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Politisk-ekonomisk bakgrund
Det formella utbildningsväsendet har alltid varit en viktig angelägen-
het för statsmakter, vare sig det ordnats genom kyrkan, varit förlagt på 
enskilda fabriker eller organiserats i form av explicita utbildningsinstitu-
tioner. Gemensamt för dessa undervisningsformer har varit förmedlan-
det av värden och speci!ka kunskaper som ansetts vara nödvändiga inom 
ramen för den övergripande och dominerande samhällsformen.

Som "era påtalat1 var de nationella utbildningssystemens framväxt i 
Europa under #$%%-talet inte huvudsakligen ett svar på den tidiga indu-
strialiseringens behov. Inte heller var de enkom ett svar på de sociala mot-
sättningar som uppstod i klassamhällets formering. I första hand spelade 
utbildningsystemen en viktig roll i nationalstatens politiska utveckling 
och fostrandet av befolkningen.2

När den svenska grundskolan infördes #&'( var situationen dock en 
annan. Institutionell och infrastrukturell expansion och byråkratisering 
var redan ett faktum. Genom fortsatt teknisk utveckling och förändrade 
ekonomiska förhållanden hade skolan allt mer kommit att underordnas 
samhällsekonomins nytta.3 Synen på utbildning som samhällsekonomisk 
nytta blev heller inte mindre aktuell under den ekonomiska kris som se-
dan följde i mitten på #&)%-talet. Med en sviktande konjunktur som följd 
av två globala ekonomiska kriser fortsatte den ekonomiska politiken att 
ges starka prioriteringar över utbildningsområdet.

Från att ha byggt en välfärdsstat med en modell baserad på full syssel-
sättning (vilket var liktydigt med idén om nationell utveckling och ge-
menskap liksom samförstånd mellan arbetsmarknadsparterna), skulle den 
framväxande globala !nanspolitiken innebära nya, överordnade mål om 
att hålla nere in"ationen, även för Sveriges del.4 Om tiden fram till slutet 
av #&%%-talet präglats av nationalstatlig uppbyggnation och expansion kan 
det efter #&)%-talet alltså talas om en strukturell nedmontering. I det föl-
jande ska jag redogöra för hur man kan förstå den utveckling som skett se-
dan vi lämnade #&%%-talets ”guldålder” och trädde in i ”krisdecennierna”, 
för att tala med Hobsbawm5.

I boken A brief history of neoliberalism beskriver kulturgeografen David 
Harvey6 hur nyliberalismen varit ett sätt att, trots kapitalismens avtagan-
de förmåga att bibringa mervärde, fortskrida det kapitalistiska produk-
tionssättet samt hur statens styrning varit ett aktivt instrument för detta 
ändamål. I stället för att själv äga resurser blir en av statens mest centrala 
uppgifter att tillhandahålla ett juridiskt ramverk för att möjliggöra och 
skapa förutsättningar för fria marknader och för privategendomen att 
fortsätta verka.7 Exempel på när staten bidragit till att understödja det 
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ring har skett genom att ge privata aktörer rätt att bedriva skolverksamhet, 
liksom möjligheten att gå med skatte!nansierad vinst.14 Finansialisering-
en har skett genom att de största privata aktörerna blivit börsnoterade, 
drivs av riskkapitalbolag och har utländska ägare och investerare.15 Det 
går även att skönja nykonservativa drag i skolans värld. Med den senas-
te skollagen16 infördes exempelvis hårdare stra* för målsmän till olovligt 
frånvarande elever liksom inskrivningen av skolk i terminsbetyget och 
frågan om ordningsbetyg har med jämna mellanrum rests.

Subsumtionen av grundskolan
I föreliggande avsnitt ska vi belysa hur skolans egna former och innehåll 
präglas av de kapitalistiska produktionsförhållandena. Givet att skolan står 
i stark förbindelse med arbetsmarknaden och verkar i ett övergripande eko-
nomiskt system som tenderar att underkasta allt "er verksamheter under 
dess rationalitet (som en nödvändig del i ackumulationen17), blir följden 
att utbildningens egen organisering och styrning också påverkas i denna 
riktning. I dag har i stort sett samtliga sektorer i den svenska välfärden 
underkastats marknadsanpassningar och konkurrens genom införandet av 
privata utförare.18

Jag har tidigare beskrivit hur det svenska skolväsendet genomgår en 
omvandling som med Harveys19 formulering benämns som ackumula-
tion genom fråntagande, vilket bland annat innefattar privatisering och 
kommodi!ering av o*entlig verksamhet. Även om begreppet sätter !ng-
ret på en samtida process på en mer övergripande nivå anser jag det vara 
alltför trubb igt vid en närmare förståelse av hur skolan opererar mer till 
vardags som organisation. Av denna anledning vänder jag mig i stället till 
två begrepp som kan hävdas ligga inom ramen för ackumulation genom 
fråntagande, nämligen vad Marx20 kallar ”formell” respektive ”reell sub-
sumtion” (även kallat formellt respektive reellt underordnande).21

Med begreppen formell respektive reell subsumtion beskriver Marx22 
skilda verksamheters kvalitativa och kvantitativa underställande det ka-
pitalistiska produktionssättet. Införlivandet av formell subsumtion tar 
sig bland annat uttryck genom (storskalighetens) anhopning och di*e-
rentierad arbetsdelning, liksom införandet av kontraktsrelationer mellan 
berörda parter. Det gäller alltså ramarna för arbetets organisering, medan 
reell subsumtion syftar på e*ektivisering av verksamhetens innehållsliga 
karaktär.

Formell subsumtion sker när nya områden som tidigare stått utanför 
det kapitalistiska produktionssättet underkastas mervärdesproduktionen. 
På så vis omvandlar den arbetsprocessens formmässiga karaktär. För sko-

kapitalistiska produktionssättet, det vill säga hjälpt kapitalet att inta och 
skapa pro!t på områden som tidigare inte utsatts för den kapitalistiska 
ekonomins lagar, är avregleringar och utförsäljningar. Denna ekonomiska 
omfördelning kallar Harvey för ”ackumulation genom fråntagande” och 
de!nierar den genom fyra centrala processer:

!  Privatisering och kommodi!ering.

!  Finansialisering, där avregleringen av !nanssystemet var den 
huvudsakliga drivande faktorn men också genom att släppa lös 
valutakurserna, införa aktiebolagsformen och spekulationer av 
riskkapitalbolag och investerare.

!  Nyttjandet av kriser, för att ytterligare pådriva  
och legitimera nyliberal ekonomisk politik.

!  Statlig omfördelning genom skattereduktioner  
och besparingar inom den o*entliga sektorn.

Harvey menar att förespråkare av nyliberalismen hävdar att dessa proces-
ser ska leda till en ”nedsippringse*ekt” som ska motverka nationell och 
global fattigdom.8 Antagandena har dock kritiserats i "era avseenden. 
En viktig invändning är att vi bevittnar ökade klyftor sedan #&$%-talet, 
inte bara i Sverige utan i alla de länder där liknande ekonomisk politik 
bedrivits.9 En annan kritik är att de ovanstående processerna kräver en 
aktiv stat – trots den starka betoningen på fria marknader – som bistår 
det privata näringslivet med ekonomisk och juridisk hjälp i perioder av 
exempelvis lågkonjunktur.10 En av nyliberalismens främsta konsekven-
ser har, enligt Harvey, således varit att omfördela snarare än att generera 
välstånd.

Den nyliberala styrningen skapar samtidigt nykonservativa inslag.11 
Det kan tyckas motsägelsefullt, men i ett tillstånd som kännetecknas 
av o*entlig nedmontering och "uktuationer blir nykonservatismen ”det 
nödvändiga sociala kitt som håller samman samhällskroppen inför exter-
na och interna hot och faror” 12.

Harveys fyra kriterier för ackumulation genom fråntagande, liksom de 
efterföljande konservativa inslagen, passar väl in på den svenska skolan. 
Redan under #&)%-talet börjar det talas om den svenska skolans kris, vilket 
på sikt legitimerade och ledde fram till ett antal reformer som marknads-
anpassade skolan i början av #&&%-talet.13 Privatisering och kommodi!e-



228 Majsa Allelin Skola för lönsamhet 229

genomföra per vecka. Detta ger mer utrymme för skolor att laborera med 
lärares arbetstid och skapa e*ektiva organisatoriska och pedagogiska mo-
deller. Ett annat sätt att operera med den reella subsumtionen i skolan är 
utvecklingen och användningen av ny teknik (till exempel digitala lärplatt-
formar och färdigformulerade utbildningsmaterial inom större koncerner).

I mer samtida och vardagliga termer har ett uttryck för denna e*ek-
tivisering i de o*entligt ägda skolorna kommit att kallas för new public 
management, som är ett samlingsbegrepp för hur o*entliga verksamheter 
underkastas de privata verksamheternas rationaliseringslagar och -logiker, 
gällande styrnings- och organisationsfrågor.27 Konceptuellt tillhör formell 
och reell subsumtion det privata kapitalet, men i praktiken uppträder allt-
så de kommunala verksamheterna på liknande sätt28. 

Avslutningsvis har intresset för att e*ektivera skolan, sedan human-
kapitalteorins inträde under efterkrigstiden, fått förnyad aktualitet. Nu-
mera handlar det inte enbart om att på nationell nivå planera utbildnings-
väsendets ”investeringskostnader” i förhållande till arbetsmarknaden. 
Även skolans inre arbete förväntas följa lönsamhetsmått, vilket ackom-
panjeras med detaljerade uppföljningar.29 Centralt för denna utveckling 
har varit att kunna beräkna utbildningens kvalitet (framför allt genom 
betygsstatistiken) samt att hitta e*ektiva former för lärandet.30 Intresset 
för att hitta e*ektiva undervisningsformer gör exempelvis att den enskilda 
elevens möte med läraren framstår som desto viktigare.31 Det är också 
utifrån sådana e*ektivitetsmått som skolor numera konkurrerar med var-
andra. Genom begreppen formell och reell subsumtion32 tydliggörs att 
skolor på organisatorisk nivå blivit föremål för kapitalistisk exploatering 
både till form och innehåll.

Den svenska skolans transformation:  
en samtidshistorisk policygenomgång

Övergripande tendenser

Den svenska skolan har gått från att ha uppfattats som en av världens mest 
sammanhållna och jämlika till att bli internationellt känd för sin långt 
gånga decentralisering och marknadsanpassning.33 Med anledning av för-
ändringarnas omfattande karaktär kan man med all rätt hävda att grund-
skolan genomgick ett systemskifte i början av #&&%-talet34, vilket kan sam-
manfattas utifrån tre huvudsakliga processer:

!  Ekonomisk decentralisering (från statlig  
!nansiering till kommunens egna resurser).

lans del rör det sig bland annat om de tusentals verksamma lärare, rektorer 
och annan skolpersonal som sedan de vinstdrivande skolföretagens etable-
ring är anställda i privat, vinstdrivande regi.

Den kapitalistiska produktionen är inte endast produktion av varor, den 
är först och främst produktion av mervärde. [ … ] Endast den arbetare 
är produktiv, som producerar mervärde åt kapitalisten eller bidrar till 
att kapitalet förökas. Om vi tillåter oss att välja ett exempel utanför den 
materiella produktionens område, kan vi säga att en lärare är en produktiv 
arbetare, om han inte endast bearbetar barnasinnen utan arbetar ut sig för 
att berika en företagare. Att denne har placerat sitt kapital i en lärofabrik i 
stället för i en korvfabrik, har ingen betydelse.23

Precis som i en korvfabrik produceras numera mervärde hos de privata 
skolföretagen på bekostnad av personalens arbete. Att skolans verksamhet 
inte tillhör den traditionella industriproduktionen är alltså av mindre vikt. 
Vad som är avgörande är förmågan att skapa mervärde. Därtill har den 
formella subsumtionen på skolområdet också inneburit förstärkta trans-
aktionsrelationer. Detta gäller inte enbart mellan de anställda och skol-
företagen, utan även mellan eleverna och skolorna. Precis som formell poli-
tisk jämlikhet är en förutsättning för lönearbetet som social form, skapar 
valfriheten och skolpengssystemet liknande kontraktsrelationer mellan 
elever och skolpersonal 24, vilket de enskilda skolornas marknadsföring och 
konkurrens kan tas som exempel på.

Detta är den rent formmässiga förändringen av ägandestrukturen inom 
utbildningsväsendet. Vad gäller den reella subsumtionen förutsätter den 
att formell subsumtion ägt rum och innebär i ett nästa steg att hela pro-
duktionsprocessens konkreta verksamhet omstruktureras i syfte att ratio-
nalisera och e*ektivisera produktionen.25 ”Arbetsprocessens subsumtion 
under kapitalets värdeförmering blir ’reell’ när kapitalet inte nöjer sig med 
arbetsprocessen sådan den är, utan tar ett steg bortom formellt förskan-
sande av processen och förändrar den till sin avbild.” 26 Den reella sub-
sumtionen reglerar med andra ord mervärdeskvoten och syftar till att öka 
produktiviteten inom de givna ramarna för lönearbetet.

I vissa industrigrenar kan exempelvis omslagstiden förkortas genom att 
pressa arbetstiden i de olika leden. För skolans del är detta inte möjligt på 
samma sätt eftersom eleverna har rätt till ett visst antal timmar och grund-
skoletiden utgörs av nio år. Däremot råder det sedan #&&+ ingen undervis-
ningsskyldighet för lärare, vilket innebär att det inte längre !nns någon 
exakt reglering av hur många undervisningstimmar en lärare är skyldig att 
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skolan) och ökade klyftor mellan grupper i samhället i stort.43 Därtill 
har den parallellt löpande tendensen att framhålla elevers egna ansvar för 
skolgången – såväl genom skolval som i det pedagogiska arbetet – bidragit 
till att öka klyftorna eleverna emellan.44

Trots att fokus på individens valfrihet varit ett genomgående drag i sko-
lan sedan #&$%-talet och framåt45 bör den kraftiga decentraliseringen inte 
skymma statens fortsatt starka roll. För en obligatorisk verksamhet behö-
ver landet också ett enhetligt system. Redan #&&&, alltså efter den reform-
våg som präglade första halvan av #&&%-talet, tillsattes en skollagskommit-
té i syfte att se över statens roll i ett allt mer di*erentierat skollandskap 
med bristande likvärdighet mellan skolenheter och bland elevprestationer. 
Kommittén lade fram sitt slutbetänkande (%%( men det skulle dröja när-
mare tio år innan några nämnvärda förändringar kom till uttryck. När 
kravet om att fristående skolor skulle ingå i statens uppföljningsarbete och 
utvärderingar och Skolinspektionen så småningom kom att inrättas (%%$, 
var det början på det jag kallar för standardisering, vilket fullbordades 
runt (%#%/(%## i och med den nya skollagen och läroplanen Lgr ##.

I den nya läroplanen som kom (%## betonades likvärdigheten ytterliga-
re, vilket bland annat innebar förbättrad elevhälsa och tillgång till skol-
bibliotek på alla skolor. Förändringen innebar att ansökningarna om att 
starta nya skolor minskade avsevärt från tidigare år.46 Läroplanen införde 
möjligheten till hårdare stra* för målsmän vid olovlig frånvaro samt in-
skrivning av frånvaro i terminsbetyget. Även ett skärpt demokratiuppdrag 
och betoning på främjandet av entreprenörskap infördes, liksom skriv-
ningen att skolan måste ta ett mer individualiserat pedagogiskt grepp. 
”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas 
på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika”.47 Ut-
över revideringen av skollagen och läroplanen infördes en ny sexgradig 
betygsskala, de första terminsbetygen beslutades ges från årskurs ' (tidi-
gare årskurs $) och slutligen infördes nationella prov i "er ämnen redan 
från årskurs ,.

Att bedömningsfrågan har fått en förstärkt betydelse återspeglas i den 
frekventa betygsreformering som skett sedan #&&%-talet. Enligt Lundahl 
är Sverige ”sannolikt det land i Europa där frågan om betyg har debat-
terats mest det senaste halvseklet och där betygssystemet genomgått "er 
förändringar än i andra länder”.48 Likaså är den detaljerade styrningen av 
kunskapskraven starkare än i de "esta jämförbara länder. Fastän svenska 
skolpolitiker inte sällan refererar till en internationell kontext vid reform-
arbeten är Sverige alltså redan långt gånget både när det gäller skolans 
former, såsom friskolereformen, och dess inre verksamhet, såsom i bedöm-

!  Organisatorisk decentralisering och sedan standardisering  
(från kommunaliseringen och valfrihets- och friskolereformen  
till ökade uppföljningar och statlig inspektion).

!  Pedagogisk decentralisering och sedan standardisering  
(från normbetyg till mål- och kriterierelaterat betygssystem  
med förstärkta mål skrivningar).

Begreppet systemskifte kan emellertid framstå som onyanserat utan den 
historiska kontexten. Frågan om kontinuitet och förändring står alltid i 
relation till den tidsliga och fenomenmässiga avgränsningen. Ser man 
längre bakåt i tiden har den o*entliga skolan snarare tillhört kommuner-
nas (och dessförinnan socknarnas) ansvarsområde. Det är alltså i ljuset av 
efterkrigstiden, när det rådde en utbildningsexpansion och staten behövde 
ta ett samlat grepp om den ökande befolkningen och tillväxten, som en 
förändrad ansvarsfördelningen på #&&%-talet ter sig som ett brott. Att sko-
lan genomgick en sådan transformation är dock ingen isolerad företeelse. 
Under samma tid genomgår många delar av det svenska samhället lik-
nande processer.35 Nya produktionssätt och teknisk utveckling har onek-
ligen förändrat såväl samhällets organisering och de sociala relationerna 
som de övergripande ekonomiska behoven.36 Ett betydelsefullt exempel 
som också Börjesson37 hänvisar till är #&$, års demokratiberedning där det 
hävdas att den o*entliga sektorn blivit för stor och att det vore en ”villfa-
relse” att tro att samhället skulle bli bättre om den o*entliga sektorn fort-
sätter växa. ”I nuvarande ekonomiskt besvärliga situation är det angeläget 
att slå vakt om välfärden genom att e*ektivisera och konsumentorientera 
den o*entliga servicen i konkurrens med andra tjänsteproducenter” .38

Den ovissa och emellanåt ”besvärliga” ekonomiska situationen resul-
terade bland annat i o*entliga besparingar, vilket bland annat påverkade 
skolan.39 Ett annat sätt att bemöta situationen på har varit att införa, som 
propositionen heter, Ökad konkurrens i kommunal verksamhet 40, som kan 
beskrivas som socialtjänstens samt hälso- och sjukvårdens motsvarighet till 
valfrihets- och friskolereformen. Med denna proposition genomgår således 
ytterligare "er sektorer, såsom vård och omsorg, liknande skiften i början 
på #&&%-talet.41 Även #&&# års kommunallag som öppnade för bolagisering 
av kommunal verksamhet utgör ett exempel på denna omläggning.42

Stora delar av den ekonomiska politiken genomgår med andra ord en 
omläggning, i riktning mot en nyliberal styrning. För skolans del sam-
manföll de intensiva förändringarna på skolområdet med den ekonomiska 
omställningspolitiken (som bland annat innebar minskade intäkter för 
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sådan historieskrivning; att det funnits såväl kontinuitet som konsensus 
mellan borgerlig och socialdemokratisk utbildningspolitik51. Min slutsats 
är att vi bör söka oss utanför den realpolitiska formuleringsarenan för att 
få klarhet i frågan om kontinuitet och förändring på utbildningsområ-
det. Mer konkret behöver skolan placeras i ett vidare perspektiv genom 
att relatera dess organisation och verksamhet till samhälleliga produk-
tionsförhållanden.52 En sådan utblick är inte långsökt om man ser till de 
formuleringar som åter!nns i propositionerna som legat till grund för det 
samtidshistoriska reformarbete jag redogjort för. Som jag redan påpekat 
hänvisas skolans uppdrag sedan efterkrigstiden allt mer till de ekonomiska 
produktionsförhållandenas diktat.53 Sedan #&$%-talet och framåt, när eko-
nomin böjar genomgå stora strukturomvandlingar genom teknologisk 
utveckling, omformuleras följaktligen även utbildningens roll i termer av 
att möta ”informationssamhället” och ”kunskapssamhället” 54. Från att ha 
haft en långvarig period dominerad av industriell ekonomi får tjänstesek-
torn en större betydelse i samhället, vilket ställer delvis nya humankapita-
listiska krav. I takt med dessa förändringar förväntas skolan organiseras 
runt ledorden "exibilitet, innovation och handlingsberedskap.55

Mot bakgrund av detta menar jag att den samtidshistoriska utveck-
lingen på skolområdet – då i synnerhet friskolereformen och mål- och 
resultatstyrningen – kan förstås som en del av skolans underordnande av 
speci!ka kapitallogiker, vilket enligt mitt förmenande kan betraktas som 
en brytpunkt i den svenska skolans historia. För att belysa denna under-
ordning har jag hittills enbart rubricerat förändringarna med begreppen 
formell respektive reell subsumtion. I detta sista avsnitt kommer jag föra 
en fördjupad teoretisk diskussion gällande begreppens aktualitet.

Formellt betraktat har den svenska grundskolan kommit att införliva 
kapitalistisk rationalitet. ”Det som framför allt har privatiserats är produk-
tionen – själva utförandet av skolverksamheten”, skriver Jarl och Rönn-
berg56. Samma år som folkskolan fyllde #+% år och grundskolan fyllde ,% 
år genomfördes friskole- och valfrihets reformen, som gjorde det möjligt 
för utbildning att bedrivas av privatägda företag och enskilda familjer att 
själva bestämma vilken skola barnen ska gå i. Sedan dess har antalet fristå-
ende skolor och andelen elever i fristående skolor stadigt ökat och är nu-
mera ett vanligt förekommande alternativ till den kommunala skolan. Den 
storskaliga anhopningen har också kommit ikapp. Drygt tjugofem år efter 
friskolereformens implementering har de stora riskkapitalbolagen och kon-
cernerna successivt kommit att dominera friskolesektorn, vilket skapat ett 
kapitalmonopol och en pedagogisk likriktning, i stället för den mångfald 
som högern och delar av vänstern argumenterade för.57 Genom skolpengs-

nings- och betygsfrågan. Sverige är för tillfället det enda land som över hu-
vud taget tillåter skatte!nansierad vinst inom den obligatoriska skolan.49

Sammantaget kan man därför tala om två parallella tendenser. Med-
an skolans form – hur förmedla – kännetecknats av en decentralisering, 
präglas skolans innehåll – vad förmedla – av en ökad standardisering och 
målstyrdhet med tillhörande uppföljningar. Dessa till synes motsägelse-
fulla tendenser har delvis haft en kausal relation till varandra då kravet 
på likvärdighet (kvalitet, vilket ofta mäts genom betygsresultat) blir mer 
aktuellt att bevaka i och med decentraliseringen. De ovan diskuterade 
förändringarna kan illustreras som i Figur # nedan.

Det är viktigt att komma ihåg att staten – genom exempelvis skollagen 
och läroplanen – fortfarande har i uppgift att formulera målen för vad som 
ska läras ut. Det är snarare hur dessa nationella mål och förväntningar ska 
förmedlas som blivit en fråga för kommunen och den enskilda skolan. 
Även om det är kommunernas obligatoriska uppgift att administrera och 
utföra skolverksamheten är det fortfarande staten som har det övergripan-
de ansvaret för en likvärdig skola och som granskar och utvärderar skolor.

Den svenska grundskolans formella och reella 
subsumtionstendenser – en tentativ analys

Utifrån vilka kriterier kan man tala om kvalitativa förändringar i den 
svenska utbildningspolitikens historia? Medan somliga talar om tydliga 
brott och systemskiften50 menar andra att vi bör vara mer försiktiga med 

Figur 1. Grundskolans parallella tendenser
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politiska åtgärder, som centrala för att förbättra eller jämna ut kvalitativa 
skillnader i utbildningssystemet. Såväl problemet som lösningen förläggs 
till skolans undervisning”, skriver Wahlström66.

För att kunna bibehålla och fortsätta ackumulera krävs en omformule-
ring av vilken förmedlingsroll skolan ska ha och därmed vad det innebär 
att vara elev. Utöver de organisatoriska rationaliseringar som decentrali-
seringen och marknadsanpassningen kräver, ackompanjeras därför idén 
om kunskapssamhället i det senkapitalistiska samhället också av nya pe-
dagogiska ideal.67 ”För &%-talets grundskola innebär det att utpräglade 
faktakunskaper tappar i betydelse medan kunskap i form av djupare för-
ståelse och förmåga att analysera händelseförlopp blir viktigare”, hävdar 
Wahlström68. Eller som OECD, i utbildningssammanhang mest känd för 
att organisationen står bakom PISA-undersökningarna, skriver: ”Tidigare 
handlade utbildning om att lära människor någonting. Numera handlar 
det om att säkerställa så att individer utvecklar en tillförlitlig kompass och 
de navigationskunskaper som krävs för att hitta sin egen väg genom en 
allt mer osäker, instabil och svårförståelig värld. [ … ] Sagt på ett enkelt 
sätt belönar världen inte längre människor utefter vad de vet – Google 
vet redan allt – utan för vad de är kapabla att göra med vad de vet” 69. 
Nya, svårplacerade begrepp som ”livslångt lärande” och ”entreprenöriellt 
lärande” kan synliggöra denna processinriktade och "uktuationsvänliga 
förskjutning. Att allt som är fast för"yktigas, som Marx skrev gällande 
produktionsförhållandenas ständiga förnyelse, gör sig med andra ord lika 
gällande för skolans former som dess innehåll.

E*ektiviseringen av skolans organisatoriska och pedagogiska verksam-
het omformar alltså de sociala relationerna. Samtidigt är grundskolan ett 
obligatorium liksom det är en formell rättighet, vilket gör att vissa spän-
ningar uppstår i mötet med de ekonomiska aktörernas intressen.70 Till ex-
empel kan Skolinspektionen vid en första anblick tas för en sådan politisk 
inrättning som begränsar de ekonomiska aktörernas praktik.71 Men givet 
sin garanterande roll är inspektionens närvaro, ur ett vidare perspektiv, 
samtidigt ett sätt att säkerställa skolans fortlevnad i nuvarande form.

Marknadsanpassningens vardagliga uttryck och effekter
En kvalitativ skillnad som uppstår när en verksamhet genomgår formell 
subsumtion är hur den partikulära arbetsprocessen underkastas ”den kapi-
talistiska värdeförmeringens abstrakta universalitet” 72. Med andra ord 
anhopas och sammansätts de tidigare osystematiska, självständiga arbe-
tena för att sedan di*erentieras enligt en ekonomisk mervärdesskapande 
rationalitet. Utöver de ekonomiska och organisatoriska förändringarna 

systemet, där elever förväntas navigera på en (kvasi)utbildningsmarknad 
och på egen hand göra avvägningar efter rational choice-principer58, om-
stöps mötet mellan elever och skolor efter en ny mall som liknar mötet 
mellan kund och företag. Mellan dessa parter utspelas ett transaktions-
förhållande. Varan, det som konstituerar mötet, är utbildningen.

Likt annan varuproduktion följer med denna marknadsanpassning 
också intresset av att hålla nere grundskolans kostnader, vilka kan beskri-
vas som samhällets obligatoriska konsumtion.59 ”Eftersom kostnaderna 
för utbildning är nödvändiga, men samtidigt inte direkt produktiva i 
den angivna betydelsen, är kapitalet såväl som staten beroende av ra-
tionalisering för att hålla dessa kostnader nere”, skriver Callewaert och 
Nilsson60. Detta påstående har fått förnyad aktualitet i det samtida skol-
landskapet, som utgörs av privata och o*entliga aktörer i konkurrens. 
Genom expansion och statlig styrning ökade de o*entliga utgifterna för 
utbildningssystemet kontinuerligt under #&%%-talet. Mellan #&$% och 
(%#% avstannade dock resurstillförseln och i stället präglas denna tid av 
minskade ekonomiska anslag till skolan, i relation till BNP.61 Vidare bör 
de ekonomiska åtstramningarna på skolområdet förstås i relation till den 
övergripande politisk-ekonomiska omläggning som påbörjades i början 
av denna period.62

En nödvändig följd av konkurrensen är enheternas förmåga till plane-
ring och dokumentation, vilket kan uttryckas genom lokala och natio-
nella utvärderingar, internationella rankningar, kundnöjdhet på enskilda 
skolor och skolors så kallade kvalitetsarbeten. ”Hur skulle staten annars 
kunna försäkra sig om att pengarna går till rätt saker? Granskningen krä-
ver av verksamheten att den kan visa utåt och uppåt att en miniminivå 
upprätthålls”.63 Som en följd av den reella subsumtionen har även de of-
fentliga skolorna tvingats underkasta sig diverse rationaliseringslagar och 
e*ektivitetskrav som liknar de privata verksamheternas rutiner, vilket 
bland annat det numera etablerade styrsystemet new public management 
åsyftar.64

Både kommunala och fristående skolor är beroende av och konkurrerar 
om elevintäkterna för att kunna överleva och vinna på skolmarknaden. 
I likhet med hur penningen släppts fri på marknaden har övergången 
från norm- till kriterierelaterade betyg, i kombination med konkurren-
sens imperativ, dock lett till betygsin"ation.65 Men givet det decentra-
liserade skollandskapet har emellertid åtgärderna inte kunnat riktas till 
någon central nivå. Den nya ansvarsfördelningen, och därmed arbetsdel-
ningen, tillåter inte detta. ”I en resultatstyrd skola framstår i första hand 
kunskapsresultat, det vill säga högre måluppfyllelse, och inte fördelnings- 
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sättning och fysiska belägenhet utgjorde de varandras motsatser ur "era 
aspekter.

Men trots att Libera och Publica hade så pass skilda ekonomiska och or-
ganisatoriska strukturer och pedagogiska upplägg, trots att de låg i skilda 
geogra!ska och socioekonomiska områden, hade skilda elevsammansätt-
ningar och olika betygsstatistik – ja, på många sätt utgjorde varandras mot-
satser på utbildningsmarknaden – var elevernas och lärarnas sammantagna 
förhållningssätt slående lika varandra då resultatstyrningen hade lyckats 
sippra ner till de mest vardagliga och mellanmänskliga relationerna.

Kriterieförmedling före kunskaps- 
förmedling och stark individualisering

Eleverna var dagligen upptagna av bedömningen av sina prestationer. 
Bedömningen reglerade interaktionen med lärarna, den skapade skikt-
ningar i umgänget eleverna emellan och den låg till grund för utmanan-
det av systemet. Eleverna resonerade också likartat gällande framtiden och 
uttryckte medvetenhet om det väntande försörjningskravet, även om navi-
geringen inför detta krav såg olika ut. På båda skolorna förekom delvis 
också fusk som utmanande praktik. Likaså var rektorerna relativt eniga i 
sina resonemang gällande vad som tillhör de enskilda skolornas ansvar och 
inte. Även lärarna förhöll sig på tämligen likartade sätt. Dels framhölls att 
det nya betygssystemet skapat ett mindre svängrum i bedömningsakten – 
att deras professionella autonomi upplevdes vara beskuren – dels framhölls 
svårigheter med att förmedla kunskapskraven på ett för elevernas del till-
fredsställande sätt, varför en stor del av det pedagogiska förmedlingsarbe-
tet ägnades åt kriterieförmedling.

Sett till tidigare forskning kan man få bilden av att det enbart är de 
elever det går bäst för som är betygsdrivna.75 Min studie visar dock något 
annat, nämligen att de allra "esta av eleverna var betygsinriktade. Att 
eleverna befann sig i grundskolans sista termin, som till stora delar prägla-
des av nationella prov och slutbetyg, spelar givetvis en avgörande roll. En 
annan men samhörande faktor är den återkommande påminnelsen om 
bedömningens ständiga närvaro som kommunicerades från personalens 
sida, antingen i form av information, skämtsamma hot eller tillsägelser. 
Det grundläggande förmedlingsarbetet genomsyrades av ett klargörande 
av kunskapskraven och hur bedömningen skulle gå till.

Kombinationen av många krav, starka granskningar och "exibla ar-
betsformer med stort eget ansvar (men samtidigt strikta ordningsregler) 
lämnade lite utrymme åt avvikande engagemang. Man kan hävda att det 
råder lite utrymme för engagemang över huvud taget i miljöer som kräver 

uppstår därför också nya sociala roller. Det handlar bland annat om hur 
elever och lärare tenderar att reduceras till kunder och företagsrepresen-
tanter.

Den nyliberala styrningen kännetecknas av starkare "uktuationer och 
"exibilitet73, vilket för elever bland annat inneburit att förmågor som an-
passningsbarhet och möjligheten att på egen hand re"ektera över och lösa 
problem framhållits som allt viktigare74, varför exempelvis målet om entre-
prenöriellt lärande numera står skrivet i skolans styrdokument.

I min avhandlings empiriska undersökning har jag bland annat under-
sökt hur marknadsanpassningen, vilket inkluderar såväl new public mana-
gement (för kommunal verksamhet) som reell subsumtion (för privatägd 
verksamhet), kan te sig på skolnivå samt vilka e*ekter det kan få för elever 
och lärare i vardagen. Urvalet bestod av elever som gick i en kommunal 
skola (som jag kallar Publica) som är belägen i en miljonprogramsförort 
samt elever som gick i en fristående skola (som jag kallar Libera) som är 
belägen i centrum. Medan Libera ägs av ett företag som ingår i en större 
koncern, vilken inbegriper en internationell ägandestruktur, administre-
rades Publica under stadsdelens förvaltningsområde. På Libera låg andel-
en elever som når kunskapsmålen i linje med det nationella rikssnittet, )) 
procent. På Publica var den betydligt lägre, cirka ,% procent. 

På Libera arbetade eleverna i stor utsträckning självständigt utefter sin 
egen planering, vilket också innebar att man inte hade en särskild ”hem-
klass” i den konventionella bemärkelsen. Niorna var i stället uppdelade i 
grupper som egentligen inte fyller någon större funktion än att de hade 
samma mentor med vilka de hade en gemensam samling på morgonen 
och eftermiddagen. Eftersom eleverna arbetade efter personliga målsätt-
ningar och har individuella schemaupplägg utgjorde deras arbetsplatser 
oftast av öppna uppehållsytor.

På Publica hade eleverna ett fast och gemensamt schema. Likaså skedde 
inlämningar, redovisningar och provdatum samtidigt för samtliga elever 
i klassen. Lektionerna var vanligtvis upplagda på så sätt att läraren hade 
en gemensam genomgång inför klassen följt av att eleverna arbetade själv-
ständigt med närvarande lärare den andra halvan eller sista tredjedelen 
av lektionen. Utbildningen skedde, med undantag för bild, idrott, slöjd 
och NO, i ett hemklassrum med bestämda platser. Elevernas (samlade) 
närvaro var med andra ord starkt knuten till detta rum.

Anledningen till varför jag valde två skolor med olika huvudmanna-
skap bygger på att den kommunala grundskolan liksom den koncernägda 
fristående skolan utgör de två absolut vanligaste skolformerna i dagens 
Sverige. Givet skolenheternas skilda organisationsformer, elevsamman-
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en så kallad senkapitalistisk sådan som präglas av högre "exibilitet och 
som förlitar sig på individens förmåga till beredskap och planering för att 
hantera ekonomiska "uktuationer.83 Denna mer rörliga ekonomi omfor-
mar tidigare yrken och positioner, vilket också skapar en särskild sorts 
förberedelse i skolan84, vilket exempelvis betoningen på elevens eget an-
svar och införandet av begreppen ”entreprenöriellt lärande” och ”livslångt 
lärande” synliggör85.

Om skolan abdikerar från sitt kompensatoriska uppdrag och eleverna 
lämnas ensamma, framstår resurser som står till buds utanför skolan som 
desto viktigare. Dessa kan vara såväl mentala som materiella, såsom hur 
eleven identi!erar sig som lärande subjekt (vilket naturligtvis påverkas av 
hur den blir bemött i skolan), om och på vilket sätt utbildning som akti-
vitet är en referenspunkt hemifrån, vilka andra aktiviteter och livsval som 
framstår som mer eller mindre tillgängliga och önskvärda samt vilket stöd 
som !nns bland vänner. E*ekten av den formella arenans avtagande och 
därmed de informella arenornas tilltagande roll blir att eleverna får ”mer 
av samma”, det vill säga mer av sitt utgångsläge. På så sätt förstärks den 
sociala reproduktionen, som i vår samtid också måste förstås i relation till 
en etnisk segregation.86

Alienerade elever?

Enligt historiematerialismen är det skapandet som aktivitet som förbinder 
människan till världen, det är så vi skapar oss själva och vårt gemensamma 
liv. I det kapitalistiska produktionssättet sker skapandet och dess ändamål 
i någon annans tjänst och nytta, utan hänsyn till utförarens personliga 
och eller sociala önskningar. Detta innebär en separation från skapandets 
meningsfulla dimension, vilket alienationsbegreppet belyser.87 Liknande 
tendenser kan skönjas i skolans värld.

”För många är socialiseringen in i kunskapens värld en socialisering in 
i en social ordning, den existerande ordningen, in i erfarenheten att värl-
dens utbildningskunskap är ogenomtränglig. Är detta en annan version 
av alienation?” frågar sig Bernstein88. Klyftorna i skolan ökar. Resultat-
styrningen och standardiseringen tränger bort det utrymme som skulle 
kunna fyllas med elevernas spontanitet och ny!kna kreativitet. Var !nns 
det plats för meningsskapande och självständighet? Är det ens möjligt i 
ett sammanhang som redan på förhand, enligt lag och efter ekonomis-
ka värden, bestämt din närvaro, bestämt vad du ska åstadkomma och 
när det ska åstadkommas? Ett sammanhang som dessutom tenderar att 
 skikta eleverna efter be!ntliga strukturer. Jag är tveksam. I bästa fall går 
det att hitta enskilda händelser och situationer där skolans krav går i linje 

ständig förnyelse och progression. Även om Libera hade ett mer "exibelt 
upplägg än Publica präglades de båda skolorna av "exibilitetens centrala 
kännetecken: bristen på kontinuitet. Detta tog sig emellertid olika uttryck 
på de olika skolorna.

På Libera var den "exibla organiseringen uttalad och formaliserad ge-
nom elevernas självständiga arbete och i hur lärarna arbetade i ett enda 
stort arbetslag vilket gjorde att de ofta hoppade in för varandra vid sjuk-
frånvaro. På Publica förekom det förvisso starka inramningar och ord-
ningsregler vilket kommunicerade tydliga förväntningar på eleverna. Det 
gällde dock främst den förvarande aspekten. När det gällde de förbere-
dande och sorterande momenten var det inte lika tydligt vad som gällde. 
Det var inte sällan som eleverna möttes av inställda lektioner utan för-
varningar och det rådde hög omsättning av personal. De senaste tjugo 
åren hade ingen rektor exempelvis varit anställd mer än ett år i taget. 
På en mer grundläggande nivå innebär bristen på kontinuitet, det ökade 
egenansvar et och den ökade resultatstyrningen att eleverna i mångt och 
mycket lämnas ensamma som lärandesubjekt. Det är det ständiga bud-
skap som förmedlas till dem. Citatet ovanför tavlan i NO-klassrummet på 
Publica som avhandlingen inleddes med: ”Det !nns bara en person som 
kan ta ansvar för att du lär dig något. Du själv!!!! Vi lärare kan bara hjälpa 
till!” är ett uttryck för detta. När eleverna på Libera förvisas tillbaka till 
sina respektive ”satsningar” är det ett ytterligare uttryck för detta. ”Det är 
upp till eleven vad den gör i skolan”, som en av lärarna sa.

Även om eleverna var införstådda med denna ansvarsfördelning fanns 
det mycket som visade på att de var oförmögna att hantera denna ensam-
het. Utifrån olika förutsättningar och med olika uttryck framhöll elever-
na att de kände sig stressade och förvirrade. Jag betraktade en vardaglig 
kamp för att ständigt hinna med och ett oroligt sökande efter vad som 
önskades av dem. Därtill beskrevs det att andra områden i livet blev lidan-
de och om framtiden talades det utan undantag i termer av ett tillstånd 
som föregåtts av rätt val.

Om Paul Willis klassiska studie Fostran till lönearbete76 beskrev skolans 
förberedande roll när industrikapitalismen var den ensamt dominerande 
produktionsformen i England, har samtida forskare i Willis anda försökt 
skildra senkapitalismens och nyliberalismens uttryck och konsekvenser 
genom benämningar som Learning to labor in new times77, ”Fostran till 
frihet?” 78, ”Fostran till kulturentreprenör” 79, ”From learning to labour to 
learning for marginality” 80, ”From learning to labour to learning for pre-
carity” 81 och Fostran till valfrihet 82.

Elevernas navigation sker alltså i en särskild sorts kapitalistisk  ekonomi, 



240 Majsa Allelin Skola för lönsamhet 241

!  (själv)eliminering, exempelvis genom att  
inte våga räcka upp handen eller be om hjälp

!  instrumentella förhållningssätt, exempelvis  
genom ett sökande efter att ”knäcka koden”

!  instrumentella strategier, exempelvis genom att fuska.

Samtidigt var ett icke-alienerat förhållningssätt inte helt frånvarande. 
Bildningslusten var emellanåt levande då eleverna visade genuint intresse, 
verkade stimulerade och inspirerade och ville berätta och visa upp vad de 
funderat på eller kommit fram till. Däremot var det inte alltid som elev-
erna !ck gehör vid sådana engagemang. Det fanns till och med exempel på 
när det motarbetades från skolans sida, då engagemanget inte uppfattades 
falla inom den ordinarie verksamhetens ramar.

Motsättningar i skolan

En intressant e*ekt av den starka individualiserade resultatstyrningen och 
”kredentialismen” är att det skapar eroderande motsättningar: såväl fusk et 
som betygsin"ationen visar att resultatstyrningen driver fram sin egen, 
inre upplösning. Som jag genom hela avhandlingen försökt visa är skolan 
full av motsättningar och det går att !nna otaliga spänningar inte minst 
mellan den kollektiva anordningen och de individuella praktikerna. 

En uppdelning som sätter !ngret på den motsättning som råder mellan 
lärandelusten och det instrumentella påbudet utifrån denna studie är i 
stället huruvida ingången till lärandet sker genom möjligheten att ställa frå-
gor eller om lärandet går ut på att avtäcka på förhand givna svar.90 I en verk-
samhet som grundskolan, som underkastats ekonomins lagar och stark 
standardisering, var det inte främst elevernas egenformulerade ny!kenhet 
som i slutändan räknades, det var hur väl de lyckades uppvisa det som 
önskades av dem. Som jag tidigare nämnt övergick kunskapsförmedling-
en till att bli ren kriterieförmedling. Lärarledda lektioner gick inte sällan 
ut på att gå igenom de olika betygsstegen i relation till konkreta uppgifter. 
I stort sett varje lektion präglades av samtal om betyg. Att eleverna inte 
vågade visa sig ”okunniga” genom att ställa frågor om kunskapsinnehållet, 
men däremot om vad som krävdes för att få ett visst betyg, synliggör också 
hur begränsad den pedagogiska miljön är. I stället för ett individuellt eller 
kollektivt utforskande och prövande upplever elever sig nödgade att dölja 
sina frågor. På motsvarande sätt kan man tänka sig att arbetssituationen 
upplevs som ostimulerande för lärarna.

med elevernas önskningar och engagemang, men i det stora hela är det 
svårt att se hur skolans främsta roll som förberedande samhällsinstitution 
skulle ha möjlighet att ta hänsyn till subjektiva utvikningar.

”När hon förhåller sig till sin egen verksamhet som till något främman-
de så är hennes verksamhet en tjänst under en annan människas ledning, 
tvång och ok”, skriver Marx89. Mina observationer visade att eleverna, i 
sin dagliga hantering av skolans krav och den regelbundna uppvisningen 
av progression, framstod som alienerade både inför tillägnandet av kun-
skap och sig själva som lärande subjekt. På Libera framkom även en social 
alienation inför varandra. Alienationens förfrämligande sidor kunde yttra 
sig genom hur eleverna tillskrev (och tillskrevs) sin identitet genom be-
tygen. Att utan vidare kalla varandra för ”A-elever” och ”E-elever”, som 
skedde på Libera, kan tolkas vara ett uttryck för detta. Ett annat exempel 
är hur eleverna på Publica talade om sig själva i termer av att de inte var 
tillräckligt ”smarta” för att de gick på just Publica och bodde i Förorten. 
På motsvarande sätt internaliserade elever med skolframgång också en 
självsäkerhet. Att med självklarhet kunna hävda att man i framtiden ska 
bli ”något högt uppsatt”, som en elev på Libera uttryckte, synliggör en 
distans till innehållet av ens framtida verksamhet och vägen dit. Vad som 
spelar roll är att bytesvärdet av den framtida arbetskraften är högt. Men 
även om elevernas alienationsprocesser utvecklades utifrån olika förutsätt-
ningar uteslöt det samtidigt inte det faktum att de "esta elever kände sig 
stressade eller upplevde olika typer av hinder i skolvardagen.

Återkommande hämmade resultatstyrningens krav elevernas lärande-
lust och lärarnas utrymme att möta eleverna. I stället för att våga ta en 
utforskande plats i skolan uppstod inte sällan en (själv)elimineringsprocess 
bland elever som kunde ta sig uttryck bland annat genom att inte våga 
räcka upp handen, inte vilja fråga läraren eller klasskamrater som man 
inte kände sig trygg med eller genom att lämna in prov för tidigt. För vissa 
elever kunde det innebära att inte komma till lektionen alls.

De elever som inte givit upp gjorde stora ansträngningar att försöka 
”knäcka koden”, det vill säga försöka förstå och hitta de knep som kräv-
des för att bli godkänd eller få högre betyg. Det kunde röra sig om hur 
man skriver en analys eller vilka personer man tog hjälp av och ville ingå 
i grupparbeten med. Det kunde också uttryckas i mindre subtila former, 
såsom att fråga läraren rakt ut vad som krävs för att få ett visst betyg (det-
ta kunde alltså eleverna ohämmat fråga lärarna om men inte frågor som 
rörde ämnesinnehållet), eller genom otillåtna metoder, såsom att ta till 
fusk. Sammanfattningsvis fann jag att alienationsprocesserna yttrade sig 
framför allt genom följande processer:
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detsamma för alla och som är förlagt utanför både den enskilde elevens 
och lärarens möjligheter till påverkan”, leder till en förstärkt skiktning 
mellan elever. ”Denna självkontroll gäller således endast elevens verkstäl-
lande funktion.”94 Om man förstår elever som subjekt däremot, erkänns 
att utveckling sker i samspel med andra eftersom vi både behöver och är 
olika varandra, varför ett transformativt utbyte över huvud taget kan upp-
stå mellan skilda subjekt.95 I avsaknad av en trygg pedagogisk omgivning 
och framtid framhöll eleverna i stället en återkommande ensamhet och 
förvirring. I denna situation råder en kombination av att vara överarbetad 
och understimulerad på samma gång. Det är, för att tala med Liedman96 
en hets som råder, vilket inte minst elevernas ökade stress och den försäm-
rade elevhälsan kan ses som ett uttryck för. ”Jag tänker ju väldigt ofta så 
här, ge aldrig upp, sluta aldrig. När du stannar så är du död. Det är så jag 
tänker”, var en av elevernas formulering.

Ur denna situation kan följaktligen en ytterligare spänning skönjas; 
nämligen den mellan självgående respektive självständiga elever. Medan 
självgående elever förväntas kunna navigera själva efter en given riktning 
innebär självständighet oanade, egenformulerade vägar. Mot bakgrund av 
ovanstående processer framstår ”kriteriekunniga” elever som mer välut-
rustade än andra, det vill säga elever som är självgående men inte nödvän-
digtvis självständiga. I sin förlängning riskerar det att gynna de elever som 
har möjlighet att avklara utbildningen på egen hand eller som får resurser 
på annat håll för att göra det. På detta sätt kvarstår den sociala reproduk-
tionen, oavsett om läroplanen är öppen eller dold.91

Ska skolan vara meningsfull och ge eleverna chansen att utveckla en 
självständighet liksom att minska den sociala reproduktionen måste kra-
ven, enligt mig, bli färre och de färdiga svaren bytas ut och ge utrym-
me för ny!kna, spontant formulerade frågor. Som Bornemark92 skriver 
måste ”utbildning med bildningsfokus [ … ] lämna utrymme för ett icke- 
vetande”, så att ett större utrymme kan ges åt det utforskande pedagogiska 
mötet mellan elever och lärare. Detta kan, enligt min mening, enbart ske 
om kraven skalas av.

Att organisera en lärandemiljö som uppmuntrar till självständigt, kri-
tiskt tänkande och insiktsfull re"ektion ter sig som hopplöst så länge det 
råder konkurrens och lönsamhetskrav och därmed redovisningshets. Jag 
kan därför inte se hur en meningsfull, eller kvalitativt utvecklande lä-
randemiljö gör sig förenlig med ekonomisk rationalitet. Varje pedagogisk 
situation kan inte behandlas som avgörande för progression, det måste 
!nnas utrymme att få ställa frågor utan att ta hänsyn till vilka svar som 
står i facit. En grundskola utan betyg, eller väldigt modesta betygsformer 
som enbart anger uppfylld lägstanivå eller enbart ger skriftliga omdömen, 
hade skapat större utrymmen för elevers självständiga, spontana och kol-
lektiva kunskapsprocesser.

Sammantaget menar jag att den samtida grundskolans verksamhet ten-
derar att stå för en individualisering utan subjektivitet, standardisering 
utan gemenskap och progression utan utveckling. Det vill säga, även om 
det !nns en stark betoning på den enskilda elevens ”unika egenart” 93, 
har eleverna mycket begränsat utrymme att tillägna sig kunskap på ett 
meningsfullt sätt. Individualiseringen i den samtida skolan förknippas 
med självgående, nästintill självtillräckliga elever. I detta avseende verkar 
den svenska skolan inte ha förändrats avsevärt. Redan #&)& understry-
ker Callewaert och Nilsson, utifrån sina studier i början på #&)%-talet, 
att individualisering, det vill säga ”det sätt på vilket den enskilde eleven 
skall tillägna sig och reproducera det förprogrammerade sto*et, som är 




