gör deliberativa kvaliteter till
ett mål för undervisningen i sig.
Den demokratiska medborgaren
Inom diskursteorin finns en central tanke att politiska projekt riktas
mot formandet av olika identiteter. I utbildningskontext (grundskola)
är fostrande ambitioner riktade mot den lärande individen som utgörs
av eleven. Momentet skolans uppdrag artikuleras som kunskapsutveckling och medborgarfostran för eleven.
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och
elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och
ansvarskännande individer och medborgare. (SFS 2010:800, 1 kap., 4 §)
Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse
för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett
snabbt föränderligt samhälle. (Skolverket, 2018b, s. 224)

I exemplen framgår att skolans demokratiuppdrag omfattar kunskaper
om demokratiska värden och processer, reflektionsförmåga i relation
demokratins värden och principer samt att förstå sin kommande roll
som aktiv, ansvarstagande medborgare. Fostran till demokratisk kompetens, som den kommer till uttryck i de analyserade texterna, kan liknas vid Biestas tre komponenter i demokratisk utbildning: kunskap om
demokrati, demokratiska färdigheter och disposition för demokrati
(Biesta, 2007).
Eleven positioneras som ett utvecklingsbart subjekt vilket ska formas
till medborgare genom utbildningens försorg. Några studier som redovisas i kapitel 4 redogör för en förskjutning, från uppfattningar om en
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medborgarroll byggd på föreställningar om gemensamma samhällsprojekt och demokratisk förändringskraft, mot en marknadsorienterad
medborgarroll som ska anamma en uppsättning demokratiska och
marknadslogiska principer (Dahlstedt & Olsson, 2014; Olson, 2008a).
Ett liknande resonemang kan föras kring den erbjudna medborgarrollen i policytexterna. Den demokratiska kompetensen framstår som
möjlig i den utsträckning eleven identifierar sig med de värden och
principer som erbjuds.
Rätt till likvärdig utbildning
I policytexterna formuleras rätten till utbildning i relation till tecknet
likvärdig utbildning. Tecknet kan ses som en nodalpunkt, ett tomt
tecken som bidrar till att organisera diskursen om skolans demokratiuppdrag genom relationer till andra tecken det artikuleras tillsammans
med. I Skolverkets analys av likvärdighet i skolan framgår att likvärdighet omfattar tre olika aspekter.
Likvärdighetsbegreppet kan delas upp i tre grundläggande aspekter; lika
tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och att utbildningen
ska vara kompenserande. (Skolverket, 2012c, s. 11, kursivering i original)

I citatet ekvivaleras tecknen lika tillgång, lika kvalitet och kompenserande med avseende på likvärdighet. Den innebörd av likvärdighet
som konstrueras är att tillträde till och förutsättningarna för elevens
deltagande i och utbyte av utbildningen ska vara lika. Exemplet illustrerar en passage i en text där tecknen uppträder som moment, det vill
säga tecken med en tillfälligt fixerad betydelse.
Likvärdig utbildning återkommer i flera olika typer av policytexter med
olika syften. I vissa texter, som skollagen, uttrycks likvärdighet på ett
självklart sätt där till exempel lika tillgång framstår som ett moment.
Detta kan dock ses som en skenbar fixering då andra texter, som allmänna råd eller stödmaterial ofta griper in och avslöjar kontingensen i
konstruktionerna och tydliggör hur vissa tecken, exempelvis lika är element vars bestämda betydelse måste argumenteras för och motiveras.
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på
samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska
tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar
att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Skolverket, 2018b, s. 6)
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Lika tillgång och lika kvalitet innebär alltså inte att det kan vara på
samma sätt eller att resursernas fördelas enligt en strikt en till en princip utan lika och likvärdig måste förstås i relation till andra principer.
Analyserna visar att likvärdighet fylls med innebörder i relation till
jämlikhetens logiker och mätbarhetens logiker, vilket diskuteras i det
följande.
Jämlikhetslogiker
Strukturell jämlikhet 15
Lika tillgång till utbildning artikuleras som tillträde till utbildning i
form av skolplikt och rätt till utbildning. Momentet skolplikt artikuleras i skollagen som säger att alla barn mellan 6 och 15 år, som är bosatta
i Sverige har skolplikt, med vissa undantag för långvariga utlandsvistelser eller andra förhållanden som gör det omöjligt att begära skolgång. Tecknet rätt till utbildning är vidare än skolplikt och inkluderar
de barn som vistas i Sverige, exempelvis asylsökande och papperslösa,
utan att vara folkbokförda här. I enlighet med barnrättskonventionen
har dessa barn sedan 1 juli 2013 rätt till likvärdig utbildning. När rätten
till utbildning artikuleras i lagtext tillsammans med skolplikt och konventionen om barns rättigheter framstår tecknet som ett moment – alla
barn har samma rätt att gå i skolan. I andra sammanhang relateras rätt
till utbildning till ökad jämlikhet och framstår då som en flytande signifikant som måste förklaras och motiveras.
Jämlikhetsambitioner genom utbildning kan kopplas till den utbildningspolitiska diskussion om enhetsskolan och utbildningens demokratiserande funktion som fördes i mitten av 1900-talet. Även om skolplikt funnits tidigare aktualiserades lika tillgång till utbildning vid den
strukturella rubbning i diskursen om utbildningens funktion som övergången från differentierad utbildning till enhetsskola innebar. Enhetsskolan artikulerades i termer av ökad social jämlikhet, ett mer demokratiskt samhälle och likadan utbildning för alla medborgare (se t ex

15 Med begreppet

strukturell jämlikhet menar jag här en strävan efter att uppväga för förhållanden som
orsakas av samhälleliga normer oavsett om de aktualiseras av strukturer, organisationer eller individer
(som exempelvis könsrelaterade förväntningar).
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Dahlstedt, 2009; Englund, 1986) och 1946 års skolkommission uttrycker en tämligen likartad formulering genom att skriva att ”[D]ärjämte skall åt alla beredas lika möjlighet att få del av uppfostran och
undervisning, oberoende av ekonomisk och social ställning (SOU
1948:27, s. 18).
Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer
av särskilda bestämmelser i denna lag.
I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter
och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. (SFS 2010:800, 1 kap., 8
§)

I exemplet reartikuleras tanken om lika möjligheter att ta del av utbildning. Detta kan ses som uttryck för en socialdemokratisk diskurs där
frihet går hand i hand med möjligheter (Laclau & Mouffe, 2001). Att
motverka diskriminering kan ses som en nybildning av innebörden i
jämlikhet mot en mer strukturell förståelse. Elementet främja lika rättigheter artikuleras i ett ekvivalenskluster med diskrimineringsgrunderna i allmänhet och könsmönster i synnerhet. Tillgång till utbildning
innebär, som citaten illustrerar, inte bara tillträde till utbildning utan
även att individens utbildning inte begränsas av stereotypa uppfattningar. Detta är särskilt intressant ur ett diskursteoretiskt perspektiv
eftersom diskrimineringsgrunderna liksom andra sociala kategoriseringar med nödvändighet måste betraktas som konstruerade. Här uppmanas skolan att dekonstruera de könsmönster som konstrueras diskursivt i andra kontexter och erbjuda alternativa konstruktioner som
antas vara bättre ur ett rättighets- och möjlighetsperspektiv.
Samma resonemang återkommer i relation till religionsämnet och sexoch samlevnadsundervisning. Religioners eventuellt olika konstruktioner av och förväntningar på subjekten man och kvinna sätts in i ett
sammanhang där elevens identitet och livsstil kan formas av religionstillhörighet.
Undervisningen i religionskunskap ska behandla identitetsfrågor och kursplanen lyfter fram hur religionstillhörighet kan forma identiteten och
livsstilen. En stor del av identiteten berör kön, sexualitet och relationer och
de tankar kring detta som finns inom den religion som personen tillhör påverkar självfallet personens identitetsutveckling. (Skolverket, 2013c, s. 58)
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Jag menar att texterna visar att lika tillgång konstrueras som en rätt att
inte få sina möjligheter till identifikation kringskurna av begränsande
sociala/subkulturella förväntningar. Detta resonemang kan ställas mot
frågan om religionsfrihet och exempelvis rätten för elever att bära heltäckande slöja. Att just frågan om rätten att bära slöja tas upp här beror
dels på att det är ett klädesplagg som är omdebatterat, dels på att det
är det enda plagg det finns riktlinjer för. I Skolverkets juridiska rådgivning (Skolverket, 2012b) är utgångspunkten att individen bestämmer
över sin klädsel och att religionsfriheten inklusive rätten att bära religiös klädsel regleras i regeringsformen, Europakonventionen och diskrimineringslagen. En elev ska tillåtas bära slöja, som ett individuellt
val, om det inte kan motiveras utifrån säkerhetsmässiga eller hygieniska skäl alternativt att kontakt mellan elev och andra omöjliggörs.
Med utgångspunkt i att majoriteten av de elever som bär slöja i svenska
skolan är av kvinnligt kön är det rimligt att ställa frågan om inte kläder
också är en del av vad som kan påverka möjligheten till jämlik utbildning.
Analyserna visar att likvärdighet som lika tillgång har betydelser som
inte helt har kunnat fixeras. Med det demokratiska samhället som förståelsehorisont är det möjligt att uttrycka krav på strukturell jämlikhet
där normer och stereotyper problematiseras samtidigt som krav på religionsfrihet möjliggör viss positionering av könsbundna egenskaper
och beteenden. Dekonstruktionen av policytexterna visar på motsättningar i det demokratiska uppdraget.
Olikhet som tillgång
En underliggande förutsättning för att rätten till likvärdig utbildning
och strävan efter jämlikhet ska vara intressant är att det förekommer
ojämlikhet, vilket i sin tur innebär någon form av olikhet. Enligt diskursteorin konstrueras innebörder och identiteter genom att positioneras i relation till vad som inkluderas respektive exkluderas. Exempelvis formuleras lika tillgång med betydelsen lika rättigheter och möjligheter men det innebär inte samma utformning eller lika fördelning av
resurser. Identiteten eller betydelsen konstrueras genom inkludering
och exkludering. Ett sätt att förstå olikhet följer lagstiftningens diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
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sexuell läggning eller ålder. Genom att använda den typen av kategoriseringar identifieras elever som bärare av identitetsmarkörer i form av
exempelvis kön, etnicitet eller funktionshinder. Dessa implicerar olika
subjektpositioner som man/pojke och kvinna/flicka (kön), svensk och
icke-svensk eller med utländsk bakgrund (etnisk tillhörighet), troende
eller ateist (trosuppfattning) och så vidare. I viss mån kan man säga att
det finns särskilda sätt att vara olika på. Dessa sammanhänger med
diskrimineringsgrunderna och ska accepteras medan andra sätt att
vara olika på inte accepteras.
Elementet olikhet artikuleras i olika ekvivalenskluster med tillgång –
värde – normer som lyfter olikhetens värden i utbildningssammanhang men även problematiserar de normer som begränsar olikhet och
riskerar att utmana elevers rättigheter.
I arbetet med värdegrunden är en viktig princip att olikhet är en tillgång.
Alla barn och elevgrupper är olika i en mängd avseenden och detta har ett
värde i sig, både i skapandet av fruktbara lärandemiljöer och i det demokratiska uppdraget. (Skolverket, 2013b, s. 34)
I arbetet med likvärdighet och att se olikhet som en tillgång är det viktigt att
uppmärksamma de normer som omger oss och som, i olika grad, bestämmer hur vi är och förväntas vara. Normer är kopplade till makt och därmed
också till grundläggande demokratiska värden, liksom till barns och elevers
rättigheter och möjligheter. (Skolverket, 2013b, s. 26)

Olikhet konstrueras som ett värde genom att artikuleras som en tillgång. Samtidigt konstrueras normer som potentiellt begränsande eller
negativa möjlighetsvillkor. Jag menar dock, med diskursteori som
grund, att det inte är möjligt att diskutera olikhet utan att samtidigt
konstruera olika subjektpositioner som inkluderar och exkluderar möjlighetsvillkor. Genom att policytexterna artikulerar lika tillgång både
som dekonstruktion av normer och som tolerans för olikhet påvisas
osäkerheten i den diskursiva konstruktionen.
Att se olikhet som en tillgång är ett inte helt ovanligt perspektiv när det
gäller mångkultur (Rizvi, 2011). Utifrån ovanstående resonemang är
kulturell mångfald, som olikhet, något som gynnar verksamheten på
flera sätt och en del av skolans demokratiska uppdrag är just att arbeta
för kulturell mångfald och utveckla elevens förmåga att inse värdet i
kulturell mångfald, vilket uttrycks i ekvivalenskluster tillsammans med
lika värde – jämställdhet – solidaritet – kulturell mångfald.
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Redan i läroplanernas inledande sidor finns en rad krav som till exempel att
skolans verksamhet ska vila på demokratisk grund, att skolan ska gynna
människors lika värde och arbeta för jämställdhet, solidaritet och kulturell
mångfald samt arbeta mot främlingsfientlighet och intolerans. (Skolverket,
2014c, s. 18)
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten
över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva
med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. (Skolverket,
2018b, s. 5)

Citaten visar att den demokratiska grunden innebär att omfatta alla i
Sverige och att motverka intolerans. Samtidigt finns i policytexterna
andra ekvivalenskluster där kulturell mångfald artikuleras som något
avvikande.
När elever som inte har svenska som modersmål ska börja skolan i Sverige är det i första hand kommunen som huvudman samt skolledningen på respektive skola som är ansvariga för att eleverna tas emot
inom utbildningsväsendet samt att en inledande kunskapsbedömning
sker. Därefter beslutar rektor om placering i årskurs, undervisningsgrupp och eventuellt skolform med hänsyn till elevens förkunskaper
och behov. Rektor kan även besluta om placering i förberedelseklass
och/eller om prioriterad eller utökad timplan. Åtgärderna räknas inte
som extra anpassning eller särskilt stöd utan ses som ett sätt att säkerställa nyanlända elevers rätt till likvärdig utbildning. I det analyserade
materialet artikuleras denna rätt i relation till vad som specifikt gäller
för nyanlända. Nedan artikuleras först den generella rätten till likvärdig utbildning för alla inklusive nyanlända och därefter ekvivaleras nyanländas stärkta möjligheter – förberedelseklass – prioriterad timplan med dessa rättigheter.
Det är viktigt att ha i åtanke att nyanlända elever omfattas av samma bestämmelser som alla elever när det till exempel gäller skolans värdegrund
och kunskapsuppdrag, studie-och yrkesvägledning, elevhälsa, ledning och
stimulans samt skolans kompensatoriska uppdrag. […]
Sedan finns det några bestämmelser som riktar sig specifikt till nyanlända
elever. Dessa bestämmelser ska stärka de nyanlända elevernas möjligheter
att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. Det handlar bland
annat om åtgärder för nyanlända elever i form av förberedelseklass och möjligheter till prioriterad timplan i de obligatoriska skolformerna samt språkintroduktion i gymnasieskolan. (Skolverket, 2016, s. 13)

Jag menar att här konstrueras olikhet på ett sätt som inte diskuteras i
termer av tillgång för andra på samma sätt som olikhet och mångfald
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utgör tillgångar. Olikhet baserad på att eleven inte har svenska som
modersmål skiljer sig från andra former av olikhet kopplade till exempelvis diskrimineringsgrunderna. En skillnad är att här konstrueras
olikhet som grund för rätt till utbildning.
Individanpassad undervisning
Som jag redogjort för tidigare i avsnittet är en väsentlig insikt i likvärdig utbildning att den aldrig kan utformas lika för alla. När elevens
kunskapsutveckling står i fokus och görs avhängig lärarens förmåga att
förstå och förhålla sig till elevens unika situation konstrueras lika tillgång och kvalitet som en form av individualisering av undervisning. I
styrdokumenten skrivs att ordinarie undervisningsverksamheten kräver att läraren anpassar sin undervisning så att varje elev får den ledning och stimulans som hen behöver. Det innebär att utformningen av
verksamheten ska anpassas till olika behov. Momentet anpassning till
elevens förutsättningar och behov ingår i ett ekvivalenskluster tillsammans med kunskapsutveckling – läroprocesser – kunskapskrav.
Enligt läroplanen ska läraren organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga, upplever att kunskap är meningsfull
och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt. (Skolverket, 2011b, s.
17)
För att kunna arbeta systematiskt med bedömningar, både summativt och
formativt, behöver läraren få inblick i en elevs läroprocess, hur elevens kunskaper utvecklas. (Skolverket, 2011a, s. 10)

Läraren ska utforma sin undervisning på ett sådant sätt att varje elev
utifrån sina specifika behov når kunskapsmålen. Det innebär till stor
del att planera verksamheten i enlighet med de krav som ställs. Även
planeringen görs till en fråga om måluppfyllelse eftersom den ”… ska
vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att
undervisningen som helhet leder mot de nationella målen (Skolverket,
2011b, s. 13).
För vissa elever är det inte tillräckligt med ledning och stöd utan dessa
kräver extra anpassning alternativt särskilt stöd. Lärarens roll innebär
i båda fallen att uppmärksamma behovet av ytterligare anpassning och
därefter vidta åtgärder. I flera av policytexterna framhävs att hänsyn
ska tas till enskilda elevers behov med ett särskilt ansvar för de elever
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som har svårare att nå målen (Skolverket, 2011b, 2014a, 2018b). Momentet behov artikuleras tillsammans med att eleven riskerar att inte
nå de nationella målen.
Det är viktigt att lärare och övrig skolpersonal tidigt uppmärksammar
tecken på och signaler om att en elev kan vara i behov av extra anpassningar
eller särskilt stöd.
Detta är fallet när en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.
(Skolverket, 2014a, s. 22)

Behoven artikuleras i relation till måluppfyllelse och lämnar i policytexterna inget utrymme för andra konstruktioner. I texterna uppmärksammas olika tillstånd där eleven riskerar att inte nå kunskapsmålen
vilket kan ge upphov till behov av särskilt stöd eller anpassning. Jag
menar att framskrivningen av elevens behov och förutsättningar visar
att individanpassning av undervisningen är en viktig förutsättning för
jämlikhet.
Kompensera brist på svenska som modersmål
En särskild form av kompenserande uppdrag utgörs av utbildning för
nyanlända och för flerspråkiga elever. Denna jämlikhetslogik bygger på
att olikhet konstrueras i relation till bakgrund och språk. Elementet nyanlända elever artikuleras i olika kontexter. Skollagen och texter som
reartikulerar skollagen definierar nyanlända elever som länt till landet
i nära anslutning till eller efter skolstart och inte har mer än fyra års
skolgång i Sverige. Definitionen omfattar alla medborgare, inklusive
svenska, som bott utomlands.
I andra artikulationer används både differensens och ekvivalensens logiker för att skapa innebörder i tecknet nyanlända elever. Dessa två logiker förekommer ofta samtidigt och tar i viss mån ut varandra. Artikulationer som bygger på differensens logik skapar mening genom sekventiella relationer vilka expanderar det sociala och ökar graden av
komplexitet. Centrala tecken i klustren kan vara olika villkor – olika
skolbakgrund – olika förhållanden eller asylsökande – anhöriginvandrare – papperslösa. Här betonas och utökas sätten som nyanlända kan skilja sig från varandra genom differensens logik (Laclau &
Mouffe, 2001; Torfing, 1999).
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Nyanlända elever vistas i Sverige på olika villkor och under olika förhållanden. De kan till exempel vara asylsökande, anhöriginvandrare eller barn till
arbetskraftsinvandrare. Det finns även elever vars familjer är papperslösa.
Vissa har kommit med sina vårdnadshavare, medan andra har kommit ensamma. Nyanlända elever kan också vara svenska medborgare som till exempel bott utomlands och inte tidigare gått i den svenska skolan.
De nyanlända eleverna är alltså en heterogen grupp och deras skolbakgrund
ser också olika ut. Det som de allra flesta nyanlända eleverna har gemensamt är att de har brutit upp från det sammanhang där de tidigare levt och
att de oftast inte har svenska som sitt modersmål. (Skolverket, 2016, s. 11).

I kontrast till artikulationer som expanderar differensens logik uttrycks
även artikulationer byggda på ekvivalensens logik. Genom artikulationer byggda på ekvivalensens logik skapas innebörder där olika tecken
kan ersätta varandra vilket simplifierar det politiska rummet. Exemplet ovan fortsätter att artikulera nyanlända där framskrivningen av
heterogenitet ersätts av det gemensamma i uppbrottet och att de oftast
inte har svenska som modersmål.
Det faktum att vissa identiteter kan ekvivaleras med att inte ha svenska
som modersmål framstår som objektivt och en självklarhet som inte
”kan” ifrågasättas. Laclau (1990) tar upp orientalismen som exempel,
där relationen mellan olika kulturella särdrag ekvivaleras med
varandra. Grunden för ekvivalenskedjan är helt enkelt att de inte är
västerländska. Jag menar att självklarheten i konstruktionen ovan på
ett liknande sätt bygger på myten Sverige/svenskhet. Myter som omfattar föreställningen om en nationell gemenskap gör det genom att
koppla ihop bland annat språk, historia och kultur. Nyanlända elever
förväntas lära sig svenska på sikt men kan aldrig, försåvitt inte förståelsen av vad ett modersmål/svenska är förändras, få svenska som modersmål.
Många av skolans insatser som riktas mot nyanlända elever och mot
flerspråkiga elever utgår från språklig förmåga/frånvaro av svenska
språket. Nyanlända har rätt att bedömas på sitt starkaste språk vilket
ofta är elevens modersmål eller tidigare skolspråk. I undervisning kan
nyanlända även ha rätt till studiehandledning på sitt modersmål. Elementet flerspråkighet artikuleras även som en resurs, för individen och
för samhället.
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Flerspråkighet är på flera sätt en resurs för både individen och samhället.
Därför är det viktigt att undervisningen i skolan bejakar elevernas flerspråkighet och att lärare i alla ämnen tar ansvar för elevernas språkutveckling.
(Skolverket, 2015, s. 8)

Flerspråkighet betonas i texter om nyanländas lärande och i läroplanens kursplaner för modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk. I kursplanen för engelska och moderna språk skrivs flerspråkighetens fördelar inte fram. Det är tydligt att de flerspråkiga elever som
avses inte är de som har svenska som modersmål. Flerspråkighet ekvivaleras med att vara född utomlands och att inte ha svenska som modersmål och sätter fokus på den språklighet som inte är – det vill säga
bristen på svenska språket och/eller svenska som skolspråk.
Rätten till insatser i relation till språklig förmåga är så stark att den kan
överskrida lagens definition av nyanlända. I citatet nedan artikuleras
att även andra elever kan ha rätt till samma insatser om behovet finns.
Även om en enskild elev inte omfattas av skollagens definition av nyanlända
elever ska hon eller han ändå få ta del av de insatser som nyanlända elever
har rätt till, om det behövs i det enskilda fallet. Det avgörande ska vara den
enskilda elevens behov och om barnets situation är jämförbar med en nyanländ elevs. (Skolverket, 2016, s. 11)

Likvärdig utbildning som kompenserande uppdrag avser att uppväga
skillnader i elevers behov och förutsättningar. Behoven utgår från att
det är de nationella målen som ska uppfyllas genom att kompensera för
elevers olika svårigheter att nå dessa. En del elever läser inte ämnet
svenska utan svenska som andraspråk samt sitt eget modersmål. Momentet modersmål artikuleras med kulturell identitet – flerspråkighet
– kunskaper – jämförande förhållningssätt.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella
identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför
ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där
modersmålet talas. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk. (Skolverket,
2018b, s. 87)

Här ekvivaleras kunskaper om modersmål och om kultur/samhälle där
detta modersmål talas, med kulturell identitet. Genom denna ekvivalenskedja förstärks den negativa dimensionen av identiteten eftersom
den tydliggör att övrig undervisning inte är tillräcklig för att utveckla
sin kulturella identitet då eleven positioneras som en som inte har
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svenska som modersmål. När en identitet konstitueras innebär det alltid att något utesluts och att en hierarkisk relation etableras mellan två
poler. Den negerade polen, vilken i exemplet ovan är inte har svenska
som modersmål, pekar på något som avviker eller är ovanligt. Den
andra polen förmedlar den överordnade innebörden vilken är har
svenska som modersmål. Resonemanget bygger på distinktionen mellan markerade och omarkerade strukturer inom lingvistiken (Laclau,
1990) och bidrar till att tydliggöra maktrelationer i resonemanget om
likvärdighet. Varken i kursplanen för moderna språk eller svenska återfinns krav på jämförande förhållningssätt eller vikten av att bli flerspråkig. Detta gäller således endast de som inte har svenska som modersmål, det vill säga de som avviker från normen.
Mätbarhetens logik
Nationella mål som kvalitetsmått
De nationella målen utgör den måttstock mot vilken elevens kunskapsutveckling värderas. Det är elevens prestationer och resultat på kunskapsmätningar som kan ge information om den kunskap och dess kvalitet som utvecklats. I policymaterialet artikuleras momentet elevens
kunskaper i ett ekvivalenskluster med kunskapskrav – resultat – värdera – kvalitet. En viktig del av lärarens arbete med undervisning är
att säkerställa att eleven utvecklar kunskaper av god kvalitet.
Ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem förutsätter att elevernas kunskaper bedöms i relation till kurs- och ämnesplaners kunskapskrav för att
se hur långt elever har kommit i sin läroprocess. Elevers resultat och arbetsprestationer värderas genom en jämförelse med kunskapskraven för det aktuella ämnet eller kursen. Detta kan ske både vid en bestämd tidpunkt under pågående kurs och som en summering av prestationer mot slutet av kursen. (Skolverket, 2011a, s. 8)

I sin analys av kvalitetsbegreppet i svensk utbildningspolicy kommer
Bergh (2011) till slutsatsen att från ungefär millennieskiftet har legitimiteten för utbildningskvalitet marginaliserats till förmån för en mer
resultat- och systemorienterad kvalitetssyn. I de policytexter som är föremål för analys i den här avhandlingen kan man dra paralleller till
detta men delvis göra en annan tolkning. Jag menar att utbildningskvalitet är ett moment och som sådant diskuteras det inte i någon
större utsträckning. I likhet med begreppet demokrati, så vilket är svårt
att ifrågasätta i kraft av dess status som social fantasi, är det svårt att
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egentligen vara emot utbildningskvalitet i sig. Utbildningen ska hålla
hög kvalitet och det är något som troligen väldigt få skulle anföra legitima argument emot.
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. (Skolverket, 2018b, s.
15)

Hur kan det då bli meningsfullt att påtala en sådan självklarhet? Jag
menar att idén om kvalitet i utbildning är en del av ett hegemoniskt
projekt som innebär en restrukturering av utbildningssystem förknippat med styrning och nya former av byråkrati och kontroll (Carlgren &
Klette, 2008; Laclau & Mouffe, 2001). I policytexterna kommer det till
uttryck i artikulationer om krav på och ansvar för kvalitetssäkring av
målstyrda processer.
När kvalitet artikuleras i ett ekvivalenskluster med systematiskt kvalitetsarbete – nationella mål – kvalitetsgranskning – ansvar – styrning konstrueras innebörder av att kvalitet handlar om att mäta verksamheten i relation till uppställda, nationella, mål för att kunna utveckla och styra med ökad måluppfyllelse som kriterium.
Personalen ansvarar för att genomföra ett kvalitetsarbete som leder till att
varje barn och elev kan utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de
nationella målen. (Skolverket, 2013b, s. 111)
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara
att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter
(nationella mål) uppfylls. (SFS 2010:800, 4 kap., 5 §)

Citaten visar hur kvalitet artikuleras som ett systematiskt arbete som
utgår från mål i styrdokumenten. De nationella målen blir den måttstock som verksamheten mäts i förhållande till och som avgör om kvalitet uppnås. Detta ligger helt inom ramen för förståelsen av utbildning
som en verksamhet bestående av målstyrda processer.
Undervisning består av att planera, genomföra, bedöma och dokumentera. Utöver det ska all verksamhet värderas och följas upp, vilket medför ytterligare dokumentation. Genom relationen mellan systematiskt
kvalitetsarbete och nationella mål konstrueras en verksamhet där likvärdighet som kvalitet indikerar att allt är mätbart och kvantifierbart.
Uppföljningen av planeringen och genomförandet av undervisningen och
av kunskapsbedömningarna, betygssättningen och dokumentationen är en

131

del av det systematiska kvalitetsarbete som ska bedrivas på såväl huvudmanna- som skolenhetsnivå. (Skolverket, 2011b, s. 6)

Exemplet tydliggör att hela skolverksamheten, såväl undervisning som
värdering och utveckling, är målstyrd och att all verksamhet som bedrivs i skolan ska utsättas för granskning med de nationella målen som
måttstock. Kunskap reduceras till sina mät- och värderingsbara
aspekter genom relationen mellan elevens resultat och undervisningens mål och kunskapskrav.
Tolkningsneutralitet som ideal
För att utbildning ska vara likvärdig och ha hög kvalitet krävs att bedömningen av elevens kunskaper genomförs på ett rättvist och likvärdigt sätt. Kunskapsbedömningar kan vara en formativ eller summativ
värdering av kvaliteten på elevers kunskaper och ligga till grund för
planering av undervisning, information till elev och vårdnadshavare
samt som underlag för betyg och betygssättning. Bedömningen är en
central del av undervisningen då både planering och genomförande av
undervisningen måste göras med bedömning och kunskapsmätning i
åtanke.
I policytexterna artikuleras elementet likvärdighet som kvalitet, avseende bedömning och betyg, i ett ekvivalenskluster med rättssäkerhet
– professionalism – ekonomisk styrning – vetenskaplig grund –
social rättvisa. Fokus ligger på att kunna arbeta med bedömningar på
ett rättssäkert sätt. Genom att koppla till vetenskapliga begrepp som
validitet och reliabilitet höjs kraven på lärarens arbete med bedömning.
Det vetenskapliga begreppet för att undersöka denna trovärdighet är validitet. I arbetet med att ge en bedömning hög validitet reflekterar man kring
frågor som vad bedömningen mäter och hur man går till väga när man bedömer detta. (Skolverket, 2011a, s. 27)
Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning är rekommendationer om hur lärare, rektorer och huvudmän kan arbeta för att betygen ska
bli så rättvisande och likvärdiga som möjligt. Betygssättningen ska vara
rättssäker för eleverna samt vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (Skolverket, 2018a, s. 6)

I texterna relateras likvärdig bedömning till korrekt bedömning ur ett
juridiskt, professionellt, vetenskapligt, ekonomiskt samt moraliskt per-
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spektiv. 16 Genom relationen konstrueras likvärdig bedömning som något betydelsefullt eftersom den som enskildhet tar upp och hänvisar till
en större helhet. Denna helhet kan förstås som summan av de reformer
inom utbildningsområdet som genomförts sedan 1990-talet och som
bland annat tar sig uttryck i hur marknadsanpassning, målstyrning och
kvalitetsgranskningar reartikuleras i policytexterna (jfr Carlbaum,
2016a; Carlgren & Klette, 2008).
De aspekter som är avgörande för likvärdigheten är relationen till kunskapskraven. Dessa relationer uttrycks i ett ekvivalenskluster med
samsyn– information till elever – samstämmighet – variation – allsidighet. Resonemangen i texterna tar utgångspunkt i att sträva efter
sakliga och värdeneutrala bedömningssituationer där kunskapskraven
avgör vilka frågor som ställs och hur svaren bedöms. Inte heller elevens
eventuella olika förutsättningar eller behov ska få påverka bedömningen.
Det kan förmodligen aldrig formuleras kunskapskrav som är så precisa att
de på egen hand kan garantera likvärdigheten. Lärares samsyn har därför
stor betydelse för arbetet med rättvisande och likvärdiga betyg. (Skolverket,
2018a, s. 21)
För att få en tillförlitlig bild av alla elevers kunskaper behöver deras prestationer bedömas i relation till kunskapskraven flera gånger och med olika metoder. Variationen är viktig ur ett likvärdighetperspektiv med tanke på att
en elev kan komma mer eller mindre till sin rätt beroende på vilken typ av
bedömningssituation hon ställs inför. (Skolverket, 2011a, ss. 36-37)

Genom att se till att det finns en samstämmighet mellan kunskapskrav
och bedömningssituationer ökar möjligheten till likvärdig bedömning
och betygssättning. Samstämmigheten gynnas av att lärare diskuterar
hur de tolkar kunskapskrav och elevers kunskaper. Genom att konkretisera kunskapskraven tillsammans med lärarkollegor är det lättare att
avgöra vad som ska bedömas, informera elever och vårdnadshavare om
de krav som ställs och skapa bedömningssituationer som endast mäter
elevens prestation. Ett begrepp som tas upp är interbedömarreliabilitet, vilket handlar om överensstämmelse i bedömning mellan två eller
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Det moraliska perspektivet innebär här likvärdighet i förhållande till möjligheter till vidare studier.
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flera lärare, anonymisering eller byte av elevprestationer, samt användandet av bedömningsanvisningar och bedömningsexempel för att öka
reliabiliteten (Skolverket, 2011a).
Andra aspekter som berör likvärdighet och bedömning är dokumentation, utvecklingssamtal och skriftlig individuell utvecklingsplan. Dessa
består i olika grad av bedömningar av elevens kunskapsläge i syfte att
informera och stötta eleven i sin kommande kunskapsutveckling. Återigen betonas samsyn genom interbedömarreliabilitet, för att öka likvärdigheten vilket illustreras av att ”… samsyn i hanteringen av utvecklingssamtalet kan också göra arbetet mer likvärdigt mellan lärare
(Skolverket, 2013a, s. 12).
För att riktigt tydliggöra vikten av värdeneutralitet lyfter Skolverket
även fram subjektivitet och tolkning som något som hotar likvärdigheten.
En bedömning har maximal reliabilitet om den leder till samma omdöme
oavsett vem som bedömer eller när och var bedömningen sker. Maximal reliabilitet är dessvärre mer eller mindre omöjligt att nå i och med att bedömning alltid innebär en tolkning. Tolkningen i sig innehåller ett mått av subjektivitet och god bedömning handlar därför om att minimera felkällor som
kan påverka i bedömningssituationen. (Skolverket, 2011a, s. 34)

Härigenom skapas en innebörd av att kunskap är kvantifierbar och
mätbar samt att processen att mäta kunskap kan vara likvärdig om
vissa förutsättningar uppfylls. Artikulationerna tydliggör att likvärdighet i bedömning ekvivaleras med värdeneutral bedömning. Kvalitet avgörs av tillförlitlighet och trovärdighet där täta kopplingar till nationella mål och kunskapskrav i styrdokumenten är avgörande. Endast det
som blir föremål för mätning och vars slutprodukt anses vara elevens
resultat kan vägas in i bedömningen. Jag menar därför att en del av
konstruktionen av likvärdig utbildning som lika kvalitet kan förstås
som en resultatrelaterad individualisering av undervisningen vilket
överensstämmer med hur jämlikhetens logiker förskjutits mot en mer
individualistisk syn.
Arbetet mot kränkande behandling
Nodalpunkten arbetet mot kränkande behandling organiserar innebörder av det arbete som utgår från förbud mot diskriminering och
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kränkande behandling i enlighet med skollagen och diskrimineringslagen. Att skydda elever från diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling kan förstås som flera sammanhängande aktiviteter som
handlar om att främja likabehandling och att förebygga och åtgärda
handlingar som faller inom förbudet mot diskriminering och kränkande behandling. 17
Arbetet mot kränkande behandling artikuleras i ekvivalenskluster tillsammans med främja lika rättigheter – förebygga – upptäcka – anmäla – utreda – dokumentera – handlingsplan i skollagen respektive
Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling
7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga
och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.
Plan mot kränkande behandling
8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande
behandling av barn och elever. (SFS 2010:800, 6 kap., 7-8 §§)

Oavsett om åtgärderna uttryck i form av förebyggande arbete eller att
förhindra kränkningar är inriktning den samma. Åtgärderna relateras
till varandra i kraft av att de riktas mot att kränkningar inte ska förekomma.
I analysen av policytexterna är det tydligt att en del av skolans demokratiuppdrag inriktas mot hur individer samspelar med varandra i situationer där demokratiska värden sätts på spel. Sådan situationer beskrivs som återspeglingar av samhälleliga problem och fördomar. Utgångspunkten är att skolan ska främja de demokratiska värden som
samhället och därmed skolan själv vilar på. När situationer uppstår

Diskriminering utgår från diskrimineringslagen och innebär att huvudman eller skolans personal
inte får missgynna elever på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Barn kan inte diskriminera
varandra eller skolans personal i juridisk mening utan motsvarande begrepp är trakasserier. Annat
beteende som direkt eller indirekt, avsiktligt eller oavsiktligt kränker en elevs värdighet benämns kränkande behandling. Begreppet mobbning reserveras för kränkande behandling som sker upprepade
gånger med avsikt att skada (Skolverket, 2014b).
17
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som hotar dessa värden har skolan ett uppdrag att ingripa och arbeta
aktivt för att hantera dessa.
Ojämlikhet, fördomar och konflikter finns i samhället och därmed också i
förskolan och skolan. Arbetet med värdegrunden är i första hand ett främjande arbete men fungerar också i förlängningen förebyggande mot ojämlikhet, kränkningar, rasism och fördomar. Arbetet är också en del av hur
man hanterar problematiska situationer och händelser när de uppstår.
(Skolverket, 2013b, ss. 10, 12)

I citatet artikuleras det främjande arbetet som det huvudsakliga medan
det förebyggande och hanterande arbetet sätts i relation till faktiska
händelser. Här görs en åtskillnad mellan åtgärder som ska genomföras
utan föregående anledning, det främjande och förebyggande, och åtgärder som blir konsekvensen av att en (misstänkt) kränkning ägt rum,
det vill säga förhindrande åtgärder. Eftersom kränkande behandling
till viss del bygger på subjektiva upplevelser finns en gråzon för vilka
handlingar som kan förebyggas och hur beteenden ska tolkas (Edling,
2016). Därför behövs kunskap och kontroll för att iscensätta arbetet
mot kränkande behandling.
Förebygga genom kunskap och kvalitetsarbete
Likabehandling
Gränserna mellan det främjande och det förebyggande arbetet är diffusa och därför kan båda tecknen ses som element. Stora delar av det
främjande arbetet återkommer i det förebyggande arbetet och dessa
har många beröringspunkter med den del av demokratiuppdraget som
artikuleras som fostran till demokrati. En del av det arbetet skrivs fram
som de ständiga insatser för att främja demokrati och mänskliga rättigheter som är en del av skolans demokratiuppdrag. En aspekt av att
främja demokrati och mänskliga rättigheter utgår ifrån att lärare och
skolpersonal ska förhålla sig till alla människors lika värde. Ett begrepp
som förekommer flera gånger är likabehandling eller likabehandlingsarbete (Skolverket, 2012a, 2013b, 2013c, 2014b, 2014c, 2014d). Likabehandlingsarbete relateras till att skapa ett tryggt och respektfullt arbetsklimat och till att personalen måste ha kunskaper om och förståelse
för när det finns risk för att elever inte behandlas lika, det vill säga situationer med trakasserier och kränkande behandling. Momentet likabehandling artikuleras med lika rättigheter och möjligheter och med
diskrimineringsgrunderna.
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Med begreppet likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett någon diskrimineringsgrunderna. Det innebär dock inte alltid att alla barn och elever ska behandlas lika, se indirekt diskriminering. 18 (Skolverket, 2014b, s. 47,
kursivering i original, min fotnot)

Likabehandling uttrycks som att tillgodose alla barns lika rättigheter
och möjligheter med hänsyn tagen till elevens behov. Själva arbetet
med att främja likabehandling uttrycks i ett ekvivalenskluster med
kunskaper – rutiner – utvärderingsbara mål.
Att främja likabehandling handlar också om att personalen skaffar sig kunskaper kring varje specifik diskrimineringsgrund och om vad som utgör trakasserier och kränkande behandling. (Skolverket, 2014b, s. 20)
Arbetet med att främja likabehandling och förebygga trakasserier och kränkande behandling är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som ska
prägla arbetet i verksamheterna. För att arbetet ska bli systematiskt är det
viktigt att sätta upp utvärderingsbara mål för det främjande arbetet.
(Skolverket, 2014b, s. 18)

Citaten ger uttryck för att det främjande likabehandlingsarbetet är ett
förhållandevis reglerat arbete som kan utvecklas genom att lärare
tillägnar sig kunskaper om diskrimineringsgrunderna och genom att
det i verksamheten finns tydliga rutiner och riktlinjer för det systematiska kvalitetsarbetet. Även detta arbete kan då styras med hjälp av
uppställda mål. Innebörderna i likabehandlingsarbetet får då en dimension av att mer kontroll ger bättre resultat.
Normkritiskt arbete
I skrivelser om likabehandlingsarbete lyfts olika frågor om normer. Jag
har tidigare i analysen diskuterat att normer betraktas både som något
gott och som potentiell grund för diskriminering. Om normerna, eller
värdegrunden, antas utgöra grund för skolans demokratiska uppdrag
problematiseras de i liten utsträckning eftersom lärare aktivt ska ta
ställning för de normer och värden skolan ska förmedla. En annan
aspekt är att synliggöra normer som kommer till uttryck i undervisningens utformning och innehåll eller de egna normer och värden som
skolans personal bär med sig. Dessa normer kan potentiellt vara nega-

Med indirekt diskriminering avses att någon missgynnas av att behandlas lika i relation till någon av
diskrimineringsgrunderna.

18
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tiva då de kan utgöra grund för diskriminering och kränkande behandling. Likabehandling artikuleras här med synliggörandet och ifrågasättandet av de normer som påverkar undervisning och arbetsformer.
Det kan till exempel handla om hur personalen förhåller sig till eleverna.
Känner sig alla sedda och tilltalade, känner de igen sin verklighet i exempel
och material och vilka effekter får normativa strukturer på undervisningen?
(Skolverket, 2014d, s. 14)
Synliggörande av normer är en väsentlig del av förskolans och skolans likabehandlingsarbete eftersom grunden till att diskriminering, trakasserier
och kränkningar uppstår kan kopplas till de normer som finns. (Skolverket,
2013b, s. 26)

Detta kan relateras till ett kritiskt reflekterande förhållningssätt som
har likheter med den demokratiska kompetens som skolan ska fostra
till. Ett begrepp som lyfts fram i delar av policymaterialet är normkritik
Det normkritiska perspektivet artikuleras i en antagonistisk relation
till vad som artikuleras som ett toleransperspektiv. I nedanstående citat konstrueras en ekvivalenskedja av tolerans, förståelse och empati.
Dessa tecken artikuleras som att de befäster normer vilka skapar utanförskap. Normkritik ekvivaleras med synliggöra och förändra och får
därigenom en positiv utvecklingsinriktning.
Ett toleransperspektiv innebär i första hand att fokus ligger på att skapa förståelse och empati för människor som utsätts för diskriminering. En risk
med ett sådant perspektiv är att det inte synliggör normer utan snarare befäster dem eftersom det skapar föreställningen om ett ”vi” som ska tolerera
ett ”dom”. De som är norm blir då de som ska visa tolerans för dem som av
någon anledning anses som avvikande och de normer som tas för givna förblir osynliga. Ett normkritiskt perspektiv kan synliggöra vilka normer som
råder, både i samhället och i verksamheten, liksom vilka normer som man
själv är bärare av och som är möjliga att förändra. (Skolverket, 2013b, s. 27)

Kritiken mot toleransperspektivet kan vara på sin plats men ur ett diskursteoretiskt perspektiv kan inga identiteter konstrueras utan ett diskursivt yttre som exkluderas men alltid hotar den tillfälliga strukturen.
Frågan är då inte om det går att förhålla sig till andra utan att skapa ett
”vi” och ett ”dem”, utan den intressanta frågan är om vi betraktar de
andra som moraliska fiender eller legitima motståndare (Mouffe,
2005a; Ruitenberg, 2009).
Despite what many liberals want us to believe, the specificity of democratic
politics is not the overcoming of the we/they opposition but the different
way in which it is established. What democracy requires is drawing the
we/they distinction in a way which is compatible with the recognition of the
pluralism which is constitutive of modern democracy. (Mouffe, 2005c, s. 14)
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Med ett diskursteoretiskt perspektiv kan tolerans förstås i termer av att
låta fler ta plats inom ramen för ett ”vi”. Normkritiken kan då ses som
ett sätt att dekonstruera strukturer och lyfta fram deras kontingenta
karaktär. I de analyserade texterna lyfts dock normkritik som ett universellt redskap att utmana normer och kritik inom ramen för ett uppdrag som innebär att var och en ska ha rätt att utveckla sin identitet i
relation till olika normativa ramverk (modersmål, kultur etc). Det är
även möjligt att dekonstruera de grunder vilka kritiken av normer vilar
på. Dels utgörs dessa av konstruerade kategorier i form av diskrimineringslagen. Dels består de av diskursiva avlagringar, det diskursteorin
kallar objektivitet, som är betydligt mer djupgående och svåra att ifrågasätta, som det prekonstituerade, rationella subjektet.
Trygghet för lärande
I texterna anges att arbetet med främjande insatser är en del av skolans värdegrundsarbete och något som sker hela tiden och i alla sammanhang. Det finns inga särskilda händelser som föranleder arbetet
och det ska inkluderas såväl i som utanför klassrumsarbetet. Arbetet
med främjande insatser artikuleras tillsammans med trygg miljö – lärande och utveckling – respekt – diskrimineringsgrunderna i ekvivalenskluster som beskriver arbetets mål och syfte.
Det främjande arbetet ska vara en del av verksamhetens kontinuerliga värdegrundsarbete och ska syfta till att förankra respekten för alla människors
lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn och elever känner sig
trygga och utvecklas. Det främjande arbetet ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder eller sexuell läggning. (Skolverket, 2014b, s. 18)

Det främjande arbetet innebär att arbeta med att utveckla trygga och
respektfulla miljöer som ger eleven lust och möjlighet att utvecklas.
Momentet trygg lärandemiljö skrivs fram som en miljö som ekvivaleras med stabilitet, tillit och tillåtande klimat där det finns få problem,
som konflikter och kränkande beteende. Den trygga miljön exkluderar
därmed kränkningar, skadegörelse och bristande studiero och dessa
ekvivaleras med att inte kunna fullfölja skolans uppdrag.
En trygg och stimulerande lärandemiljö är en av de viktigaste förutsättningarna för att barn och elever ska kunna utveckla kunskaper och värden.
Många skolor lyckas bra med detta men olika undersökningar visar att det
är långt ifrån alla. Kränkningar, skadegörelse och bristande studiero är vanligt förekommande och detta medför att elever och lärare inte får rätt förutsättningar för att fullfölja skolans uppdrag. (Skolverket, 2013b, s. 12)
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Den trygga miljön tar sig uttryck i ömsesidig tillit och respekt och stabilitet och att om detta inte uppnås blir förutsättningarna för att utföra
skolans uppdrag försvårade. Uppenbart är att den trygga miljön inte
kan innehålla diskriminering och kränkande behandling. Genom att
det främjande arbetet beskrivs i ganska allmänna termer vad gäller att
skapa ett gott skolklimat men desto tydligare artikulerar vikten av kunskap om diskrimineringsgrunder och elevers rättigheter menar jag att
det främjande arbetet delvis har juridifierats (jfr Bergh & Arneback,
2016; Colnerud, 2014) och allt mer kommit att handla om att undvika
kränkningar.
Kontroll genom expertis och lagstiftning
Målstyrd riskbedömning
I policytexterna anges att personalen ska kartlägga risker för kränkande behandling i skolverksamheten. Momentet kartlägga artikuleras i ekvivalenskluster med samtal – enkät – trygghetvandring – föräldrars iakttagelser – elevers delaktighet – samtal med personalen
och även med forskningsbaserat förhållningssätt – systematiskt –
analysera – kritiskt granska.
Ett sätt att närma sig detta är att inta ett forskningsbaserat förhållningssätt
till den egna verksamheten. Några nyckelbegrepp i ett sådant förhållningssätt med inriktning på det förebyggande arbetet mot diskriminering och
kränkningar är att systematiskt kartlägga elevernas upplevelse av utsatthet
och dokumentera, analysera och kritiskt granska den insamlade kunskapen. (Skolverket, 2014c, s. 54, kursivering i original)

Artikulationerna skapar en bild av att det är möjligt att kartlägga risker
för kränkningar genom att genomföra dem med tillräckligt stor noggrannhet och omfattning. Denna kartläggning ska sedan följas av analys och planering. Platser, situationer eller relationer som anges som
möjliga risker ska bedömas för att sedan eventuellt ingå i planen för
insatser som mätbara mål. Det förebyggande arbetet artikuleras med
konkreta och uppföljningsbara mål och med planera.
För att förebygga trakasserier och kränkningar är det viktigt att, med utgångspunkt i analysen, sätta upp konkreta och uppföljningsbara mål, dvs.
formulera vad man vill ändra på och uppnå för att komma till rätta med de
problem och risker som man har identifierat. Först därefter kan man planera vilka insatser som ska sättas in för att nå målen. (Skolverket, 2014b, s.
25)
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Ett mål kan t.ex. vara att eleverna alltid ska känna sig trygga i omklädningsrummet. En insats kan då vara att någon ur personalen alltid ska vara med
i omklädningsrummet. (Skolverket, 2012a, s. 25)

Det förebyggande arbetet konstrueras som en process där problematiska situationer och risker kan förebyggas genom konkreta mål och
planering.
Regulativ närvaro
Personalens närvaro och engagemang är en förutsättning för att kunna
bedriva främjande och förebyggande arbete. Även i det förhindrande
arbetet handlar en del av detta om att aktivt förebygga kränkande behandling genom personalens närvaro och kontroll i situationer och på
platser där det bedöms finnas risker för kränkningar. Det förebyggande
och det upptäckande arbetet ekvivaleras genom att artikuleras tillsammans med tillit, trygghet och närvaro.
Ett framgångsrikt upptäckande arbete är nära kopplat till det främjande arbetet med att skapa tillitsfulla relationer mellan skolans personal och skolans elever. Känner sig elever trygga och säkra på att bemötas med respekt,
så vågar de berätta om sin skolsituation. När eleverna på så sätt får möjlighet att berätta om sin skolsituation underlättas upptäckandet av problem
på struktur-, organisations-, grupp- och individnivå. (Skolverket, 2014c, s.
88)

Personalens relationsbyggande och närvaro kan i dessa sammanhang
fungera såväl förebyggande som förhindrande. De analyserade texterna anger dock att det förekommer kränkningar trots ett systematiskt
förebyggande arbete och goda relationer. Lärare åläggs därför ytterligare kontrollerande uppdrag.
Momentet upptäckande arbete förekommer tillsammans med en rad
tecken som involverar att schemalägga och upprätthålla kontroll.
Tecken som uppsikt, rastvaktssystem, schemalagt och uppmärksam
bidrar till att konstruera arbetet i relation till en reglerande funktion.
Av förarbetena framgår att det i skolans skyldighet att förhindra och utreda
kränkningar ligger en skyldighet för personalen att vara uppmärksam på
den jargong och det beteendemönster som råder mellan eleverna och att se
till att miljön på skolan inte inbjuder till sådana missförhållanden. I en dom
framgår att det inte är rimligt att personalen genom att undvika att tolka
signaler kan förhålla sig ovetande om vad som pågår mellan elever på en
skola. (Skolverket, 2014b, s. 28)
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Genom olika artikulationer ekvivaleras lärarnas uppdrag att förebygga
kränkande behandling som en slags närvarande kontrollfunktion. Arbetet underbyggs genom att artikuleras i ekvivalenskluster med Skolverkets utvärdering – skyldighet – dom. Artikulationerna bidrar till
att konstruera åtgärderna som både systematiska och lagstyrda.
Rättsbaserade åtgärder
Den närvarande kontrollfunktionen utsträcks till situationer där det
blir nödvändigt för en lärare att agera för att upprätthålla ordning och
därigenom skapa trygghet och studiero. Ett antal handlingsmöjligheter
står till buds som måste sättas i relation till den aktuella situationen.
Sanktionerna som är möjliga för lärare att utföra innebär att beslagta
störande föremål, utvisa en störande elev ur klassrummet eller besluta
om kvarsittning. I andra akuta lägen där situationen upplevs som hotfull ska lärare i första hand använda samtal för att hantera läget. Är det
inte möjligt att hantera situationen med samtal, till exempel om egendom förstörs eller någon blir misshandlad, kan lärare ingripa fysiskt
med stöd i nödvärnsrätten. Omedelbara åtgärder artikuleras i ekvivalenskluster med rättsliga termer som signalerar att åtgärderna är
styrda av olika lagrum.
Rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som
är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att
komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. (SFS
2010:800, 5 kap., 5 §)
I skollagen regleras vilka disciplinära åtgärder som får vidtas mot en elev
som uppträder olämpligt. De åtgärder som vidtas för att komma till rätta
med trakasserier och kränkande behandling får inte strida mot bestämmelserna om disciplinära åtgärder i femte kapitlet i skollagen. (Skolverket,
2014b, s. 37)
Om samtal inte räcker till för att stoppa misshandel av en person eller förstörelse av egendom får läraren eller annan skolpersonal handgripligen sära
på personer eller hålla fast en person enligt den så kallade nödvärnsrätten.
(Skolverket, 2012d, s. 17)

Genom den här typen av artikulationer sker en förskjutning i lärares
befogenheter från det främjande och upptäckande arbetet genom närvaro till aktivt ingripande med stöd i lag och förordning. Skollagen artikuleras i en ekvivalenskedja med disciplinära åtgärder och att
komma till rätta med trakasserier och kränkande behandling medan
handgripliga åtgärder ekvivaleras med nödvärnsrätt.
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Två andra tecken som förstärker den regulativa framställningen är
skyldighet och anmäla. Vetskapen om att en elev har blivit utsatt för
någon form av kränkning eller trakasserier medför ett ansvar för läraren att reagera/agera på ett bestämt sätt. Här föreligger skyldighet att
stoppa kränkningar och krav på att kränkningen ska anmälas till rektor.
När en lärare eller annan skolpersonal får kännedom om att en elev blivit
utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten finns en skyldighet att stoppa kränkningarna och vidta åtgärder för
att säkerställa att de inte upprepas. Kränkningar ska anmälas till rektor.
(Skolverket, 2014c, s. 100)

Kravet att anmäla gäller oavsett om det innebär att lärare ska anmäla
att en kollega utsätter en elev för diskriminering eller om anmälan gäller att elever uppträder kränkande gentemot andra elever. Här tas indirekt stöd i skollagens och diskrimineringslagens förbud mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och skyldigheten för
anordnaren/huvudman att utreda och åtgärda fallet.
När incidenter som innebär diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling inträffar har verksamheten en skyldighet att utreda,
dokumentera och åtgärda detta. Arbetet ska skyndsamt inledas så att
kränkningarna kan upphöra. Ibland är situationen akut och då behöver
bedömningar göras av personal som finns på plats. Gemensamt för momenten utreda, dokumentera och åtgärda är att de artikuleras i ekvivalenskluster med rutiner – ansvarsfördelning – allsidig – kunskap
om juridiska bestämmelser – kontextualisering.
Huvudmannen bör se till att det finns en tydlig ansvarsfördelning för utredningen och att det finns tydliga rutiner för denna. (Skolverket, 2014b, s. 31)
Det är viktigt att personalen har kunskap om offentlighets- och sekretessbestämmelser så att elevinformationen hanteras på ett korrekt sätt.
(Skolverket, 2014b, s. 34)
Det kan finnas anledning att reflektera över om det enskilda fallet är en del
av ett större mönster. Diskriminering, trakasserier och kränkningar uppstår
sällan som enskilda företeelser, utan uppkommer på varierande sätt i den
komplexa väv av sociala reaktioner, identitetsskapande, maktutövande och
inneslutande och uteslutande normskapande processer som ständigt pågår
i verksamheterna. (Skolverket, 2014b, s. 37)

I de här varierande artikulationerna konstrueras arbetet med att utreda, dokumentera och åtgärda som en systematisk och lagstadgad
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process där personalen måste vara insatta i förutsägbara rutiner och
regelverk. Arbetet artikuleras även som ett krav på att bemästra det
icke förutsägbara genom att kunna kontextualisera händelser som utreds. Jag menar att det indirekt ställer stora krav på personalens förmåga att kritiskt granska sin egen förförståelse och på ett rationellt sätt
ställa sig utanför den verksamhet som undersöks.
Mouffe (2005b) menar att som en konsekvens av den nyliberala hegemonin där samhällsproblem inte längre löses politiskt och politiska
konflikter betraktas som obsoleta har den juridiska domänen blivit den
arena där social konflikt kan härbärgeras. Det gör rättssystemet ansvarigt för hur vi ordnar vår mänskliga samexistens och löser konflikter.
Det ligger helt i linje med betoningen av allas lika värde och likabehandling, vilka är utmärkande principer för en rättsstat.
Sammanfattande och tvärgående kommentarer
Genom analysen av skolans demokratiuppdrag i policytexterna framgår att diskursen betonar olika dimensioner av uppdraget. Resultatet
är framskrivet i relation till de tre nodalpunkter som identifierats under analysarbetet med de valda policytexterna: fostran till demokratisk
kompetens, rätt till likvärdig utbildning och arbetet mot kränkande behandling.
Fostran till demokratisk kompetens konstruerar uppdraget som ”en
skola i demokrati”. Det bygger på att demokratisk kompetens utvecklas
genom att erfara demokrati som innehåll och i handling, där inflytande
och deliberativ kommunikation kan ses som delar av erfarandet. Inflytande skrivs fram som en katalysator för aktivering, inte bara elevens
utan även lärarens. Rätten till inflytande kan utnyttjas för att lära eleven att ta ansvar och engagera sig (jfr Dahlstedt, 2009). Genom att relatera inflytande till elevens utveckling konstrueras grund för lärarens
aktivering då kravet på resultatuppfyllelse även styr läraren.
Rätt till likvärdig utbildning konstruerar uppdraget i termer av en skola
för individualiserad måluppfyllelse där kunskap kvantifieras och görs
mätbar. De två logiker som bygger upp resonemanget om likvärdighet
är jämlikhetens och mätbarhetens logiker. Jämlikhetens logiker reartikulerar tidigare jämlikhetsideal. Dessa förskjuts dels mot resonemang
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om olikhet som tillgång, under förutsättning att det är rätt sorts olikhet, dels mot en mer individualiserad och resultatrelaterad undervisning. Det sista ligger i linje med de mätbarhetslogiker som urskiljs där
kunskap framställs som mätbar i alla dess aspekter om lärare bara applicerar rätt sorts tänkande och förhållningssätt. Normerna för likvärdighet kopplas till nationella mål och mätning av kunskap förväntas
utgå ifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.
Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling tar stöd i styrdokument, konventioner och lagar och konstrueras som en regulativ
eller juridisk moral. Det demokratiska förhållningssättet innebär att
skapa en trygg skola med tillit mellan dem som har skolan som sin arbetsplats (vuxna och elever) medan det förebyggande och motverkande
arbetet innebär att förhindra faktiska kränkningar. Trots att texterna
skiljer mellan dessa två förhållningssätt finns en gemensam förskjutning mot olika lagrum och konventioner där det överskuggande uppdraget är att uppnå en kränkningsfri skola.
Gemensamt för de tre nodalpunkterna är att demokratiuppdraget artikuleras tillsammans med att skolan är mål- och resultatstyrd. Det tydliggörs bland annat i alla krav på dokumentation av exempelvis omdömen, utvecklingssamtal eller åtgärder mot kränkande behandling och i
betoningen på kvalitetsutveckling och granskning. De höga kraven på
måluppfyllelse bidrar till individualiseringen av undervisningen och av
demokratiuppdraget, vilket bland annat tydliggörs av att demokratins
bevarande kopplas till individens kunskaper och dygder (Biesta, 2007).
De demokratiska principer som i huvudsak artikuleras i diskursen om
skolans demokratiuppdrag kan relateras till en liberal demokratiuppfattning där bland annat rationellt tänkande är en viktig princip. Detta
kommer till uttryck i strävan efter delaktighet och inflytande, deliberativa samtalskvaliteter samt frånvaron av konflikt. I många av de
aspekter som rör demokratiuppdraget betonas vikten av goda mellanmänskliga relationer för att lära känna elever och förstå deras behov,
för att möjliggöra delaktighet och öppen kommunikation och för att på
olika sätt motverka kränkande behandling. De olika förhållningssätt
och redskap som aktualiseras betonar ett rationellt och kritiskt tän-
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kande som inrättas efter särskilda principer. Även den påbjudna normkritiken framstår som ett förnuftsbaserat verktyg för att ifrågasätta och
dekonstruera hegemoniska artikulationer och myter.
Ytterligare en relevant iakttagelse är den förskjutning mot en allt tydligare juridisk styrning av mellanmänskliga relationer som det analyserade materialet uppvisar. Med tanke på att det empiriska underlaget
utgörs av policytexter är det inget anmärkningsvärt att demokratiuppdraget bygger på regulativa formuleringar. Det är dock intressant att i
många sammanhang där antingen elevers rättigheter eller mellanmänskliga och etiska handlingar med fokus på kränkningsdimensionen beskrivs, används begrepp som skyldighet och plikt. Mouffe
(2005a) pekar i sin analys av samtiden på hur mellanmänskliga (politiska) konflikter alltmer hanteras inom den juridiska sfären.
Det analyserade materialet synliggör även hur olikhet hanteras på helt
olika sätt beroende på vad det är för olikhet det gäller. Elevers olikheter
framställs som en tillgång ur lärandeperspektiv eftersom skolan är en
social mötesplats. Så länge olikhet kan artikuleras som tillgång ingår
den i diskursens hegemoniska artikulationer. När olikhet hotar diskursen, som till exempel i fall där ett beteende uppfattas som kränkande,
uppstår en antagonistisk relation och olikheten är inte längre definierad som en tillgång utan som ett problem som hotar de demokratiska
värden och principer som skolan vilar på.
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Kapitel 8
Subjektpositioner och handlingsanvisningar
Avhandlingens intresse riktas mot skolans demokratiuppdrag och hur
lärare positioneras i relation till det. Även om läraren traditionellt positioneras som det undervisande subjektet i relation till elevens lärande
subjekt menar jag att det även är möjligt att förstå läraren som ett subjekt som konstitueras av skolans demokratiuppdrag. De två tidigare kapitlen har fokuserat på att kontextualisera och strukturera diskursen
om skolans demokratiuppdrag. Med dessa kapitel som diskursiv horisont redogörs här för hur lärare representeras i det analyserade materialet.
Innan jag går vidare i analysen vill jag kort uppmärksamma en skillnad
i analytisk fokus som jag gör i relation till annan tidigare forskning som
tas upp. Sachs (2001) identifierar i sin analys av professionsidentiteter
en managementdiskurs och en demokratisk diskurs som positionerar
läraren som ett entreprenöriellt subjekt och ett aktivistsubjekt. Även i
Thomas (2005) analys av lärarsubjekt urskiljs möjligheterna till en rekonstruktion av ett aktivistsubjekt. I dessa båda analyser menar jag att
demokrati har ekvivalerats med aktivism och social rättvisa. Det
material som analyseras i denna avhandling ger definitivt utrymme för
liknande konstruktioner. Det skulle dock innebära att delar av det innehåll jag identifierar som skolans demokratiuppdrag i någon mening
positioneras utanför en demokratidiskurs. I mina analyser utgår jag
ifrån hur skolans demokratiuppdrag konstrueras och vilka handlingsanvisningar som då möjliggörs. Utifrån detta diskuterar jag de diskursiva subjektpositioner jag menar att det analyserade materialet möjliggör.
Läraren som demokratisk förebild
Det demokratiska fostransuppdraget innebär dels att undervisa om
olika aspekter som kan relateras till demokrati och mänskliga rättigheter, dels att utforma och genomföra skolverksamhet i enlighet med
demokratiska principer och förhållningssätt. Det kräver en lärare som
har ett stort mått av demokratisk kompetens både vad gäller innehållsliga frågor om exempelvis demokratins värden, mänskliga rättigheter,
jämlikhet, diskriminering etcetera och en förmåga att agera i enlighet
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med dessa demokratiska principer och värden. De normativa demokratiidealen framhäver deltagande och kommunikation som demokratins
processvärden och innebär att demokratin förvaltas och upprätthålls
genom medborgarnas aktiva och kommunikativa engagemang vilket
även omfattar lärarsubjektet. Läraren, bland andra vuxna, positioneras
som förebild för samhällets grundläggande värden.
Alla vuxna är förebilder och hur man bemöter barn, elever och varandra påverkar lärandet liksom barns och elevers förståelse och respekt för vårt samhälles grundläggande demokratiska värden. (Skolverket, 2013b, s. 10)

Handlingsanvisningar för den medborgarfostrande läraren artikuleras
i olika ekvivalenskluster tillsammans med de kompetenser som anges
som viktiga för elever att utveckla genom att skolan utformas utifrån
samma principer. Att lära genom handling blir då en grundförutsättning för de normativa demokratiidéer som artikuleras. Delaktighet och
inflytande konstrueras som en rättighet för elever och vårdnadshavare,
som utrymme för att träna på att ta ansvar och ta plats och kunna bevaka sina rättigheter ur ett framtidsperspektiv och som en del av
kvalitetssäkring av undervisning. Detta betonar aktivt medborgarskap
som demokratiskt värde. Den kommunikativa kompetensen underbygger hela den diskursiva konstruktionen och artikulerar deliberativa
kommunikationsmönster som nödvändiga för demokratisk kompetens. Eftersom hela diskursen bygger på att elever disponeras för vissa
normativa demokratiideal genom utformandet av en skola som vilar på
samma normativa ideal utgör dessa även grund för hur läraren positioneras som en demokratisk idealtyp.
Mästersignifikant: Demokratisk tillämpning
Den tomma signifikant som binder samman innebörder av lärarens
fostransuppdrag kan förstås som att agera som en demokratisk förebild
eller att helt enkelt leva som man lär. Att vara en förebild i skolsammanhang kan ha olika innebörder då läraren kan vara en förebild både
kunskapsmässigt, demokratiskt och som vuxen. Avsikten här är att
rikta fokus mot kravet på att kunna utforma verksamheten på ett demokratiskt sätt, som det definieras inom ramen för diskursen om skolans demokratiuppdrag, genom hela skolvardagen och i alla tänkbara
situationer.
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Förståelse av hur vårt samhälle fungerar och vilka överenskommelser som
ligger till grund för vår sociala sammanhållning är nödvändiga byggstenar,
liksom att undervisningen kring detta bedrivs i demokratiska arbetsformer.
Kunskap om demokrati betyder inte bara att undervisa om vad demokrati
”är” utan också att i undervisningen visa vad demokrati innebär i praktiken.
(Skolverket, 2013b, s. 53)

På så vis kan läraren illustrera normativa demokratiideal i handling.
För att detta ska vara möjligt måste läraren inte bara ha kunskap om
demokrati och om mänskliga rättigheter och de färdigheter som krävs,
utan även ha förmågan att omsätta sina kunskaper och färdigheter i
handling. Policymaterialet artikulerar på olika sätt hur läraren kan omsätta sin kompetens i undervisning och i egna handlingar bland annat
genom en god kommunikativ förmåga vilket fyller mästersignifikanten
med innebörd.
Handlingsanvisningar
Från kunskap till handling
Om elever ska utveckla kunskap genom handling innebär det att lärare
måste möjliggöra för dem att på olika sätt erfara demokrati i sin skolvardag. Att endast undervisa om demokrati räcker inte utan fostran till
demokratiska medborgare sker även genom demokrati. Det ställer krav
på läraren att ha goda kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter, egna erfarenheter att reflektera över och en förmåga att omvandla detta på ett lämpligt sätt i sin undervisning och verksamhet. I
policytexterna artikuleras lärares handlingar rörande demokratisk tilllämpning tillsammans med teoretiska och praktiska kunskaper – lyfta
in kunskaper i undervisning - stimulera kritiskt tänkande – vara vuxenstöd och bollplank – vara säker och trygg samt inte låta sig provoceras – ge möjlighet till inflytande och delaktighet. Samtidigt artikuleras vad läraren inte ska vara/kan göra genom tecken som svag kunskap – osäker – privat eller moraliserande.
I utredningen och propositionen som föregår den senaste lärarutbildningsreformen 2011 betonas en gemensam utbildningsvetenskaplig
kärna vilken omfattar centrala och generella kunskaper och färdigheter. Denna gemensamma kärna ska gälla för alla lärare oavsett nivå.
Innehållet grupperas i åtta olika moment där flera är relevanta för att
förmedla skolans och samhällets värdegrund. Utredningen betonar att
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lärare måste ha kunskap om såväl demokratins teoretiska som praktiska grund. Det räcker dock inte med kunskap om demokratins olika
aspekter utan dessa ska kopplas till de olika ämnen som lärare undervisar i.
För blivande lärare är det därför nödvändigt att själv känna till demokratins
teoretiska grund men också att behärska dess praktiska former, bl.a. mötesteknik. (SOU 2008:109, s. 199)
De flesta ämnen rymmer aspekter av demokratisk kunskap och lärare i olika
ämnen har ett ansvar att lyfta in dessa. Alla som arbetar i skolan måste därför ha kunskap om bakgrunden till de normer och värden som läroplanerna
bygger på. (Skolverket, 2013b, s. 49)

I citaten artikuleras lärarens kunskaper och färdigheter rörande demokratiska frågor med förmågan att omsätta dem i undervisningens och
skolvardagens praktik, underförstått att de demokratiska arbetsformerna genomsyrar hela skolans verksamhet inte enbart undervisningen. Läraren ska kunna omsätta och iscensätta sina egna erfarenheter av demokratiska principer till en vardaglig praktik och blir därigenom såväl en källa till kunskap som en förebild. Det demokratiska
uppdraget knyts härigenom till läraren som person.
Att omsätta demokratisk kunskap i handling går hand i hand med att
en lärare uppträder som en demokratisk person. I delar av texterna,
där olika aspekter av demokratisk kompetens konkretiseras finns även
artikulationer om lärarens roll. En del av den demokratiska kompetensen innebär att elever ska utveckla ett aktivt och kritiskt förhållningssätt vilket, inom ramen för diskursen, förutsätter att även läraren gör
det. Det innebär att även lärare bör ha ett aktivt och kritiskt förhållningssätt och i förekommande fall kan hantera argument och åsikter
som strider mot de egna värderingarna, alternativt att lärare ska uttrycka demokratiska ideal som hen inte delar. I andra situationer kan
utvecklande av elevernas demokratiska kompetens innebära att läraren har en förmåga att stötta elevers lärande och reflektion utan att bli
privat eller normativ. Skolan ställer alltså inte krav på vilka demokratiska värden läraren som omfattar utan endast på att läraren ger uttryck för och utformar verksamheten i enlighet med de ideal som anges
i styrdokumenten. Här artikuleras den osäkra och okunniga läraren

150

som ett hot mot diskursen om demokratisk kompetens medan förmågan att inte provoceras eller moralisera ekvivaleras med att kunna
bidra till utvecklingen av elevernas demokratiska kompetens.
Elevernas kritiska tänkande och ifrågasättande stimuleras inte av en lärare
som själv är osäker och har svaga kunskaper. Tvärtom måste läraren vara
så säker i sin roll och känna en sådan trygghet i sina kunskaper att hon eller
han inte provoceras av elevernas frågor och synpunkter. (SOU 2008:109,
ss. 193-194)
Eleverna behöver diskutera olika frågor om sexualitet i grupp, ledda av en
skicklig lärare. Läraren ska finnas med som vuxenstöd, diskussionsledare
och bollplank. Läraren ska inte vara någon som lämnar ut privata åsikter
och detaljer eller förmanar eleverna om hur, om eller när de ska ha sex.
(Skolverket, 2013c, ss. 26-27)

Detta bidrar till att förstärka bilden av läraren som en förebild för de
normativa demokratiideal som ligger till grund för diskursen om demokratisk kompetens.
Läraren ska skapa förutsättning för inflytande och delaktighet medan
rektor är ansvarig för att det finns forum på skolan där elever respektive vårdnadshavare kan ges information och lämna sina synpunkter.
Elever ska även ha rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem och
att få vara delaktiga i planering och utförandet av skolvardagen. Lärarens roll är att kunna stimulera eleven till engagemang och låta dem ta
plats med synpunkter på innehåll och arbetsformer genom att utgå
ifrån elevernas perspektiv. Här förväntas lärarens ”konstruera” delaktighet och inflytande på demokratiska grunder i en verksamhet där beslut ändå ligger hos någon annan än den som ska få möjlighet till inflytande och delaktighet.
Kommunicera deliberativt
Kommunikation, öppenhet och demokrati löper som en röd tråd i
många av policytexterna. Öppenhet hör samman med olika former av
demokratiskt beslutsfattande, delaktighet och inflytande som i sin tur
är beroende av insyn och information och med olika fri- och rättigheter.
Tillsammans utgör dessa aspekter mycket av den medborgerliga kompetens som skolan eftersträvar att eleverna ska utveckla. Som jag beskrev i kapitel 7 eftersträvas deliberativa kvaliteter i samtal. Det innebär att läraren behöver kommunicera på ett särskilt sätt. Öppen och
demokratisk kommunikation artikuleras med kritiskt och analytiskt
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förhållningssätt - deliberativ dialog – respekt och förtroende – förebild.
En grundläggande förutsättning för demokratin är att läraren för vidare sådana förmågor hen själv förväntas ha i form av ett kritiskt och
analytiskt förhållningssätt. Jag menar att det återigen betonar läraren
som en förebild för demokratiska ideal.
Det är viktigt att de blivande lärarna också för vidare ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till sina elever. Mänskligheten går inte framåt genom
att okritiskt anamma vedertagna sanningar. Det moderna svenska samhället berömmer sig av tolerans, demokrati och öppen diskussion. (SOU
2008:109, s. 193)

För att kunna föra något vidare krävs att du själv är i besittning av det.
Det betonar lärarens roll som demokratins bevarare. I texterna framkommer en rad olika situationer där samtal och kommunikation är väsentliga inslag. I värdegrundssammanhang är det samtal med deliberativa kvaliteter som betonas. I policytexten om skolans värdegrund
beskrivs en rad samtal som anges kunna ha dessa kvaliteter, bland annat utvecklingssamtalet. Kriterierna för samtalsformen innebär att deltagarna visar respekt för varandras åsikter, har möjlighet att påverka
innehåll och form, upplever innehållet som relevant samt att alla har
rätt att tala. Utvecklingssamtalet ses som deliberativt i och med att
samtalets prägel ekvivaleras med respekt och förtroende mellan parterna.
Att arbeta demokratiskt betyder att alla deltagare har möjlighet att påverka
och i deliberativ anda föra en dialog om olika beslut. (Skolverket, 2013b, s.
61)
Läraren bör ge förutsättningar för ett trepartssamtal mellan eleven, vårdnadshavaren och läraren som präglas av respekt och förtroende mellan parterna. (Skolverket, 2013a, s. 11)

Lärarens roll betonas återigen som den som skapar förutsättning för
(deliberativ) dialog, respekt och förtroende. Läraren förväntas även
fungera som en förebild vad gäller kommunikation och att leda samtal.
Elever ska inte endast ges möjligheter att uttrycka sina synpunkter
utan de ska uppmuntras och tränas i det. I relation till nodalpunkten
fostra demokratiska medborgare och demokrati som erfarande har läraren det dubbla ansvaret att skapa lärsituationer och att själv leda
samtalet på ett bra sätt.
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Samtalsledarens beteende är en förutsättning, och en förebild, för deltagarnas beteende och engagemang och inför ett samtal kan det vara värt att fundera över följande: (Placering, kroppsspråk, lyssnande, språkliga signaler).
(Skolverket, 2013b, s. 72, min parentes )

Återigen betonas att läraren måste omsätta de egna kunskaperna i
handling, för att ge eleverna möjlighet att utveckla sin demokratiska
kompetens. En intressant iakttagelse är att de normativa demokratiideal som ska bibringas det uppväxande släktet är samtidigt de ideal
som kan användas för att ifrågasätta desamma. Lärare uppmanas även
att använda normkritiska perspektiv, inte på normativa demokratiideal
men väl på ideal om hur människor ska vara och vad som utgör ”normalt” beteende.
Läraren som instrument för mål- och resultatuppfyllelse
Med utgångspunkt i den dimension av demokratiuppdraget som rör
alla barns rätt till likvärdig utbildning är det möjligt att konstruera läraren som ett instrument för mål- och resultatuppfyllelse. Lika tillgång
innebär att alla barn har samma, självklara, rätt till utbildning oavsett
andra faktorer. Denna rätt kan betraktas som en juridisk fråga över vilken en lärare har lite att säga till om. Inte heller barnet har något att
säga till om i frågan utan det är lagstiftaren och vårdnadshavaren som
äger den rätten. Omvänt kan sägas att denna rätt till utbildning i hög
utsträckning påverkar lärares arbete eftersom kraven på lika kvalitet
och kompenserande utbildning gäller alla barn oavsett tidigare utbildning, modersmål, erfarenheter och behov. Momentet nå kunskapsmålen artikuleras som skolans huvuduppdrag och relateras till undervisning.
Den mål- och resultatstyrda skolans huvuduppdrag är att alla elever skall
nå kunskapsmålen i alla ämnen. Det ställer höga krav på att undervisningen
ständigt utvecklas och förbättras. (SOU 2008:109, s. 454)

När momentet undervisning används i texter om skola och utbildning
hänvisar det till lärarens arbete. Även om olika ramfaktorer som finansiering, kommunal eller privat huvudman och skolans ledning påverkar hur läroplanens mål kan nås i undervisningen vilar en ansenlig del
av ansvaret för måluppfyllelse på lärare. Lärarens resurser utgörs av
förmågan att omsätta och utveckla sina kunskaper om undervisningens
alla faktorer på sätt som leder mot målen. I policytexterna anges att
elever ska får en utbildning av hög kvalitet och likvärdighet kopplas till
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lika kvalitet. Även i kommittédirektivet (Dir 2007:103) till utredaren
av en ny lärarutbildning betonas undervisningens betydelse för att
stärka kvaliteten i utbildning. Till det kommer förutsättningen att
undervisning skall anpassas till den individuella elevens behov och förutsättningar och att läraren måste anpassa sin undervisning så att de
med sämre förutsättningar kan kompenseras för detta.
Mästersignifikant: kvalitetssäkring
Föreställningen om den likvärdiga skolan bygger på ett rättighetsperspektiv. När detta relateras till kvalitet med innebörden att nå de nationella målen framstår lärarsubjektet som ett medel eller instrument
för att nå detta mål. Själva begreppet instrument eller instrumentell
förekommer inte i texterna utan är en konstruktion som används för
att sammanfatta en diskursivt organiserad identitet. Den tomma signifikant som blir den knutpunkt kring vilken identiteten organiseras är
kvalitetssäkring. Genom att på olika sätt säkerställa en hög kvalitet
kan läraren fullfölja sitt uppdrag att varje elev ska nå skolans kunskapsmål.
En policytext som utgick under tiden som avhandlingens analyser genomfördes är Skolverkets allmänna råd; Planering och genomförande av undervisning (Skolverket, 2011b). Den ersattes av Betyg och
betygssättning (Skolverket, 2018a) vilket förstärker att betoningen av
lärarens aktivitet ligger på bedömning och betygssättning. God undervisning ekvivaleras med planering och genomförande som stöttar eleverna mot måluppfyllelse.
God undervisning bygger på att läraren både följer och stödjer elevernas
kunskapsutveckling. Läraren planerar och genomför undervisningen så att
eleverna får möjlighet att utveckla de kunskaper som läroplanen anger.
(Skolverket, 2018a, s. 9)

I exemplet knyts undervisningen till läroplanens mål vilket ska ligga till
grund för såväl planering, genomförande som bedömning. Kvaliteten
säkras genom mätningar av elevernas resultat. Innebörden i kvalitetssäkring skapas genom ekvivalenskedjor vilka tydliggör lärarens arbete.
Detta innebär att uppfylla nationella mål genom att göra dem tydliga
och mätbara, dokumentera och följa upp alla steg i processen inklusive
elevens kunskaper samt anpassa sin undervisning i relation till den individuella elevens förutsättningar och behov.
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Handlingsanvisningar
Operationalisera kvalitetsnormer
Lärares arbete med att göra undervisning och bedömning mätbar artikuleras i ett kluster tillsammans med tydliggöra ämnets syfte – identifiera kunskapskrav – konkretisera kunskapskrav – konstruera
ändamålsenlig och representativ bedömning och samstämmighet. I
läroplanen anges att de nationella målen för utbildning är normen för
likvärdig utbildning vilket de olika texterna om undervisning, bedömning och betygssättning aktualiserar. För att garantera en så likvärdig
utbildning som möjligt behöver läraren tydliggöra vilka delar av syftet
som arbetet riktas mot och vilka kunskapskrav som bedömningar utgår
ifrån. Kunskapskraven måste konkretiseras och brytas ned till specifika
kvaliteter för att bli bedömningsbara. Nedanstående förslag på diskussionsfråga illustrerar relationen mellan bedömning och konkretiserade kunskapskrav.
Hur kan man arbeta med bedömningsexempel för att konkretisera kunskapskravens progressionsuttryck (de ord som avgör gradskillnaden mellan
de olika betygsstegen i ett kunskapskrav) för eleverna? (Skolverket, 2011a,
s. 13)

Det mest intressanta är dock inte den förväntade relationen mellan bedömning och kunskapskrav utan användandet av signifikanten gradskillnad som bidrar till att skapa innebörden av att kunskap kan graderas och mätas.
Själva bedömningssituationen måste konstrueras så att läraren kan garantera att den kunskapskontroll som görs är tillförlitlig och relevant.
Bedömningssituationen måste planeras i relation till ämnets kunskapskrav. Därefter ska lämpliga undervisningsformer tillämpas för att
uppnå önskat resultat. Här används det vetenskapliga begreppet validitet för att öka trovärdigheten i det resonemang som förs.
Bedömningars trovärdighet har traditionellt sett handlat om att försöka
fastställa ifall bedömningar mäter det de är tänkta att mäta samt om tolkningen av bedömningarnas resultat är trovärdig. Det vetenskapliga begreppet för att undersöka denna trovärdighet är validitet. (Skolverket, 2011a, s.
27, kursivering i original)

Representativitet i bedömning når läraren genom att bedömningssituationen görs sådan att den omfattar allt som ska bedömas. Ytterligare
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en aspekt av detta resonemang är kravet på att se till att det finns en
samstämmighet mellan syfte, kunskapskrav och bedömningssituation.
Eftersom bedömning används i olika syften är det viktigt att läraren är
tydlig med vilken information som söks och varför.
En utgångspunkt för att utforma en ändamålsenlig bedömningssituation är
att läraren ställer sig frågorna: Vad är det jag vill veta? Varför vill jag veta
detta? Hur har jag tänkt att använda den information jag får? (Skolverket,
2018a, s. 15)

Bortsett från frågornas uppenbara karaktär tjänar hela exemplet till att
illustrera dels den underliggande (strukturella) förståelsen av att kunskap kan mätas om man ställer rätt frågor, dels till att läraren positioneras som ett instrument för mätning av måluppfyllelse.
Dokumentera
Det mesta arbete som utförs i skolan kan bli föremål för någon form av
dokumentation. Dokumentationen har olika syften och artikuleras tillsammans med stödja kunskapsutveckling – underlag för bedömning/betyg – informera vårdnadshavare – bevara bedömningar vid
utredning – åtgärdsprogram - lagrum. Oavsett om dokumentationen
rör planering och genomförande av undervisning, elevers kunskaper
som sammanställts utifrån olika bedömningssituationer eller utredning och åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd kretsar
dokumentationen kring kunskapsbedömning och betygssättning.
För att kunna stödja elevernas fortsatta kunskapsutveckling och lärande är
det viktigt att läraren dokumenterar elevernas kunskaper på ett sakligt och
tydligt sätt. Väl utformad underlättar dokumentationen lärarens arbete
med att upprätta skriftliga omdömen och sätta betyg. (Skolverket, 2011b, s.
34)

Citatet artikulerar vikten av att dokumentera på rätt sätt, det vill säga
sakligt och tydligt, för att det ska underlätta det bedömande arbetet.
Det hör till de aspekter där dokumentation lyfts som något nödvändigt
precis som i situationer där det finns behov av att säkra olika bedömningar.
Dokumentation bidrar till att säkra skolans arbete med uppföljning av elevens kunskaper till exempel ifall en lärare slutar eller en elev flyttar men
utgör också ett stöd då flera personer är inblandade i arbetet. (Skolverket,
2014e, s. 27)
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Här är det frågan om rättssäkerhet i kunskapsbedömning för eleven
men det kan även röra sig om att ha dokumentation av skolans utredning och kunskapsbedömning i fall där åtgärdsprogram är aktuella.
Här är det snarare en slag rättssäkerhet för skolan om den skulle anklagas för att inte gjort tillräckligt visavi en elev i behov av särskilt stöd.
Andra artikulationer betonar baksidorna med dokumentation. Här
lyfts faran med att överdokumentera, eller dokumentera på fel sätt exempelvis endast med bokstavsomdömen vilket då inte blir ändamålsenligt. I samband med detta tydliggörs även att dokumentation inte
styrs av några krav eller bestämmelser.
Det finns inga krav på att läraren ska dokumentera alla kunskaper vid både
formella och informella bedömningssituationer. Det finns inte heller några
bestämmelser om hur dokumentationen ska utformas. (Skolverket, 2018a,
s. 20)

Dessa artikulationer kan tolkas som att alla de röster som protesterar
mot den övermäktiga bördan av all dokumentation i utbildning fått gehör för sitt synsätt. Det kan även vara ett försök att delvis införliva en
tvetydighet i den hegemoniska konstruktionen, där dokumentation
även fortsättningsvis är nödvändig och underlättar betygssättning om
läraren gör på rätt sätt. Om läraren då uppfattar dokumentation som
betungande är det på grund av över- eller feldokumentation, vilket kan
hänföras den empiriska verklighetens bristfällighet.
Individualisera undervisning
Ett krav som ständigt återkommer i policytexterna är lärarens uppdrag
att anpassa undervisningen, och i viss mån bedömningssituationer, efter den individuella elevens förutsättningar och behov. Dels återfinns
kravet i artikulationer om ledning och stimulans generellt, dels i relation till extra anpassning och särskilt stöd som det kompensatoriska
uppdraget. Måttstocken för anpassning av undervisning utgörs av den
enskilda elevens resultatuppfyllelse. Därför menar jag att individualisering av undervisning kan ses som en del i det som fyller kvalitetssäkring med innebörd.
Enligt skollagen ska alla barn och elever ges den ledning och stimulans som
de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina
egna förut-sättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt de
nationella målen. Läraren ska vid uppföljningen utgå från såväl målen i läroplanens andra del som ämnenas kunskapskrav. Detta innebär att läraren
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måste utvärdera hur väl den egna undervisningen tillgodoser elevernas behov och identifiera vilka anpassningar som behöver göras under arbetet.
(Skolverket, 2011b, ss. 30-31)

I skollagen anges att hänsyn ska tas till individuella behov för att individen ska kunna utvecklas så långt som möjligt och att utbildning ska
kompensera skillnader i elevers förutsättningar. Individualiseringen
kommer till uttryck i krav på denna anpassning till individuella förutsättningar där lärarens kompetens är en viktig förutsättning. Lärarens
kompetens artikuleras i kluster med kunskaper om lärande och utveckling – specialpedagogiska kunskaper – elevspecifika kunskaper.
Utredningen inför den nya lärarutbildningen 2011 betonar att ju mer
vetenskapliga kunskaper från olika pedagogiska, psykologiska och sociologiska perspektiv på människans lärande och barns utveckling som
lärare har, desto större är möjligheterna att förbättra skolan. Baserat
på de olika analyser som gjorts tidigare kring en likvärdig skola finns
dock skäl att anta att med förbättring avses i första hand en resultatförbättring. Specialpedagogik utgör ett eget område där utredningen
ställer sig kritisk till det systemperspektiv som förespråkas inom fältet
på grund av att det ger få praktiska resultat. En bidragande orsak är att
skolan är ett trögrörligt system.
Elever med svårigheter måste få kvalificerad hjälp här och nu och kan inte
vänta på reformer som kan ta decennier att genomföra. Det finns således
fortfarande stort utrymme för ett individperspektiv. (SOU 2008:109, s.
208, kursivering i original)

I beskrivningen av situationer som lärare kan ställas inför och som de
ska ha kompetens att analysera och hantera hör de fall där elever av
olika anledningar riskerar att inte nå målen. Det kan bero på olika former av funktionsvariationer eller andra aspekter som exempelvis psykisk ohälsa, koncentrationssvårigheter och lång eller upprepad frånvaro. Här ska läraren kunna bidra till bedömningen av om eleven eventuellt inte når kunskapsmålen alternativt kommer att få problem att nå
dem längre fram. Det i sin tur kan medföra krav på olika typer av anpassning så att undervisningen motverkar funktionsvariationens konsekvenser. Extra anpassningar beslutas av läraren själv och kan innebära att eleven får hjälp med att planera sitt arbete, färdighetsträning
eller särskilda hjälpmedel.
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Ibland kan en elev vara i behov av mer individinriktade stödinsatser. Dessa
kan sättas in i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie
undervisningen eller i form av särskilt stöd. (Skolverket, 2014a, s. 11)

Här förstärks undervisningens individinriktade dimension vilket bidrar till förståelsen av utbildning, och demokratiuppdrag, som ett medel för att utrusta individen med rätt kunskaper. Detta rimmar med
utsagor om att läraren måste skaffa sig kunskaper om den enskilda elevens erfarenheter och intressen för att uppnå individualiserad måluppfyllelse vilket ytterligare befäster den instrumentella subjektpositionen.
Läraren som reglerande subjekt
Den tredje nodalpunkten som organiserar diskursen om skolans demokratiuppdrag är arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Denna aspekt av det demokratiska uppdraget innebär att främja
demokratiska värden samt att på olika sätt upptäcka och åtgärda handlingar som går emot dessa värden och riskerar att kränka andra. Genom de ekvivalenskedjor som artikuleras i policytexter konstrueras
förhållanden som behöver uppfyllas för att möjliggöra detta. Dessa innebär många gånger att utveckla miljöer och kunskaper som bidrar till
att kränkande behandling ”aldrig” uppstår.
Enligt 6 kap. 7 § skollagen ska huvudmannen även se till att det genomförs
åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. (Skolverket, 2012a, s 22)

Det förebyggande och förhindrande arbetet riktas mot sådant arbete
som kan leda till att kränkningar inte uppstår. Det främjande och förebyggande arbetet beskrivs som kommunikativt medan annat arbete
som att kartlägga risker och upptäcka kränkningar får större utrymme
tillsammans med vilka åtgärder som ska vidtas. Beskrivningarna utgår
från olika lagrum och betonar lärares skyldigheter. Nodalpunkten motverka kränkande behandling artikuleras tillsammans med riskfaktorer
som kan elimineras genom närvaro och kontroll. Andra diskursiva konstruktioner skapar innebörder där det demokratiska förhållningssättet
kopplas till att upprätthålla trygghet och hantera konfliktsituationer
med stöd i och krav från lagar och förordning. Läraren får en kontrollerande funktion i relation till de lagar som arbetet utgår ifrån. Sammantaget menar jag att detta positionerar läraren som ett reglerande
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subjekt som ska motverka alla former av kränkande behandling med
stöd i styrdokument.
Mästersignifikant: förhindra kränkningar
Det reglerande subjektet får sin innebörd i olika ekvivalenskedjor i
materialet vilka artikulerar olika möjliga handlingar. Begreppet reglera
förekommer inte i texterna, i dessa sammanhang, utan är den benämning på subjektpositionen som konstrueras utifrån de handlingsanvisningar som erbjuds. Den mästersignifikant som organiserar identiteten är en tom signifikant då den exakta innebörden i att förhindra
kränkningar kan förstås på olika sätt. Olika etiska perspektiv kan anläggas på förståelsen av vad en kränkning är och vem som har rätt att
definiera den. Enligt lagtext är kränkande behandling när ett beteende
kränker en elevs värdighet. Det lämnar en hel del tolkningsutrymme
och i policytexterna räcker det att en individ anser sig vara kränkt.
En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller
rektorn. (Skolverket, 2012a, s. 50, min kursivering)

En viktig dimension i den innebörd som konstrueras här är att det läggs
ett individperspektiv på kränkningar. Ytterligare en dimension är att
kränkningar ska förhindras men att det inte får ske till priset av att den
som förhindrar en kränkning i sin tur kränker någon annan. Givet ett
individualistiskt perspektiv blir balansen mellan rättigheter och kränkningar svår att upprätthålla. Förhindra kränkningar får den dubbla,
men inte motsägelsefulla, innebörden av att å ena sidan ge handlingsanvisningar för att lärare ska agera i situationer där någon kränker, eller riskerar att kränka, någon annan och å andra sidan ge handlingsanvisningar för hur hen ska agera utifrån att inte heller förhindrandet av
kränkningar får vara kränkande. I betydelsen att reglera innebär ordna
efter regel eller norm illustrerar det kraven, motiverade i lagtext, på att
lärare ständigt är vaksamma på och agerar emot kränkande behandling
och berör den problematik som motstridiga demokratiska värden innebär.
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Handlingsanvisningar
Riskbedöma
En viktig del av lärarens arbete med att förhindra kränkningar innebär
att medvetandegöra de möjliga risksituationer som finns och ständigt
göra bedömningar av om någon riskerar att kränkas. Arbetet artikuleras i kluster med fundera över risker – värdegrundsperspektiv – vara
vaksam - upptäcka – kartlägga. Att fundera över risker kan röra sig
om undervisningssituationer där kunskapsmålen innebär att elever ska
utgå ifrån egna upplevelser eller erfarenheter. Sådana tillfällen kan betyda att eleven utsätts för situationer som kan upplevas kränkande eller
som kan vara ett intrång i privatlivet. Likadant kan elever känna sig
obekväma om läraren blir alltför privat eller familjär. Läraren kan behöva reflektera normkritiskt över vad hen förmedlar genom exempel,
beteende och erkännanden i klassrummet.
Fundera över om något barn eller elev riskerar att uppleva sig som kränkt
genom övningen eller samtalet. (Skolverket, 2013b, s. 97)
Lärare och annan skolpersonal behöver alltid lägga ett värdegrundsperspektiv på planering och genomförande av aktiviteter med frågor som till
exempel: Vilket budskap ger vi nu till eleverna om vad som är normalt och
avvikande? Vad i denna planering gör att vi motverkar negativa hierarkiska
mönster i klassen? Vilka ger vi nu erkännande och på vilka grunder?
(Skolverket, 2014c, s. 63)

I båda citaten ekvivaleras lärares arbete med en slags riskbedömning i
relation till att kränka en elev eller inte motverka risk för kränkande
behandling. I andra situationer kan lärarens aktiva närvaro och kontroll vara nödvändig i utrymmen utanför själva klassrummet där det
finns risk för kränkande behandling. Även här artikuleras riskbedömning utifrån att lärare måste vara vaksamma exempelvis på ett normaliserat beteende och språkbruk som kan vara kränkande.
Det finns många sätt att vara och att göra som kan uppfattas som kränkande
men som samtidigt kan betraktas som normala och som därför blir svåra att
upptäcka. (Skolverket, 2014c, s. 90)

En lärare kan aldrig undvika att ta ansvar för att förhindra kränkande
behandling genom att inte ha bedömt situationen korrekt. Både närvaro och uppmärksamhet krävs för att kunna göra riskbedömningar.
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En del av arbetet mot diskriminering och kränkande behandling kan
vara att kartlägga elevers upplevelser av olika utrymmen på skolan, där
det finns risk för att kränkningar kan ske. I den mån lärare är delaktig
i den typen av kartläggningar och riskanalyser bidrar det till att ytterligare förstärka dimensionen av riskbedömning för att förhindra kränkningar.
Agera med lagstöd
I den aspekt av diskursen om skolans demokratiuppdrag som organiseras runt nodalpunkten arbetet mot kränkande behandling beskrivs
olika handlingar som har stöd i lagtexter. Policytexterna, som i sig är
regulativa och i många fall utgår från olika bestämmelser, tar specifikt
stöd i dessa när de artikulerar lagreglerade åtgärder med att åtgärda
trakasserier och kränkande behandling. Handlingarna riktas mot vad
lärare kan göra för att stoppa olämpligt uppträdande och artikuleras
tillsammans med anmälan och disciplinära åtgärder. Även skyldigheten att anmäla trakasserier och kränkande behandlings understöds
av hänvisning till lag. Enligt 6 kap. 10 § skollagen är en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn.
I skollagen regleras vilka disciplinära åtgärder som får vidtas mot en elev
som uppträder olämpligt. De åtgärder som vidtas för att komma till rätta
med trakasserier och kränkande behandling får inte strida mot bestämmelserna om disciplinära åtgärder i femte kapitlet i skollagen. (Skolverket,
2014b, s. 37)

Den här typen av artikulationer drar tydliga gränser mellan vilka åtgärder som är acceptabla och hur de kan användas. Samtidigt ställer de
stora krav på läraren att ständigt vara medveten om sina egna och andras handlingar, kunna relatera till lagar och styrdokument och kunna
göra adekvata tolkningar av situationer och möjliga upplevelser.
Dilemmahantering
Ytterligare en viktig aspekt som utmärker det reglerande subjektet är
förmågan att kunna hantera dilemman som kan uppstå då många demokratiska värden innebär krockar och konflikter i sig eller på grund
av att det ligger en subjektiv dimension inbäddad i upplevelser av
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kränkningar. Policytexterna ger flera exempel på situationer där uppdraget är svårt och/eller motsägelsefullt. Det betyder inte att läraren
kan frånsäga sig ansvar utan ställer helt enkelt krav på läraren att
kunna navigera i en utmanande verksamhet. Dilemman artikuleras i
kluster med maktrelationer – annan ojämlikhet – stress – uppgivenhet. Här tydliggörs att maktrelationer är något som lärare ska kunna
hantera oavsett om det gäller den egna positionen gentemot elever eller
andra maktrelationer där en social kategorisering är överordnad en annan.
Verkligheten bjuder på en hel del utmaningar. Viktigt att tänka på är att det
finns en mängd inbyggda ojämlikheter i de relationer som utgör förskolans
och skolans vardag. Det handlar till exempel om lärarens makt, om kulturella och social ojämlikheter och om ojämlikhet mellan könen. (Skolverket,
2013b, s. 78)
Svårigheter att hantera denna maktposition kan vara en orsak till att skolpersonal kränker elever. I trängda situationer då en lärare riskerar att tappa
kontrollen över en elevgrupp, känner sig stressad och har uttömt sina strategier för att skapa ordning kan han eller hon ta till en negativ maktutövning. Lärare kan då för sig själva rättfärdiga kränkningar mot elever med
att de används i syfte att hantera en orolig klassrumssituation. Men det är
inte acceptabelt. Lärare eller annan skolpersonal får inte kränka elever.
(Skolverket, 2014c, s. 93)

Andra komplexa situationer en lärare ska kunna hantera är att göra avvägningar när olika demokratiska värden och rättigheter kolliderar
med varandra. Flera av de värden som uttrycks i läroplanen och skollagen kan innebära att en individs rättigheter kan utgöra en kränkning
för någon annan. Likaså kan lärares ingripande för att förhindra eller
åtgärda kränkande behandling i sig leda till kränkningar. Här artikuleras att rättigheter kan ha olika tyngd beroende på sammanhang.
Frihet och integritet hör ihop och kan användas som exempel för att visa
hur olika rättigheter kan krocka med varandra. Den enes rätt till frihet
sträcker sig bara så långt som till den andres rätt till integritet. Alla barn och
elever har rätt att uttrycka sin åsikt – men om denna åsikt kränker någon
annan då måste skolan ingripa. (Skolverket, 2013b, s. 41)

Lagstiftningen om förbud mot kränkande behandling eller diskriminering kan inte åberopas som skäl för beslut som strider mot grundlagarna. Den reglerande subjektpositionen innebär handlingsvillkor som
betonar hur lärare ska arbeta med att upprätthålla kraven på att förhindra kränkande behandling i en många gånger motsägelsefull kontext.
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Avslutande kommentarer
I det analyserade materialet urskiljs tre lärarsubjektpositioner. Läraren
som demokratisk förebild är den subjektposition vars handlingsanvisningar innebär att tillämpa demokrati direkt i undervisningen som innehåll och som form. Genom kraven att omsätta de normativa demokratiska ideal som skola och utbildning vilar på, bidrar subjektpositionen i förlängningen till att upprätthålla synen på lärare och skola som
ansvariga för demokratisk utbildning och därmed demokratins bevarande. Läraren som demokratisk förebild är den subjektposition som
ligger närmast den aktivistposition som urskiljs i den tidigare forskningen (Sachs, 2001; Thomas, 2005). Analysmaterialet ger möjlighet
till att delvis tolka lärarsubjektet som ett aktivistsubjekt som i viss mån
ska utmana förtryckande normer och samhälleliga orättvisor, framförallt i avsikt att leda till en likvärdig utbildning.
Läraren som instrument för mål- och resultatuppfyllelse är den subjektposition som tar form i relation till förändrade styrningsformer och
ökade krav på kvalitetssäkring. De handlingsanvisningar som uppmärksammats i analysen indikerar lärarens roll som ansvarig för elevernas resultat vilket tillgodoses genom att tydliggöra mål och krav, dokumentera alla led samt individualisera undervisningen. I likhet med
Søreides (2007) analys av norska policytexter betonas individanpassat
lärande och lärarens ansvar för elevers lärande eller snarare resultatuppfyllelse.
Den tredje subjektpositionen, läraren som reglerande subjekt, tar form
i relation till en ökande juridisk reglering av utbildningsverksamhet,
vilken kan förstås som en konsekvens av nyliberala logiker där konflikter alltmer kommit att hanteras inom den juridiska domänen (Mouffe,
2005b). Den konfliktfyllda mellanmänskliga samvaro som beskrivs i
det analyserade materialet genererar handlingsanvisningar som innebär att läraren ska bedöma risker och agera utifrån lagrum samt kunna
hantera demokratins dilemman.
De två senare subjektpositionerna speglar de förskjutningar i demokratiuppdraget som skett under inflytande av new public management.
Kvalitetssäkring, dokumentation och målstyrning har gett det demo-
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kratiska lärarsubjektet en mer instrumentell framtoning medan demokratiuppdragets relation till mänskliga rättigheter och föreställningen
om rationell konsensus har bidragit till konstituerandet av läraren som
reglerande subjekt.
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Kapitel 9
Diskussion
Det avslutande kapitlet är en samling diskussioner av avhandlingens
resultat, genomförande samt empiriska bidrag. Inledningsvis diskuteras några av avhandlingens slutsatser i relation till syfte och tidigare
forskning. Därefter övervägs några aspekter av att genomföra en poststrukturell analys innan kapitlet avslutas med ett resonemang om
undersökningens kunskapsbidrag samt tankar om vidare forskning.
Resultatdiskussion
Avhandlingens syfte har varit att kritiskt granska konstruktionen av
grundskolans demokratiuppdrag och vilka konsekvenser den får för lärarsubjektet. Undersökningen har omfattat ett antal utbildningspolitiska texter som analyserats med poststrukturell diskursteori som teoretisk och metodologisk utgångspunkt. I resultatet redogörs för hur
konstruktioner av demokrati, samhälle och utbildning bildar en kontextualiserande grund för förståelse av skolans demokratiuppdrag.
Uppdraget vilar på den förståelsehorisont det demokratiska samhället
utgör vilket skapar relationer mellan en individualiserad och rättighetsbaserad demokratisk universalism och en outtalad nationell homogenitet. Mot denna förståelsehorisont kan en rad, många gånger motsägelsefulla, krav ställas.
I den analys som erbjuds i avhandlingen artikuleras skolans demokratiuppdrag i relation till nodalpunkterna fostran till demokratisk kompetens, rätten till likvärdig utbildning samt arbetet mot kränkande behandling. Nodalpunkterna är de knuttecken som tillsammans bidrar
till att organisera diskursen om skolans demokratiuppdrag. Genom demokratibegreppets status som social fantasi möjliggörs en diskurs som
är innehållsrik och komplex där olika aspekter av demokrati betonas.
-

Fostran till demokratisk kompetens betonar kunskap genom
handling där inflytande och delaktighet och deliberativ kommunikation blir både medel och mål. Betonandet av individens kunskaper och förmågor gör det till ett huvudsakligen individualistiskt projekt.
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-

-

Rätt till likvärdig utbildning är en rättighet som bygger på jämlikhetslogiker och mätbarhet och formuleras som en kvalitetsfråga. Måluppfyllelse och rättssäkerhet är grundläggande för god
kvalitet och det kompensatoriska uppdraget utgår ifrån de nationella målen och från svenska som modersmål.
Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling innebär
att moraliska frågor om hur vi ska handla mot varandra förstås
inom ett juridiskt ramverk. Alla delar av det främjande arbetet
kopplas till diskrimineringsgrunderna. Tillsammans med de åtgärder som görs för att förhindra kränkningar skapar detta ett
uppdrag som riktas mot den kränkningsfria skolan.

Konsekvenserna för lärarsubjektet är att det positioneras på olika sätt
inom diskursen. Läraren som demokratisk förebild är det lärarsubjekt
vars identitet centreras runt mästersignifikanten demokratisk tillämpning. Denna position har vissa likheter med den identitet som kopplas
till en demokratisk diskurs om lärarprofessionen (Sachs, 2001). Läraren som instrument för mål- och resultatuppfyllelse illustrerar en demokratisk läraridentitet i relation till skolans nya styrformer. Mästersignifikanten kvalitetssäkring signalerar att identiteten centreras runt
föreställningar om kvalitet i relation till resultat. Den tredje lärarsubjektpositionen är läraren som reglerande subjekt. Identitet och handlingsanvisningar får sina innebörder i relation till mästersignifikanten
förhindra kränkningar.
Den instrumentella och den reglerande positionen är tydligare kopplade till den ekonomiska liberalismens framskjutna position i den utbildningspolitiska sfären vilket fått genomslag i policytexterna. Subjektpositionerna står inte nödvändigtvis i konflikt med varandra i den
bemärkelsen att olika handlingsanvisningar betonar oförenliga förhållningssätt. Däremot kan subjektpositionerna prioritera olika aspekter
av uppdraget vilka kan vara svåra att realisera samtidigt. Jag menar
dock att alla subjektpositioner vilar på samma diskursiva grund och att
de är problematiska då de snarare är intrarelationellt motsägelsefulla
och komplicerade.
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Den följande resultatdiskussionen tar upp några av de hegemoniska
tendenser och eventuella antagonismer som analyserna av det empiriska materialet möjliggör.
Från jämlikhet till management
En slutsats från analyserna är att diskursen om skolans demokratiuppdrag fortfarande innehåller artikulationer om jämlikhet med utgångspunkt i en demokratisk logik men att denna alltmer utmanas av alternativa synsätt. Andra konstruktioner av jämlikhet, vilka hämtar sin näring från de nyliberala synsätt som präglar den utbildningspolitiska debatten och styrningen av skolan, tar alltmer utrymme. I det analyserade
materialet återkommer resonemang och principer som kan förstås som
konsekvenser av att en marknadsliberal politik fått genomslag i utbildningspolicy. Jag menar att detta leder till att skolans demokratiuppdrag konstrueras som en del av ett managementperspektiv. I den följande diskussionen belyses några resultat som underbygger denna
konstruktion.
De jämlikhetslogiker som underbygger en del av analysen av nodalpunkten rätt till likvärdig utbildning vilar på olika förståelser av jämlikhet. Den strukturella förståelsen av jämlikhet har sina rötter i den
demokratiska logikens strävan efter jämlikhet och enhet medan resonemangen om olikhet som tillgång speglar den liberala pluralismen.
Om man skärskådar betoningen av individanpassad undervisning och
kompenserande åtgärder relateras dessa inte längre till den demokratiska jämlikhetslogiken utan till nyliberalismens och new public managements betoning av mål- och resultatstyrning. Införandet av new public management som styrsystem har inneburit att skolans fundament
utgår ifrån att konkurrens och ekonomiska styrmedel gynnar kvaliteten samt att skolan som verksamhet kan avkrävas effektivitet i form
av resultatuppfyllelse. Englund (2005a) visar i sin analys av begreppet
likvärdighet en förskjutning av begreppets innebörd från jämlik utbildning till tillträde till utbildning, måluppfyllelse och individualisering.
Avhandlingens analyser bekräftar detta och inkluderar relationen mellan likvärdighet och kvalitet där relationen till de nationella målen som
kvalitetsmått ger kvalitetsbegreppet en innebörd av mål- och resultatuppfyllelse.
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Ytterligare en aspekt av tendensen att mäta och kvalitetsgranska i relation till mål- och resultatuppfyllelse utgörs av det genomgående kravet på dokumentation i de analyserade texterna. I princip allt det arbete
som utförs i skolan ska på olika sätt dokumenteras och värderas. Detta
ser jag som en del av den starka kontroll- och mätningsfunktion som
genomsyrar demokratiuppdraget, framförallt de aspekter som relateras till rätten till likvärdig utbildning och till arbetet mot kränkande
behandling. All utvärderande verksamhet måste naturligtvis bygga på
en möjlighet att jämföra ett faktiskt utfall med ett önskat. I beaktande
av att detta gäller för alla aktiviteter och för varje elev (i alla fall vad
gäller kunskapsresultaten) är det lätt att inse att detta motsvarar en
enorm arbetsbörda för lärare. Relationerna mellan kvalitet, dokumentation och kunskapskrav pekar på ett synsätt där kunskap och demokrati kan kvantifieras, portioneras och mätas bara rätt metoder och
förhållningssätt appliceras. Resonemangen om likvärdighet i bedömning och betygssättning stärker föreställningar om att det är möjligt att
kvantifiera alla aspekter av kunskap, förmågor och färdigheter inklusive de demokratiska. De nationella målen, som utgör måttstocken för
kvalitet, styr alla aspekter av undervisningsprocessen från planering
till genomförande och utvärdering av såväl undervisningen, kunskapstester som själva bedömningen. Jag menar att detta sammantaget leder
till att skolans demokratiuppdrag får en administrativ framtoning.
När arbetet med bedömning och betygssättning skrivs fram i relation
till likvärdighet betonas de vetenskapliga och professionella kvaliteterna i arbetet. Resultaten i avsnittet Mätbarhetens logik visar hur
vetenskapliga begrepp används i texterna. För att uttrycka ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet används begrepp som reliabilitet och
validitet. Att använda vissa begrepp från forskningssammanhang bidrar till att föra tankarna till vetenskap som en värdeneutral aktivitet.
Idealet är att lärare gör så likvärdiga bedömningar som möjligt där
samsyn och interbedömarreliabilitet är centralt. Ett liknande resonemang förs kring arbetet mot kränkande behandling där lärare uppmanas att anta ett forskningsbaserat förhållningssätt bland annat i arbetet
med att kartlägga risker för kränkande behandling. Intresset för ett
forskningsbaserat arbetssätt menar jag hänger ihop dels med föreställningar om ökad effektivitet, dels med teknokrati eller vetenskaplig expertis som grund för beslutsfattande eller management.
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Införandet av ett marknadstänkande har fått olika konsekvenser för utbildningssektorn. Det fria skolvalet, vinstuttag och rankinglistor över
Sveriges bästa respektive sämsta skolor är exempel som betonar att
skolor är konkurrensutsatta idag. Det är rimligt att anta att marknadsdiskursen även får genomslag i skolans verksamhet och därmed även
för demokratiuppdraget (jfr Arnesen & Lundahl, 2006; Knight Abowitz
& Harnish, 2006). Även om de analyserade texterna inte framhäver
konkurrens som ett önskvärt demokratiskt ideal finns på många sätt en
betoning på den enskilda individen och dennes kunskapsutveckling.
Lärares arbete riktas mot individuella elevers måluppfyllelse och deras
behov av stöd och eventuell anpassning för att nå de nationella målen.
Konstruktionen betonar individuella prestationer och mäter hur väl
målen uppnås vilket jag menar kan ses som en effekt av ett system som
bygger på effektivitet och konkurrens.
Andra områden som påverkas av individualiseringen är tillvaratagandet av elevers rätt till inflytande och utvecklandet av de demokratiska
principer som förknippas med inflytande och delaktighet. När elevers
rätt till inflytande framhävs sker det i relation till individens rättigheter
samt till utvecklingen av demokratisk kompetens och förmågan till eget
ansvarstagande. Denna individualism präglar även arbetet mot kränkande behandling dels genom det faktum att det är individens upplevelse som avgör om en kränkning ägt rum, dels genom att arbetet riktas
mot individuella elevers beteende. Tillsammans med individualisering
av undervisning bidrar detta till att demokrati blir ett medel för att för
att forma och styra den demokratiska medborgaren (jfr Biesta, 2007).
Detta bidrar ytterligare till konstruktionen av demokratiuppdraget
som en del av ett managementperspektiv.
I delar av den tidigare forskningen framkommer ett synsätt som ger en
a priori konstruktion av demokrati som aktivism företräde. Det tydliggörs i åtskillnad mellan en demokratidiskurs och en managementdiskurs där lärarsubjektet positioneras som ett aktivistsubjekt eller ett
entreprenöriellt subjekt (Sachs, 2001) och i den möjliga rekonstruktionen av en diskurs där lärarsubjektet kan positioneras som ett aktivistsubjekt (Thomas, 2005). Jag intar ett annat förhållningssätt. I det

171

analyserade materialet menar jag att det inte är två diskurser eller logiker som kolliderar där demokrati som aktivism är en och management en annan. Så som demokratiuppdraget konstrueras kan det förstås som management, eller en del av ett managementperspektiv. Konstruktionen av demokrati och därmed demokratisk utbildning innebär
att denna blir ett medel för att forma ett effektivt, individualistiskt och
självstyrande subjekt, den demokratiska medborgaren (jfr Dahlstedt et
al., 2011; Holmberg, 2018). De olika sätten att positionera lärarsubjektet visar att även läraren formas som demokratisk medborgare genom
styrdokumenten.
En kränkningsfri skola
Konstruktionen av demokratiuppdraget som management påverkar
förhållningssättet till mellanmänskliga relationer. Som delar av samma
underliggande logiker, effektiv styrning, menar jag att demokratiuppdraget även innebär att åstadkomma en kränkningsfri skola. De analyserade texterna uttrycker en medvetenhet om att konflikter förekommer såväl i skola som i samhälle men dessa betraktas som något som
ska hanteras och administreras precis som annan verksamhet. Kanske
kan idén om den kränkningsfria skolan förstås som nollvisionen i trafiken.
En konsekvens av marknadsliberalismen är betoningen av rättsstaten
och dess roll. Rättsstaten står för rättssäkerhet och det är ett begrepp
som ofta återkommer i de analyserade texterna. En hel del av skolans
arbete förstås i termer av rättssäker och rättssäkerhet såsom bedömning och betygssättning eller när en elevs behov av särskilt stöd ska bedömas. Rättssäkerheten innebär även att individen skyddas från övergrepp av staten vilket tydliggörs där individens rättigheter betonas oavsett om det rör den positiva rätten till inflytande eller den negativa friheten från diskriminering.
En stor del av lärares arbete med demokratirelaterade frågor omgärdas
av lagar och konventioner. Att alla i skolan ska följa aktuell lagstiftning
är inte anmärkningsvärt. Den påtagliga regulativa konstruktionen av
demokratiuppdraget vilken delar av kapitel 7 och 8 visar, anser jag
dock sker på bekostnad av tilliten till lärares omdömesförmåga. Att frågor som tidigare hanterats professionellt numera ses som juridiska får
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naturligtvis konsekvenser för synen på lärare och lärarprofessionen
(Bergh & Arneback, 2016; Colnerud, 2014). I de analyserade texterna
betonas att kunskap, framförallt om lagstiftning och dess utgångspunkter är viktiga för uppdragets utförande. Det signalerar att lärares
förmåga att göra relevanta bedömningar möjligen inte är tillräcklig och
måste regleras av lagstiftning och granskning.
Jämte en juridisk reglering innebär betoningen av rationellt tänkande
och deliberativa samtalskvaliteter att konflikt och oliktänkande ska
hanteras på särskilda sätt. Att ge deliberativa samtalskvaliteter en särställning underbygger föreställningen om att demokratisk kompetens
innebär en rationell hållning till frågor som många gånger rör upp
starka känslor och att även det kritiska tänkandet ska bedömas enligt
en given mall. Konstruktionen av demokratiuppdraget i relation till
fostran till demokratisk kompetens utgår ifrån att demokrati bärs av
individer som genom delaktighet utvecklar förmågan till demokratisk
kompetens. Den demokratiska kompetensen är dock på förhand given
och artikuleras i form av demokratins värden och mänskliga rättigheter, medan demokratins aktörer avkrävs ett förnuftsbaserat tänkande och konflikthantering i bemärkelsen att utplåna konflikter.
Den kränkningsfria skolan är en omöjlig konstruktion i likhet med ett
samhälle där antagonism är utplånad. Men inte ens som idealiserande
bild är den gynnsam för demokratin. När konflikthantering förläggs
inom juridikens domän konstrueras föreställningar om att sociala konflikter kan ges opartiska lösningar. Men konflikter grundas på oförenliga sätt att organisera det sociala. Genom att försöka eliminera dessa
tas möjligheten bort att kanalisera drivkraften för identifikation som
alltid står i opposition till något. Om skolans demokratiuppdrag erbjuder konsensus och kränkningsfrihet skapas därmed inga ”rum” för politiska, i bemärkelsen konfliktfyllda, diskussioner.
I linje med avhandlingens analyser är det rimligt att anta att skolans
juridifiering kan få allvarliga konsekvenser för det demokratiska uppdraget. Om alltmer av regleringen kring konflikter och kränkande behandling omsätts utifrån juridiska argument blir moraliskt handlande
en fråga om rätt eller fel i laglig mening. Det minskar utrymmet för
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etiska reflektioner och demokratisk agonism som sätt att hantera vår
mänskliga samvaro.
Konsekvenser för lärarsubjektet
De handlingsanvisningar som knyts till de olika subjektpositionerna
bildar tillsammans grund för hur lärare positioneras i relation till demokratiuppdraget. Subjektpositionerna är genomsyrade av den liberala demokratins ideal men positionerar lärarsubjektet i relation till
olika aspekter av demokratiuppdraget. Jag ser dem därför inte nödvändigtvis som antagonistiska utan snarare att varje subjektposition artikulerar paradoxer varav ett par lyfts nedan.
Läraren som demokratisk förebild innebär att demokrati ska erfaras
genom kunskap, handling och utformning av verksamheten. Demokrati formuleras som en uppsättning värden och principer som tar sin
grund i den liberala demokratin vilka läraren ska illustrera genom sin
person och sina handlingar. Detta försätter lärarsubjektet i en paradoxal situation eftersom den innebörd som ges demokrati i form av
konsensus och rationellt tänkande samtidigt är själva anledningen till
den postdemokratiska situation vi befinner oss i. Hur kan det vara möjligt att företräda demokratin med hjälp av de redskap som försätter demokratin ur spel?
På samma sätt bidrar det reglerande subjektets handlingsanvisningar
till att försvåra för demokratiska handlingar och demokratiska subjekt
att ta plats i skolan. Det normkritiska perspektivet som tagit plats i styrdokumenten i takt med att kritiken mot toleransperspektivet växt är ett
intressant exempel på problematiken med inkludering och exkludering. Toleransperspektivet kritiseras för att skapa ”vi”- och ”dem”grupper utifrån att vissa individer äger rätten till tolerans med andra
får nöja sig med att tolereras. Normkritiken formuleras som ett kritiskt
alternativ där den exkluderande normen ifrågasätts i stället. Båda perspektiven är, skulle jag vilja påstå, genomsyrade av samma liberala demokrati där konflikt och exklusion måste undvikas. Frågan är om rätten att kritisera normer tillhör alla, eller om vissa exkluderas från den?
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Konsekvenser för diskussionen om demokratins bevarande
En viktig anledning till den här undersökningen är föreställningen om
att utbildningens uppdrag är att bevara demokratin. Trots att uppdraget inte kan vila endast på skola och lärare bör vi ändå diskutera förutsättningarna för att revitalisera den demokratiska diskussionen.
När vi slutar diskutera vad skolan är till för tappar vi en av demokratins
grunder – möjligheten att fatta beslut genom att välja mellan olika alternativ. Jag har i diskussionen fört fram tanken om att skolans demokratiuppdrag formuleras utifrån marknadsliberalismens principer vilket har resulterat i att demokratiuppdraget konstrueras som en del av
ett managementperspektiv och riktas mot den kränkningsfria skolan.
Det är ett synsätt som förhoppningsvis kan ge upphov till vidare diskussioner där andra synsätt kan bidra till att ytterligare berika diskussionen.
Ett problem med demokrati är att det kräver tid och förmågan att formulera sina krav på jämlikhet. Som demokratiuppdraget konstrueras i
de analyserade texterna är de demokratiska kraven redan formulerade.
Att lära sig om mänskliga rättigheter och demokrati blir mål att avverka
på väg mot nästa mål. Om individen inte upplever de demokratiska
kravens relevans, rätten till utbildning har förvillande likheter med
skolplikt till exempel, men heller aldrig lär sig artikulera krav med utgångspunkt i den egna upplevelsen i skolan, är det möjligt att demokratisk kompetens förblir en konsenusbetonad acceptans av en på förhand given essens. Om konflikter och kränkningar hanteras genom åtgärder som ska förhindra eller stoppa dem, där handlingsplaner och
regulativa åtgärder konstruerar konflikt som något negativt blir det
svårare att lära sig sätta ord på sina upplevelser och artikulera eventuella demokratiska krav.
En sista reflektion över skolans demokratiuppdrag är att problem och
lösningar vilar på samma grundläggande antaganden. Ett exempel är
begreppet tolerans som ingår som ett av de värden skolan ska förmedla,
medan intolerans på olika sätt ska bemötas. När toleranspedagogiken
kritiseras med hjälp av normkritiska perspektiv verkar det gamla sättet
att tänka om bemötandet av andra att överskridas. Jag menar att båda
perspektiven utgår ifrån samma tilltro till det rationella subjektet som
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lär sig att hantera konflikt genom självstyre. Att stå ut med och acceptera det man inte tycker om och därmed utveckla tolerans, eller att kritiskt utmana och ifrågasätta det bekanta innebär i båda fallen att styra
sig själv mot det obekväma. Genom att lyfta samma resonemang till ett
större perspektiv är det möjligt att peka på ytterligare en svårighet med
skolans demokratiuppdrag. Om hotet mot demokratin kommer sig av
en postdemokratisk situation där konflikter skenbart har eliminerats
och där det inte längre finns verkliga alternativ till ett nyliberalt system,
måste vi förstå att lösningen inte kan baseras på samma grund. Eftersom skolans demokratiuppdrag är konstruerat utifrån samma grunder är det genomsyrat av just de ideal som bidragit till populismens
moment.
Reflektioner över teori och genomförande
I tidigare kapitel har jag dels diskuterat den socialkonstruktionistiska
utgångspunkten och valet av en diskursteoretisk metodansats, dels redogjort för hur det analytiska arbetet genomförts. Den poststrukturella
ansatsen innebär att frågan om kunskapens giltighet ersätts av andra
frågor om de förutsättningar, under vilka analysernas meningserbjudanden har konstruerats. På vilka grunder har olika textavsnitt valts
ut? På vilka grunder ges vissa begrepp och deras relationer till andra
begrepp företräde? Vem är subjektet som gjort dessa val? Detta avsnitt
är en reflektion som tangerar den typen av frågeställningar.
Det första jag vill ta upp till diskussion är konsekvenserna av policytexternas omfång. De analyserade texterna är valda i relation till en tidsperiod där flera styrdokument reformerats och sträcker sig ungefär
över en 10-årsperiod. Eftersom avhandlingens syfte omfattar fenomen
som utformats av sociala, kulturella och historiska processer vars komplexitet och bakgrund sträcker sig betydligt längre än de analyserade
texterna har det varit nödvändigt att använda diskursteorin som ett teoretiskt-empiriskt bidrag. I de inledande analyserna (kapitel 6) läggs
grunden för den fortsatta konstruktionen av diskursen om skolans demokratiuppdrag. Det innebär att de analyser som gjorts, framförallt av
begreppen demokrati och samhälle, är influerade av diskursteorins antaganden, dekonstruktioner och rekonstruktioner. Av detta följer två
påståenden. Det ena är att det analytiska arbetet inneburit att tecken
och artikulationer som underbyggt den förståelse som teorin genererat
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har lyfts fram. Det andra är att diskurser aldrig uppstår i isolering utan
består av upprepningar, omformningar och motkonstruktioner av tidigare betydelsebildning. Teorin tillsammans med det empiriska materialet har därför producerat betydelser som det ena eller andra fenomenet inte kunnat åstadkomma ensamt.
Det andra jag kort vill diskutera är diskursteorins konstruktion av demokrati. Liberal demokrati, vilket oftast är det som avses med begreppet demokrati idag, är en förenad artikulation av två motstridiga logiker, demokratins och liberalismens, som uppstod vid den ”demokratiska revolutionen”, eller den borgerliga-demokratiska revolutionen
(Laclau & Mouffe, 2001, ss. xv, 21). Den specifika demokratiska revolution som avses här är de skeenden som tog fart under 1800-talet vilka
resulterade i att Västeuropa gick från ett feodalt till ett (mer) demokratiskt styre. Den centrala aspekt som utmärker demokratin är den sociala situation som råder där möjligheten att konstruera ekvivalenskedjor mellan olika grupper av förtryckta växer fram. Dessa grupper har
möjlighet att gemensamt artikulera sina krav på rättvisa och jämlikhet,
vilket innebär att konfliktlinjer dras mellan förtryckta och de som förtrycker. Med den betydelsekonstruktionen av demokrati betonas en
viss form av kamp och aktivism. Samtidigt innebär det poststrukturella
perspektiv som diskursteorin utgår ifrån, där bakomliggande strukturer och essentialism avvisas, att en bestämd betydelse av ett fenomen
inte är möjlig. Detta har bidragit till att avhandlingen har kunnat visa
hur demokrati antagit andra betydelser i diskursen om skolans demokratiuppdrag.
Slutligen vill jag lyfta min roll som forskare i sammanhanget. Ingen läsare torde ha undgått att uppmärksamma mitt intresse för demokrati
och demokratisk utbildning, vars grund jag själv inte är helt klar över.
En produkt av den tid och den plats jag vuxit upp på och utbildat mig
inom, klart influerad av barn- och ungdomslitteratur som Sven Wernströms serie Trälarna eller Katarina Taikons böcker om Katitzi. Inledningsvis närmade jag mig min undersökning med den mycket naiva avsikten att avkläda skolans demokratiuppdrag dess skendemokratiska
dräkt, härtill troligen inspirerad av kritiska röster om uppdragets
omöjlighet. Jag lämnar min undersökning med en betydligt mer nyan-
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serad förståelse av forskningsprocessens möjligheter och med en förhoppning om att bidra med nya insikter och tankar om skolans demokratiuppdrag. Forskningsmässigt arbetar man med samma ”material”
(Wæver, 2010, s. 202) när man studerar diskurser som när man producerar sin egen text vilket består i reartikulation, omformning och
produktion av mening. Genom att ihärdigt och upprepat klargöra mina
utgångspunkter, analytiska grunder och efterföljande slutsatser har jag
genomgående avsett att lämna möjlighet för andra att reflektera över
min roll i den betydelsebildning som avhandlingen genererar.
Studiens bidrag och vidare forskning
Avhandlingens kritiska granskning av skolans demokratiuppdrag har
gjort det möjligt att lyfta flera viktiga frågor om vad demokrati kan vara
och hur vi kan diskutera dess bevarande. Genom textnära analyser av
hur demokratiuppdrag och lärarsubjekt gestaltas och representeras i
styrdokument illustreras de logiker som underbygger diskursen om
skolans demokratiuppdrag. Studien bidrar inte med några lösningar
utan erbjuder nya möjligheter att diskutera demokratisk utbildning,
genom att dekonstruera den hegemoniska polariseringen mellan demokrati och konflikt.
Under arbetet med avhandlingen är det framförallt två fenomen som
fångat mitt intresse. Det ena rör möjligheten att bidra till en teoretisk
utveckling av det diskursteoretiska perspektivet genom att utveckla vad
som skulle kunna kallas en objektposition. Behovet uppstod ur en variant av en tidigare forskningsfråga som sökte förståelse för hur diskursen om skolans demokratiuppdrag positionerar mångkulturalitet. En
grundförutsättning var att jag inte avsåg att dekonstruera en parallell
diskurs om mångkultur i policytexterna. Det jag ville åstadkomma var
att undersöka hur det komplexa fenomenet mångkulturalitet konstruerades i diskursen om skolans demokratiuppdrag. Genom att betrakta
mångkultur som ett fenomen där olika diskursiva resurser kristalliserades i en objektposition, där själva fenomenet mångkulturalitet är objektet, skulle detta kunde tillåtas ta form på ett mer komplext sätt än
vad som varit fallet med utgångspunkt i distinktionen mellan element
och moment. De analyser som gjordes resulterade dock i en upplevd
objektifiering av subjekt med utländsk bakgrund, vilket var något jag
inte ville bidra med. Av etiska skäl valde jag i avhandlingen bort detta
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förfaringssätt. Den analytiska idén ser jag dock som intressant att närmare undersöka.
Det andra fenomenet som fångat mitt intresse är de lärarsubjekt jag
studerat. Under arbetet med avhandlingen har jag arbetat med konstruktioner av lärarsubjekt i relation till demokratiuppdraget. Ett alternativ eller snarare komplement till en textanalys skulle vara att kritiskt
granska hur verksamma lärare konstruerar skolans demokratiuppdrag. En sådan undersökning skulle kunna bygga vidare på avhandlingen och studera hur lärare formulerar tankar kring demokratiuppdraget i tal eller text. Framförallt är jag intresserad av hur de konstruerar konflikt och av att utveckla relationerna mellan artikulation, konflikt och agonism i relation till lärares förståelse av detta.
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English Summary
Introduction
Based on a poststructural discourse-theoretical perspective, the aim of
this thesis is to critically examine the construction of the Swedish compulsory school’s democratic education and its consequences for the
teacher subject, in educational policy texts. Set against the backdrop of
what is commonly referred to as a crisis of democracy, the study takes
its point of departure in changes in educational politics in recent decades and the new national curriculum for the compulsory school in
2011.
On a global scale, democracy is being pushed back in various ways
ranging from low public interest in democratic participation to a rise in
right-wing and nationalistic populism. As Mouffe (2005a, 2008, 2019)
suggests, this can be related to Third-Way politics and the failure to
realize the importance of choice in politics. What is, perhaps, most noticeable from an educational perspective are the consequences of the
restructuring of educational politics emanating from Third-Way neoliberal economic politics and private sector management models.
With the introduction of new public management the educational sector became decentralised and orientated towards goal-steering, accountability and quality assurance. One underlying assumption in this
thesis is that this also effects how democratic education is formulated
and described in educational policy.
Democratic education, or rather the democratic mission of Swedish
schools, has two purposes. One is the preparation of pupils for their
future role as democratic citizens and the other is the protection of pupils’ rights in the present. It includes transferring and promoting democratic values (common core values), providing education on democratic systems and processes, asserting equivalent education for all and
counteracting discrimination and peer-on-peer abuse. Democratic education is regarded as an important feature in the preservation of democracy, and should be achieved by the means of education about and
through democracy.
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Democratic education in Sweden can be traced back to educational reforms in the 20th century. The official report of the 1946 School Commission presented a vision of the democratization of society through
education and lay the foundations for equity in education, inclusion
and compensatory measures for disadvantaged pupils. It was an important step away from the differentiated school system that came to
an end with the 1950 comprehensive school reform. Over the years,
new educational politics and policies have brought about further
changes in the educational system. In the early 1990s the decentralization of accountable authority from state to municipal level and the independent school reform resulted in a major shift in school government. These reforms illustrate the transference of responsibility for national education from the state to local actors and the perception of democracy as being a matter of individual preferences and freedom of
choice. Over time, equal opportunity has taken the form of equivalent
education, focusing on goals and results both individually and as an indicator of school quality, thus linking quality in education to equivalence and results. Other basic democratic values have become deeply
involved with human rights and anti-discrimination regulation, making human co-existence seem dependent on the legal system.
Discourse Theoretical Framework
Drawing on social constructionist theory, the thesis is based on the conception that human understanding of and knowledge about the social
depends on language and social interaction. The post-structural discourse theory of Laclau and Mouffe (Laclau, 1990, 1994; Laclau &
Mouffe, 2001; Laclau & Zac, 1994) is used as a theoretical and methodological framework. Their main objective has been to revive socialist
politics by suggesting a radical, plural democracy as an alternative for
a new left. Inspired by, amongst others, Gramsci, Derrida and Lacan,
they engaged with Marxist and Neo-Marxist theory and developed their
own theoretical framework that goes beyond the determinism of Marxism and the closed and neatly organized order of structuralism. They
construct their discourse theory and radical democracy around indecidability, contingency and hegemony.
As a theory about the social and how it is constituted, discourse theory
rejects any notions of pre-constituted objects or identities, essentialism
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and foundationalism. The social is understood as an aggregate of more
or less layered social relations that make up a horizon of intelligibility
for actions and meanings, and which is recurrently reproduced by social actors, thus providing the social with a sense of relative permanence. According to Laclau and Mouffe there are no underlying structures such as economic determinism or pre-constructed social categories that exist apart from or beyond the apparent social structures.
Every aspect of the social is a contested field and every social order contains its own ‘rules’ of structure and dispersion. Those structured totalities are what Laclau and Mouffe call discourses.
A discourse is a temporary fixation of meaning, or rather identity. Discourses are organized around empty signifiers, which denotes a signifier without a signified. Thus, they are open to competing discursive
meanings. The signifier ‘democracy’ is one example of an empty signifier that is so overflowed with meaning that it can be anything or nothing. Empty signifiers which are used to organise a discourse are termed
nodal points. Signs that organize the social space are referred to as
myths. A myth is an idealized representation of society as an achieved
totality. Given that any fixed totality is an impossibility, the myth always represents something that differs from itself.
Thus, every discourse is a contingent structure, which means that the
identity of any sign relies on its differentiated position in relation to
other signs. Everything could always have other meanings. Articulation
is the practice that establishes relations between elements so that their
identities are transformed, thus excluding other identities. This excluded reservoir of alternative meaning is known as the field of discursivity. Every discourse tries to dominate the field of discursivity and
stop the flow of meaning in order to construct an intelligible order. Historical processes where discourses are sedimented and finally taken for
granted contribute to our sense of continuity and order. Such discourses are ‘objective’ in the sense of contingency no longer being manifested in the discourse. Objective discourses are what Laclau and
Mouffe term ideology.
One important feature of ideology and objective discourse is hegemony. Drawing on Gramsci, Laclau and Mouffe understand hegemony to
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be a force that requires both a moment of articulation and antagonistic
relations. Only when the social is undecided is there room for a hegemonic force to constitute social order in a certain way. Articulatory
practices occur when a subject, who is not discursively identified by the
discourse, defines and decides upon a specific social order, as in, for
example, political manifestos and policy documents. In turn, antagonism or conflict occurs when hegemonic articulations prevent identity
from being realised. Every identity is constituted by what is excluded
in a negative relation. What it means to be a man, for instance, is always
understood in relation to what constitutes a woman, although neither
category has any given essentiality. This is not necessarily cause for antagonism, which arises when the subject’s identity is prevented from
being realised. One common antagonistic relation that could be understood in this way is that between feminist constructions of women as
equal to men and their opponents whose identification with male supremacy thus cannot be realised.
The explanation of antagonism and identification refers back to the understanding of the subject as constitutive lack. Drawing on the psychoanalysis of Lacan, Laclau and Mouffe imagine the subject as fragmented and decentred. When the infant’s initial feeling of wholeness
and symbiosis is confronted with external images of identity it must
construct a new wholeness out of these reflections. Nevertheless the infant can never totally regain the exact same feeling and is thus basically
split between conflicting experiences. This lack of constitutive accomplishment is the subject’s ‘motor’ that enables it to identify with different subject position. The subject is always positioned by different discourses and the ego is merely a collection of imagined identifications.
The notion of the subject as constitutive lack and a view of the social as
primarily political, i.e., ‘the dimension of antagonism which I take to
be constitutive of human societies’ (Mouffe, 2005c, p. 9), are important
for understanding Laclau and Mouffe’s theorizing on radical democracy. Radical democracy is not opposed to liberal democracy per se, but
should be understood as a proposition to deepen traditional democratic ideals of equality and popular sovereignty and to oppose the deliberative ideal of consensus for mature democracies. Instead of founding the democratic struggle on categories of class and race, the basic
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idea is to articulate democratic demands that could be embraced by
various groups that are being oppressed. By linking these demands
through chains of equivalence the struggle for democracy can take on
new forms that allow for plural conceptions of a good life while uniting
collective identities in the fight against subordination. This is exactly
what democratic education should concern itself with, engaging in
helping pupils become subjects (Biesta, 2007, 2011) and teaching them
how to deal with conflict (Ruitenberg, 2009; Todd & Säfström, 2008)
and to articulate democratic demands (Snir, 2017).
Research on Democratic Education
Current research on issues of democratic education, the democratic
mission of the school and educational policy with reference to democracy and teacher identity include a wide array of topics, methodologies
and perspectives. In relation to the purpose of this thesis the research
field was described as theoretical issues of democratic education, such
as the necessary prerequisites for democratic education and/or the
democratic citizen and policy research on the influence of neoliberal
politics on educational systems; schools as arenas for political socialisation with an interest in, for example, the extent to which schools
achieve the educational goals of citizenship education or follow-up
studies of the IEA international civics and citizenship studies; and synchronous dimensions of democratic fostering, which include educational practices, classroom relations and interaction, moral issues and
pupil participation as well as teachers’ own views on issues relating to
democracy in education.
Various discourse analytical research studies on democracy in education and teacher identity show that neoliberal politics have had a huge
impact on how education and the teacher’s role is perceived. Discourses on citizenship rearticulate civic and liberal citizenship models
with their roots in Enlightenment philosophy, whilst research on Nordic welfare models indicates that liberal ideals centring on diversity
and individual responsibility are gaining ground (Arnesen & Lundahl,
2006; Biseth, 2009; Knight Abowitz & Harnish, 2006). Other research
shows how the understanding of quality in education takes on new
forms when it is related to goal-steering, measurement and the quantification of knowledge (Bergh, 2011; Mockler, 2014).
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Research on teacher identity and subject positions reveals a conflict between subject positions which either reverts back to new public management discourse and the lack of teacher quality or to democratic or
activist discourses (Sachs, 2001; Thomas, 2005). A study of the restructuring of education in the Nordic countries indicates that Swedish
teachers experienced a tremendous change during the period that was
examined, both as a result of the reforms and in relation to changes in
society. Some of the major changes involved new patterns of care, documentation and teaching leading to an increased workload and a qualitative shift towards individualised learning, i.e. education as a private
good (Carlgren & Klette, 2008). A further consequence of the view of
education as a private good and the proliferation of individual rights in
relation to democracy is the juridification of education (Bergh &
Arneback, 2016). Finally, one study shows how Norwegian policy documents construct the inclusive and pupil-centred teacher subject on
the basis of the idea of democracy being relative to knowledge, communication and individual learning-strategies, thus, placing all the responsibility for children’s civic learning and consequently for the democratic society on the teacher (Søreide, 2007).
Method
In the thesis a number of theoretical and methodological concepts were
applied in the analyses. One of the most significant of these is articulation which is the discursive practice where meaning is ascribed to signs.
Discourse theory distinguishes between elements and moments, the
latter being signs that are differentiated and positioned discursively
whilst the former are signs that are not discursively positioned. The actual analysis is a deconstruction of articulatory logics underlying discursive structures and totalities.
Structured totalities were identified with the help of the three analytical
concepts myths, nodal points and master signifiers. These are used to
construct social order, discourses and subject positions respectively.
Concepts that were used to identify how meaning is constructed were
element, moment and different signifying concepts such as chains or
clusters of equivalence, logics of equivalence and difference and the
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constitutive outside. In order to discuss issues of power and conflict the
analytical concepts hegemony and antagonism were applied.
A selection of national policy texts were chosen for the analysis. The
selection covers official reports and government bills on the Education
Act and the Teacher Education Reform, the Education Act, the National
Curriculum and a selection of authoritarian documents from the Swedish National Agency for Education. The criteria for selection were; 1)
A time limit ranging from 2008 to 2018, in relation to the new national
curriculum of 2011 which also coincided in time with the revised Education Act and the Teacher Education Reform. 2) Educational policy
texts on comprehensive school, teachers’ work and education. 3) Policy
texts that can be related to different aspects of democracy in education.
This last criteria is vague owing to the contested meaning of democracy.
During the course of the analysis the selection was completed with a
number of texts, due to revisions or exchange of texts by the Swedish
National Agency for Education or as well as the need to extend the selection.
The first part of the analysis involved a close reading of all the texts in
order to become better acquainted with the material and make a further selection of relevant sections. Thereafter followed several re-readings to chisel out important empirical concepts and structures whilst
simultaneously constructing and answering empirical questions.
Results
The results are presented in three chapters. The first reports on the understanding of democracy, education and society and the relations between them, in the texts analysed. Democracy is clearly influenced by a
liberal conception that emphasizes pluralism, individual freedom and
human rights. Throughout the texts democratic values form the basis
for a normative and formative perspective on education. Democracy
constitutes the normative values that education should transfer to the
pupils but also a formative influence on how schools and education
may be further democratised. Discourse theory advances the perspective that democracy, much like the Enlightenment or Christianity, is a
social fantasy, which implies an expanded and transformed myth that
evolves into an unlimited horizon for new demands.
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One common myth is the myth of the nation, which is an empty signifier. It captures an idealized totality when filled with a certain content
that portrays national common values, traditions, language and history. In the texts the concept society implies a structured totality
founded on common knowledge and experience that is necessary for
pupils to become acquainted with. In addition, society is described as
unequal and conflictual as well as rapidly changing as a result of globalization processes. The descriptions refer to Sweden as a cultural
unity, either directly or by positioning it in relation to other cultures,
which constructs and reproduces ‘Swedishness’ without articulating it
as a positive value, i.e. without stating what it actually consists of.
Education, in turn, is described as a goal-steered process aimed at educating the citizen towards normative democratic ideals. This rather
obvious statement is deconstructed to show how having democracy as
a means as well as a goal, creates a situation where democracy, which
in its etymological sense is equivalent to ‘sovereignty of the people’, is
used as a tool for ‘management of the people’ masked by participation
and freedom of choice. With democracy as a social imaginary together
with the myth of the nation, a forceful horizon is established for the
arguments for democratic education which makes it difficult to question the one without destabilizing the other.
The second chapter revolves around the discourse of the school’s democratic mission. Three nodal points were identified; fostering democratic competence, the right to equivalent education, and prevention
of abuse. These represent empty signifiers as they are all meaningless
until they are related to other differentiated elements through articulations. Fostering democratic competence is understood as learning by
experience, participation as the catalyst of activation and deliberative
communication. Learning by experience is the underlying idea of learning about democracy through democracy while participation and deliberative communication are the main performative actions. This constitutes the political identity of the pupil as a malleable subject who, with
the right schooling, can become a citizen.
The right to equivalent education is based on the logics of equality and
of measurability. The logics of equality enables equivalent education to
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counter-balance structural inequality whilst at the same time regarding
difference as an asset. It also relies heavily on individualised teaching
for all pupils and on compensating for the lack of Swedish as their first
language for pupils with other mother tongues. The logic of measurability points to new public management ideals where the goals and objectives of the national curriculum provide the criteria for quality.
Quantifying and measuring learning outcomes is constructed as being
of the outmost importance. To ensure fair and just assessment and
grades, the tasks must match the learning outcomes and subject content whilst the assessment should be free from bias and preferably objective.
The last nodal point, prevention of abuse, organises content relating to
the promotion of equal treatment and the intervention in and prevention of abusive behaviour as stated in the Education Act and the Discrimination Act. Promoting equal treatment relies on knowledge about
discrimination and on norm criticism together with the creation of a
safe and trusting classroom and school environment. The reasoning behind the intervention in and hindrance of abusive behaviour rests on
the notion of expertise and control. The difference between knowledge
about discrimination and expertise regarding prevention is that the latter implies a research-inspired work process to understand the specific
problems at a particular school. Control refers to the need for teachers
to be present to regulate behaviour and to possible legal action that can
be taken.
The last chapter in the section on results describes three possible
teacher subject positions and the identified ‘rules’ for action attributed
to them. The teacher as a democratic role model is organised around
the master signifier democratic application. This implies creating
democratic situations for pupils to learn from. The teacher as a democratic role model must be able to transform their own knowledge into
democratic actions and thus stimulate critical thinking, participation
and a sense of security and support. Simultaneously, the text formulates what the teacher should not do by stressing that insecure and lessprepared teachers might be provoked or become too personal, which is
considered unacceptable. One important aspect of applying democratic
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values and processes is being able to communicate in line with deliberative criteria in as many situations as possible.
Positioning the teacher subject as an instrument for the accomplishment of goals and objectives is centred on quality assurance. The master signifier indicates that quality is important whilst the ‘rules’ for action explain how this is to be achieved. The teacher must operationalize
quality norms, i.e., the goals and objectives of the curriculum, document every step in the teaching process including the planning and
evaluation of planning, realization and assessment, and individualize
the teaching process.
Finally, the teacher as a regulative subject for a school free of abuse can
be understood in relation to the master signifier preventing abuse.
Possible rules of action for this subject position are planning and acting
in order to prevent any abuse whilst at the same time ensuring that the
preventive actions are not abusive in themselves. Here it is important
to calculate risks and act with legal support. Simultaneously, the
teacher subject must handle various dilemmas, especially the fact that
the teacher–pupil relation involves dimensions of power and hierarchy.
Discussion
From equality to management: Important findings show that although
democratic education is still partly based on equality, a number of articulations imply that neoliberal policies have gained influence in the
understanding of democracy in education. Firstly, education is standards-based with underlying assumptions of quality, accountability and
individualized teaching. Secondly, the texts analysed emphasize documentation in every aspect of a teacher’s work from planning to teaching
and finally evaluating pupils’ achievements as well as their own performance. Thirdly, through the logic of measurement, all aspects of
knowledge including the democratic, are constructed as separate quantities that can be adequately measured provided the right tools and
methods are applied. In sum, this implies an administrative image of
democratic education.
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The task of assessing and grading pupils’ knowledge emphasizes scientific and professional qualities. A scientific approach relies on the use
of concepts such as reliability and validity, which lend an air of science
as a neutral activity. The relation between science and professionalism
contributes to the notion of efficiency and to technocracy as grounds
for decision-making and management.
Scrutinizing issues of equivalence in relation to standards-based education highlights the individualization of teaching and the demand to
meet the needs of every pupil. The aim is to assure that pupils at least
reach the lowest standards, which is then used as an indication of quality. Other aspects of individualistic approaches can be found in the pupil’s right to participation and in the task of counteracting abusive behaviour. In relation to abuse and offenses, the individual subject decides what is abusive or offensive and actions are directed towards individual pupils. Thus, the findings show that teaching, as well as other
aspects of a teacher’s work with democracy, take on an individualistic
approach.
Together, these results imply a situation where democracy is used as a
means towards an end, the formation and steering of the democratic
citizen. In other words, democracy becomes part of a management perspective.
A school free from abuse: The construction of democratic education as
part of a management perspective also has consequences for interpersonal relations. Furthermore, efficient management is directed towards handling and managing conflicts and abuse in order to realise a
school free from abuse. Within a neoliberal perspective the idea of the
rule of law indicates that social conflict can be handled by the legal
sphere. The results show that much of the teacher’s work is related to
regulations and the fair and just treatment of pupils.
One important finding relates to what is commonly known as deliberative communication. In the texts analysed this is elevated to an ideal
for communication that allows teachers to judge and measure the quality of their communication. Important features of deliberative commu-
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nication are rational thinking and consensus, which underpin the notion of eradicating conflict, and a school free from abuse. Nevertheless,
this image is impossible and not at all beneficial to democracy. If democratic education offers no conflict at all or conflicts that are solved
within a legal realm there is no space for political (in the sense of antagonistic) discussion, and moral actions become a question of legally
right or wrong.
Consequences for the teacher subject: the construction of the teacher
subject is impregnated with ideals from liberal democracy and thus not
conflictual in the sense of different subject positions coming into conflict with each other. Rather, they are internally problematic as the
ideal of consensus and rational thinking as cornerstones of democracy
actually contributes to a post-democratic situation where conflict is
eradicated.
Consequences for the discussion on the preservation of democracy: In
order to revitalize the discussion on democracy my conclusion is that
firstly, if we don’t discuss the purpose of education, we lose the democratic possibility of making decisions by actually choosing between
competing alternatives. Secondly, as democratic education rests heavily on certain economic and liberal democratic principles that are actually counterproductive in relation to democracy, we need to examine
whether the construction of democratic education is useful or whether
we ought to search for other solutions.
My aspiration is to contribute to and enrich these discussions by offering a new perspective on democratic education. This study has emphasized a number of important questions about what democracy can be
and how we can preserve it and has deconstructed the so often takenfor-granted assumptions that underlie the discourse of democratic education.
Finally, a few remarks on the poststructural approach and the trustworthiness of the analysis. Poststructuralism is not a theory or philosophy of science. Although it has much to say about knowledge and
meaning, the questions posed are quite different from questions about
reliability and validity. The poststructuralist strategy involves asking
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why a certain area captures the interest of the researcher, and on what
grounds meaning and systems of signification are constructed (Wæver,
2010). Throughout the text I have repeatedly stated my points of departure and my grounds for analyses and conclusions. This should enable the reader to judge and value the findings from this investigation.
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I många demokratiska samhällen har skolan ett ansvar att förbereda unga människor
för sin roll som demokratiska medborgare. En vanlig utgångspunkt tas i att
utbildning om, genom och för demokrati är avgörande för demokratins bevarande.
Dagens ”postdemokratiska” situation, där demokratin utmanas av högerpopulistisk
retorik och där desinformation och lågt förtroende för demokratins institutioner
hör till vardagen, innebär att detta förefaller viktigare än någonsin.
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Avhandlingen tar sig an frågan om hur den svenska grundskolans demokratiuppdrag
formuleras i ett urval nationella utbildningspolitiska texter mellan 2009 – 2018.
Utgångspunkten för undersökningen är att språket är avgörande för vår uppfattning
om världen. Det teoretiska och analytiska ramverket konstrueras med hjälp av de
politiska filosoferna Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes poststrukturella teorier
om diskurs, hegemoni och radikal demokrati.
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utbildning och att motverka kränkande behandling med tydliga influenser från
marknadsekonomiska och nyliberala ideal. Mål- och resultatstyrning, kvalitetssäkring
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som en del av ett managementperspektiv. I skärningspunkten mellan en juridisk
reglering av mellanmänsklig samvaro, deliberativa samtalskvaliteter och betoning
av konsensus framstår den kränkningsfria skolan som en vision.
Studien är en kritisk granskning av skolans demokratiuppdrag som bidrar med
nya möjligheter att diskutera demokratisk utbildning genom att dekonstruera den
hegemoniska polariseringen mellan demokrati och konflikt.
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