


Livslångt lärande i Sverige 

En teknik för att återskapa det vuxna utbildningsbara 

I nutida berättelser om välfärdsstaten i "Väst" lyfts livslångt lärande fram 

som ett medel för att den Europeiska unionen och dess nationer ska fort

sätta att vara ledande inom utbildning, forskning, ekonomi etcetera. Vi lär 

oss ständigt på olika platser såsom i vuxenutbildningen, på arbetsplatsen, på 

fritiden och i familjen. Alla dessa arenor är del av det livslånga lärandet.1 

Berättelserna skapar ett löfte om en förbättring för alla; alla ska inkluderas i 

det livslånga lärandet som ett sätt att nå sina mål och önskningar i livet. 

Konstruktionen av lärande i relation till olika praktiker är inte endast ett 

sätt att nå "paradiset", det skapar också historiska praktiker för styrning.2 

Utbildning har sedan ett par hundra år tillbaka varit ett sätt att styra befolk

ningen och skapa ett bättre samhälle. De subjekt och det samhälle som 

konstrueras som åtråvärda idag är inte desamma som i andra tider. Begrepp 

* Jag vill tacka Professor Staffan Larsson, Universitetslektor Ulf Olsson, Professor 
Thomas S. Popkewitz och torsdagsgruppsseminariet vid Department of Curriculum 
and Instruction, University of Wisconsin-Madison, för synpunkter på olika upplagor 
av denna text. Den är en bearbetad version av Andreas Fejes "The planetspeak di-
course of lifelong learning in Sweden. What is an educable adult?", i Journal of 
education policy 21 (2006). 
1 SOU 1998:51, Vuxenutbildning och livslångt lärande. Situationen inför och under 
första året med Kunskapslyftet (Stockholm 1998); European Commission, Communica-
tion from the Commission. Making a European Area of Lifelong Learning a Reality 
(Brussels 2001). 
2 Thomas S. Popkewitz, "Governing the Child and Pedagogicalization of the Parent. 
A historical excursus into the present", i Marianne Bloch, Kerstin Holmlund, Inger 
Moqvist och Thomas S. Popkewitz (red.), Governing children, families and education. 
Restructuring the welfare state (New York 2003), s. 35—61. 
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reser genom tid och rum, ändrar karaktär, tillskrivs nya betydelser och roller 

i diskurserna. Ingenting är stabilt, allt är under ständig förändring.3 

Kenneth Hultqvist med flera argumenterar för att vi idag kan se en pe-

dagogisering av staten. Idén om pedagogik, ett sätt att styra som varit närva

rande under ett par hundra år, sprider sig nu till andra praktiker än skolans. 

Vi kan se hur den pedagogiska diskursen, med sina specifika sätt att resonera 

och uttrycka sig, skrivs in i praktiker hörande till bland annat kriminalvår

den, folkhälsan, sockenbiblioteket och lärarutbildningen.4 I denna text 

kommer jag att argumentera för att livslångt lärande kan ses som ett uttryck 

för en ny rationalitet för styrning och som en pedagogisk teknik som skrivs 

in i andra praktiker än de som återfinns i formella utbildningssammanhang. 

Det livslånga lärandet skrivs också in i en persons vardagsliv. Du skapas som 

ett subjekt som lär hela tiden, under din fritid, på arbetet, i utbildning et

cetera. Ett sådant sätt att tänka om lärande tycks indikera ett nytt sätt att 

resonera om vad som ska styras och hur styrning ska gå till. 

Berättelserna om livslångt lärande kan också ses som nya globala allomfat

tande diskurser; ett sätt att tänka som inte tycks ha några strukturella rötter, 

ingen social plats och inget ursprung. Det är en del av en världsomfattande 

bibel som finns på var persons tunga och tycks erbjuda lösningar på de pro

blem som finns. Dessa diskurser reser genom världen och skrivs in i olika 

länder och praktiker där de tar sig speciella uttryck.5 I denna text diskuteras 

det specifika exemplet Sverige för att hjälpa oss att förstå denna allomfattande 

diskurs såsom historiskt relaterad till styrningsproblematiken och dess föränd

rade struktur i nutiden. Det övergripande syftet med föreliggande text är att 

visa hur den globala diskursen om livslångt lärande skrivs in i den svenska 

diskursen, samt hur denna lokala diskurs kan bidra till att förstå den globala 

diskursen. Mer specifikt kommer texten att redogöra för hur begreppet livs-

3 Michel Foucault, "Nietzsche, Genealogy, History", i Donald F. Bouchard (red.), 
Michel Foucault. Language, Counter-Memory, Practice. Selected Essays and Interviews 

(Oxford 1977), s. 139-164; dens, Diskursens ordning (Stockholm 1993). 
4 Kenneth Hultqvist, Thomas S. Popkewitz, Kenneth Petersson, Ulf Olsson & Dan 
Andersson, Staten, subjektet, och pedagogisk teknologi. En nutidshistorisk studie av 
politiska epistemologier och styrningsrationaliteter i det tidiga 2000-talet. Opublice
rad ansökan till vetenskapsrådet (Stockholm 2002). 
5 Antonio Növoa, "Ways of thinking about education in Europé", i Antonio Növoa 
och Martin Lawn (red.), Fabricating Europé. The formation of an education space 
(London 2002), s. 131—155. 
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långt lärande skrivs in i "vuxenutbildningspraktiken" och vilka effekter detta 

har på vårt tänkande kring de makt- och kunskapsrelationer som skapas, vad 

som är möjligt att säga och vad som skapas som normalt/onormalt. I diskur

sen om det livslånga lärandet skapas ett utbildningsbart subjekt som kan och 

ska lära hela tiden. Denna idé spåras tillbaka till tidigt 1900-tal och fungerar 

som ett sökljus som låter oss få perspektiv på det sätt varpå den vuxna stude

rande konstrueras och styrs idag.6 

Genealogi, governmentality och källor 

För att problematisera livslångt lärande och det utbildningsbara subjektet 

har jag använt mig av två begrepp från Foucaults verktygslåda; genealogi 

och governmentality. Genealogi har sitt ursprung i det latinska ordet genea 

som betyder födelse.7 Idén har sin grund i Michel Foucaults syn på historia, 

som delvis baseras på Friedrich Nietzsche. Historien är enligt detta perspek

tiv icke-linjär och innehåller ett antal brott och oregelbundenheter. Att 

studera historia handlar följaktligen inte om att finna kausala samband och 

förklara varför saker har hänt. Inte heller handlar det om att söka efter nå-

gots ursprung eller essens. Istället riktar genealogin in sig på att spåra idéer 

bakåt i tiden, idéer som idag är viktiga för oss och som tas för givet. Detta 

sker genom att identifiera de omständigheter under vilka dessa idéer fram

träder. Analysen handlar om ett ifrågasättande av de för-givet-tagande vi 

idag har om saker. 

Genealogin koncentrerar sig på uppkomsten av specifika sätt att tänka 

och resonera, vilka kan relateras till en situation av dominans; genealogi 

rekonstruerar system för underkastelse.8 Med andra ord är genealogi en 

analys av idéer i nutiden. Dessa spåras tillbaka i tiden och de omständighe-

6 Texten är del av ett större forskningsprojekt där skapandet och styrningen av den 
vuxna studerande står i fokus. Per Andersson & Andreas Fejes, "Recognition of prior 

learning as a technique for fabricating the adult learner. A genealogical analysis of 
Swedish adult education policy", i Journal of Education Policy 20 (2005), s. 595-613; 
Andreas Fejes, "New wine in old skins. Changing patterns in the governing of the 
adult learner in Sweden", i International Journal of Lifelong Education 24 (2005), s. 
71-86; Andreas Fejes, Constructing the adult learner. A governmentality analysis 
(Linköping 2006). 
7 Mats Beronius, Genealogi och sociologi. Nietzsche, Foucault och den sociala analysen 
(Stockholm 1991). 
8 Foucault (1977); dens (1993) 
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ter under vilka de uppstod analyseras. Detta är en specifik form av historia, 

benämnt nutidshistoria, som kan ses som "an understanding of the present 

and of collective memory as the weaving together of multiple historical 

configurations that establishes connections that make for the common 

sense".9 Det är alltså de historiska konfigurationerna som står i fokus och 

forskaren spårar dem tillbaka i tiden. Perspektivet introducerar: 

[...] a critical attitude towards those things that are given to our present ex-
perience as if they were timeless, natural, unquestionable: to stånd against 
the maxims of one's time, against the spirit of one's age, against the current 
of received wisdom.10 

För min del är genealogi ett verktyg för att svara på frågor om det subjekt 

(den vuxna studerande) som skapas idag och de tekniker som skapas för att 

styra detta; är det de enda subjekt och de enda sätt för styrning som är möj

liga?11 Centralt i min analys är tankefiguren om det utbildningsbara subjek

tet och vad för historiska konfigurationer det är en del av.12 

Governmentality används av Foucault för att analysera politisk styrning. 

Begreppet har två olika utgångspunkter; att politik handlar om styrning och 

att styrning baseras på för-givet-taganden om det som ska styras. Centralt 

hos en styrningsrationalitet är frågan om styrningens form och om hur 

styrning ska gå till - "the conduct of conduct".13 Vägledande frågor i en 

governmentalityanalys är enligt Michel Foucult och Mitchell Dean bland 

annat: Vad ska styras, hur ska styrningen gå till och vad är målet med styr-

9 Thomas S. Popkewitz, Barry M. Franklin och Miguel A. Pereyra (red.), Cultural 
History and Education. Critical essays on Knowledge and Schooling (New York 2001), s. 
4. Jfr Roddy Nilssons och Ulf Olssons & Kenneth Peterssons bidrag till denna 
volym. 
10 Nikolas Rose, Powers of Freedom. Reframing Political Thought (Cambridge 1999a), 
s. 20. 
11 För en mer utförlig diskussion om nutidshistoria se t.ex. Kenneth Hultqvist och 
Kenneth Petersson, (red.), Foucault. Namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk 
problematik (Stockholm 1995); Popkewitz m.fl. (2001). 
12 En kompletterande definition av genealogi återfinns i Ulf Olssons och Kenneth 
Petersons bidrag till denna antologi. 
13 Michel Foucault, "Governmentality", i James D. Faubion (red.) Essential works of 
Foucault, 1954—1984, Vol. 3, Power, (New York 2000a). 
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ningen (styrningens teleos)?14 Syftet med denna studie är att utifrån dessa 

frågor problematisera idéer/mentaliteter om hur det vuxna subjektet skall 

styras under olika delar av 1900-talet och hur dessa har blivit omformulerade 

och återuppstått i nya språkliga former. 

I denna text har jag valt att analysera statens offentliga utredningar 

rörande vuxenutbildning och folkbildning under 1900-talet och i början av 

2000-talet. Sådana dokument är idag en viktig del i den politiska besluts

processen och tillskrivs en central position i dagens diskurs om vuxenut

bildning och livslångt lärande.15 I kunskapsproduktionen om subjekten i 

dessa utredningar skapas även mentaliteter och tankar om hur styrning av 

dessa ska utövas. Det är detta som kommer att analyseras i denna text.16 

Skapandet av det politiskt ansvarstagande subjektet 

Berättelserna under första delen av 1900-talet skapar ett specifikt utbild-

ningsbart subjekt som innebär att alla anses kunna lära sig något. Folkbild

ningen lyfts fram som ett sätt att skapa möjlighet att: 

14 Michel Foucault, "On the genealogy of ethics. An overview of work in progress", i 

Hubert Dreyfus & Paul Rabinow (red.), Michel Foucault. Beyond structuralism and 

bermeneutics (Chicago 1983); Mitchell Dean, Governmentality. Power and rule in 

modern society (London 1999). Jfr Roddy Nilssons, Robert Anderssons, Ulf Olsson & 

Kenneth Peterssons samt Thom Axelssons definitioner av begreppet i denna volym. 
15 Jan Johansson, Det statliga kommittéväsendet. Kunskap-kontroll-konsensus (Stock

holm 1992). 
16 På grund av utrymmesskäl kommer inte allt material att citeras, men exempel 

kommer att illustrera och stödja de resonemang som förs. De dokument som ligger 

till grund för analysen är följande: SOU 1924:5, Betänkande med utredning och förslag 

angående det fria och frivilliga folkbildningsarbetet (Stockholm 1924); SOU 1948:27, 

KJ4Y års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsen

dets utveckling (Stockholm 1948); SOU 1952:29, Vidgat tillträde till högre studier 

(Stockholm 1952); SOU 1996:27, En strategi för kunskapslyft och livslängt lärande 

(Stockholm 1996); SOU 1998:51, Vuxenutbildning och livslångt lärande. Situationen 

inför och under första året med Kunskapslyftet (Stockholm 1998); SOU 1999:141, Från 

Kunskapslyft till en strategi för livslångt lärande (Stockholm 1999); SOU 2000:28, 

Kunskapslyftet 2000 — det livslånga lärandet (Stockholm 2000); SOU 2001:78, Valide-

ring av vuxnas kunskap och kompetens (Stockholm 2001); SOU 2004:30, Folkbildning 

i brytningstid — en utvärdering av studieförbund och folkhögskolor (Stockholm 2004); 

SOU 2004:51, Vem får vara med? En belysning av folkbildningens relation till icke

deltagarna (Stockholm 2004). 
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under fria och tvångslösa former samla folkets breda lager omkring allmänna 
medborgerliga och kulturella intressen. Målet är således allmän folkstämning 
av andlig vakenhet för tidens sociala och kulturella uppgifter.17 

Det som ska skapas är subjekt medvetna om olika sociala samhällsfrågor. 

Den sociala aspekten accentueras i relation till exempelvis den allmänna 

rösträttens introduktion. 

Detta för individernas andliga utveckling redan så betydelsefulla bildnings
arbetet blir ur social synpunkt desto mer ansvarsfullt i och med den be
slutande utvidgningen av medborgarrätten, varigenom av allt större grupper 
medborgare krävas ökade kunskaper i ekonomiska och sociala frågor och en 

mera djupgående social bildning.18 

Den vuxne ska lära sig om ekonomiska och sociala frågor för att kunna 

handskas med en ny framtid. De är tvungna att ta goda och ansvarsfulla 

politiska beslut, vilket skapar ett ansvarsfullt demokratiskt subjekt. I berät

telserna från det tidiga 1900-talet är det lärande om sociala frågor - social 

utbildning - som står i fokus. 

Det som är gemensamt med dagens vuxenutbildning är att det är hela 

befolkningen som är målet för utbildningen. Beteckningen folkbildning 

innebär att målgruppen inkluderar alla, oavsett deras föregående utbildning 

och vilken samhällsklass de tillhör.19 Detta implicerar en "generell utbild-

ningsbarhet", där alla anses ha möjlighet att lära sig. Här kommer också 

resonemanget om miljöns påverkan på lärande in. Eftersom alla, oavsett 

bakgrund, anses kunna delta i lärande kan miljön (folkbildning) skapa för

ändring i/hos subjekten. Men en skillnad från idag är att det inte sker en 

konstruktion av lärande som norm; det finns i texten från tidigt 1900-tal 

inte någon berättelse om att lärande bör ske konstant. 

Livs långt  lärande och förädlandet  av  befolkningen 

Idén om det livslånga lärandet, där du anses lära hela tiden, kan vid en första 

anblick tyckas finnas närvarande i dessa berättelser från tidigt 1900-tal. Ut-

17 SOU 1924:5, s. 197. 
18 Ibid, s. 6. 
19 Ibid, s. 9. 
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bildning ska till exempel inte endast ske vid speciella föreläsningar utan också i 

nöjeslivet. Genom studiecirklar kan ett sunt och förädlat nöjesliv skapas. 

Vid sidan om den direkta betydelsen av studiecirklarna haft för medlem
marnas kunskapstillägnande ha de även varit värdefulla ur den synpunkten 
att de bidragit till att skapa ett sunt och förädlande sällskaps- och nöjesliv 
[...] Det är otvivelaktigt att dessa enkla underhållningsaftnar varit av 
mycket stor betydelse, framför allt på landsbygden, som motvikt mot det 
okultiverade och andefattiga nöjesliv som där tyvärr ofta varit det enda 
som bjudits allmänheten.20 

Dock skiljer sig denna form av folkbildning från dagens utbildning. I texten 

från 1920-talet var lärandet en icke-formell aktivitet skapad genom folkbild

ning och inte en norm som rörde hela livet. Vidare finns här ett fokus på 

institutionell styrning genom folkbildning. Citatet ovan konstruerar ett 

omoget, uppfostringsbart subjekt med ett okultiverat och andefattigt liv 

som ska förädlas genom folkbildning. Det är en fråga om medborgerlig 

utbildning, kultivering av intellektet och skapandet av goda vanor i nöjesli

vet. Vi kan säga att befolkningen konstrueras som en enhet som ska styras 

och förädlas; det livslånga lärandet är en fråga om befolkningens kvalitet. 

Ett sådant sätt att tala kan belysas med utgångspunkt i föreställningar 

om arvshygien, vilka växer fram i Sverige under de första decennierna under 

1900-talet; till exempel tvångssteriliserades de som ansågs vara degenererade, 

för att inte föra sina gener vidare.21 Arvshygieniska resonemang karaktärise

ras bland annat av att ärftliga egenskaper inte kan påverkas av sociala refor

mer som baseras på miljön.22 Därmed tycks det i de berättelser som analyse

rats i denna artikel inte handla om arvshygien, eftersom dessa handlar om 

förbättring av befolkningen genom att skapa förändring via miljöns påver

kan. I stället är det en idé om att befolkningen kan fostras, styras och regle

ras genom folkbildning, som vi ser i berättelserna från tidigt 1900-tal. 

20 Ibid, s. 128. 
21 Maja Runcis, Steriliseringar i folkhemmet (Stockholm 1998); se också Steven Selden, 
"Eugenics and the social construction of merit, race and disability", i Journal of Cur-
riculum studies 32 (2000), för en parallell till USA. 
22 Selden (2000) 
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Den sociala s taten som planerar framtiden 

Berättelserna från tidiga delen av 1900-talet skapar en planerande social stat, 

något som illustreras i citatet på föregående sida. Bland annat sägs att med

borgarna behöver "ökade kunskaper i ekonomiska och sociala frågor och en 

mera djupgående social bildning".23 Ett annat exempel är tanken om att 

man ska uppnå officiell hygien, ett ord som blir möjligt tack vare medicinen 

och samhällsvetenskaperna.24 Detta märks exempelvis vid biblioteken, där 

en bedömning ska ske om hur en bok influerar den person som läser den. 

Litteratur som behandlar: 

samhällsskadliga eller osunda sexuella förhållanden och äro av den beskaf
fenheten, att de i sedligt avseende kunna inverka skadligt, om de sättas i 
händerna på unga och omogna läsare, icke genom utlåning eller på annat 
sätt hållas tillgängliga för personer, som ej kunna anses besitta erforderlig 
mognad.25 

I citatet kan vi se en konstruktion av någon som uppfostrar någon annan. I 

detta fall är det "staten" som, genom att reglera vilken litteratur som anses 

vara "sund", ser till att "fel" böcker inte faller i de omognas händer. Biblio

tekarien är statens representant i det lokala med uppgift att se till att ord

ningen följs.26 Denna person bedömer vilka som är omogna och därmed ska 

undvika vissa böcker. På så sätt är bibliotekarien medskapare av det 

omogna, utbildningsbara subjektet. Han/hon är experten som samlar in 

kunskap om vad som läses och bidrar därigenom till styrningen av subjektet. 

I följande citat kan vi också se denna idé om den sociala statens del i styr

ningen av individen. 

Det är givetvis också av mycket stor betydelse, att en verkligt allsidig och 
grundlig utredning åvägabringas i avsikt att utröna vad från statens sida 
kan och bör göras för att vidare utveckla det för de vuxna medborgarna 
avsedda folkbildningsarbetet så att det verkligen fyller sin plats i det na
tionella uppfostringsväsendet.27 

23 SOU 1924:5, s. 6.  
24 SOU 1924:5. 
25 SOU 1924:5, s. 25. 
26 SOU 1924:5. 
27 Ibid, s. 6. 
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Genom folkbildningens institutionella stöd kan ett ramverk för styrning 

skapas. Styrningen är här på väg att institutionaliseras. Vi kan säga att 

samhället konstrueras som möjligt att planera, något som möjliggör för en 

"synlig" stat att framträda. Staten skapas som den som planerar framtiden 

tillsammans med folkrörelserna. Idén om framtiden som planeringsbar 

accentuerades under 1930-talet när välfärdsstaten träder fram tillsammans 

med idéer om social ingenjörskonst och det kan också ses i materialet från 

mitten av 1900-talet.28 Enligt Ulf Olsson och Kenneth Petersson fanns det 

under tidigt 1900-tal ingen distinktion mellan staten och samhället. Att 

skapa framtiden var en kollektiv uppgift och individen skulle anpassa sig 

till välfärdens allmänna standard.29 

Att  s tyra  de  pol i t i sk t  oansvariga subjekten  -  skapandet  av  
"de  andra"  

När alla människor skapas som utbildningsbara och när folkbildning är öppen 

för alla, definieras samtidigt vissa grupper som specifika målgrupper; de som 

inte har nått den "korrekta" kulturella nivån. Därmed skapas en inkluderings-

och exkluderingspraktik. Dessa grupper behöver utbildas på ett korrekt och 

riktigt sätt för att på så sätt räddas från "passioner" och ett ociviliserat liv. 

Annars riskerar de att marginaliseras (att inte kunna handskas med sina med

borgerliga rättigheter). Vad som är "korrekt" beslutas av staten och folkbild

ningen. Vetenskapen konstrueras också som en viktig del av folkbildningen 

och bidrar därmed till konstruktionen av den vuxna medborgaren. 

Då det är ett livsvillkor för vårt folkbildningsarbetet, att vetenskapsmännen i 
största möjliga utsträckning medverka i detsamma, är det enligt de sakkun
nigas mening synnerligen önskligt att centralbyråerna för föreläsningsför
medling organiseras i så nära anslutning som möjligt till universiteten.30 

28 Yvonne Hirdman, Att lägga livet till rätta. Studier i svensk folkhemspolitik (Stock
holm 2000). 
29 Ulf Olsson och Kenneth Petersson, "Dewey as an epistemic figure in the Swedish 
discourse on governing the self\ i Thomas S. Popkewitz (red.), Inventing the modern 
self and John Dewey. Modernities and the traveling of pragmatism in education (New 
York 2005). 
30 SOU 1924:5, s. 101. 
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Den nära relation som förespråkas mellan folkbildning och universitet mo

tiveras med att folkbildningen måste vara i "kontakt med modern veten

skaplig kunskap".31 Föreläsarna måste behandla frågor på ett objektivt sätt 

som en del i utvecklingen av en medborgare som ägnar sig åt självstudier.32 

Vetenskapsmännen konstrueras som experter som tar del i styrningen av att 

skapa demokratiska och ansvarsfulla medborgare. 

Denna uppdelning i den normala ansvarsfulla medborgaren och den icke 

ansvarsfulla medborgaren flyter ihop med tanken om framtiden. Nationella 

inre hot mot framtiden presenteras. Det handlar om att den "vanliga" med

borgaren inte blir tillräckligt utbildad för att handskas med sina medborgerliga 

rättigheter på ett korrekt sätt. Det finns en risk att de endast blir halvbildade, 

vilket inträffar om den studerande endast rör på ytan i ett ämne. Därför anvi

sas att en föreläsning ska åtföljas av en lista med litteratur som deltagarna kan 

fördjupa sig i.33 Regleringen av litteraturen agerar i sig självt som en teknik för 

styrning av både deltagarna och föreläsarna; föreläsarnas agerande är både 

resultatet av en styrningspraktik och en styrningspraktik i sig. 

För all föreläsningsverksamhet bör det uppställas som villkor för statansla
gets erhållande, att föreläsningarna om möjligaste äro åtföljda av littera
turanvisningar. En bildningsverksamhet, som endast resulterar i att intresset 
för ett visst ämne väckes utan att möjlighet beredes för ett fördjupat studium 
av detta ämne, leder till ytlighet och halvbildning.34 

Genom att föreslå "bra" böcker till föreläsningarna ges den vuxne möjlig

heten att ägna sig åt djupstudier och han/hon kan därmed få en korrekt 

bildning. En ytlig bildning tycks vara farlig för både individen och samhället 

eftersom konsekvensen kan bli oansvarsfullt politiskt agerande. "Den andre" 

konstrueras som den som inte kan ta ansvarsfulla politiska beslut. Med 

andra ord fungerar begreppet halvbildning i detta sammanhang som en 

teknik för styrning av subjekten, där målet är att skapa politiskt ansvarsfulla 

medborgare. Denna idé kan relateras till idén om att det vuxna subjektet ska 

bli självstyrande. "En av grundprinciperna för det fria bildningsarbetet bör 

31 SOU 1924:4, s. 7. 
32 SOU 1924:5. 
33 Ibid. 
34 Ibid, s. 79. 
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vara, att det leder till självverksamhet."35 Subjekten ska inspireras av föreläs

ningarna att tillsammans med vänner skapa studiecirklar. Denna idé pekar 

mot en styrningspraktik där det finns tankar om individens självansvar och 

självstyrning i kombination med specifika åtgärder från experter (med stöd 

av samhällsvetenskaperna). Den sociala administrationen av befolkningen 

utförs genom att skapa aktiva och ansvarsfulla medborgare som är involve

rade i folkbildning. Denna tanke verkar kanske bekant med resonemang 

från nutid. Men den stora skillnaden är att det i texten från tidigt 1900-tal 

finns en idé om livet som möjligt att planera. Denna planering sker genom 

staten, det civila samhället, dess representanter och individerna själva. Det 

handlar med andra ord om styrning genom samhället som ett sätt att skapa 

ett stabilt samhälle. 

Att skapa det begåvade utbildningsbara subjektet 

Om vi istället vänder oss till berättelserna från mitten av 1900-talet kan vi se 

hur ett annorlunda utbildningsbart subjekt skapas. Det var då andra diskur

ser och idéer som var närvarande och som konstruerade subjektet på ett 

annorlunda sätt jämfört med tidigt 1900-tal. Vad som stod i fokus var det 

begåvade subjektet.36 

Att den enskilde kommer till den plats i livet, där han bäst kan utnyttja sin 
begåvning och sina övriga förutsättningar, ger honom en känsla av tillfreds
ställelse. Att så blir fallet, är också ett samhällsintresse från den synpunkten, 

att den enskilde då kan väntas göra en större arbetsinsats än eljest.37 

Här konstrueras ett subjekt med en inneboende potential som kan utvecklas 

med rätt stöd från samhället. Alla ska hamna på den plats i samhället som 

överensstämmer med den inre potentialen. De som ska studera är de vuxna 

med den potential som korrelerar med goda studieförutsättningar. Detta leder 

oss till tanken om det utbildningsbara subjektet. Men det är en "villkorad 

utbildningsbarhet" där vissa människor bedöms och skapas såsom havandes 

studieförutsättningar att delta i vuxenutbildning. De som saknar dessa förut-

35 SOU 1924:5, s 120. 
36 SOU 1952:29; Fejes (2005). 
37 SOU 1952:29, s. 14. 

145 



sättningar ska ägna sig åt det deras potential säger. Detta är en skillnad från 

tidigare då det var en generell utbildningsbarhet som skrevs fram. 

Den rådande diskursen under mitten av förra seklet gjordes möjlig ge

nom tanken om arv. Enligt denna delades människor genom födseln in i 

grupper med förutsättningar för eller avsaknad av förutsättningar för stu

dier. Det utvecklades tekniker för att mäta denna potential och bedöma 

vilka som skulle och vilka som inte skulle studera. Det utbildningsbara 

subjektet skulle uppmuntras att utveckla sin inre medfödda potential. Även 

här förefaller det som om föreställningar om arvshygien var inskrivna i vux

enutbildningspraktiken. Det åtråvärda subjektet skulle skapas genom mani

pulation av medfödda egenskaper.38 Men idén om arv löper parallellt med 

ett erkännande av miljön som en "kraft" i skapandet av utbildningsbarhe-

ten. "Sådana egenskaper som ambition, kunskapsintresse och förmåga att 

anpassa sig till studiearbete och studiemiljö kan icke bedömas av testresul

tatet."39 Förändring hos subjekten relateras därmed främst till samhälleligt 

policyskapande på vuxenutbildningens område, inte till idén om arvshygien. 

Att  inte  föl ja  s in  potent ial  -  skapandet  av "de andra" 

Vad vi kan se i berättelserna är skapandet av en inkluderings- och exklude-

ringspraktik. Det fanns en inkluderingstanke med vuxenutbildning. Katego

riseringen av begåvade och icke begåvade subjekt sågs som ett sätt att ge alla, 

oberoende av klass, möjlighet att studera.40 Att utnyttja sin potential ansågs 

göra individen lycklig, även om det innebar att individen på grund av sina 

förutsättningar inte behövde studera. Men som jag har hävdat skapar dessa 

berättelser också en exkluderingspraktik. De vuxna som inte bedöms vara 

begåvade exkluderades från vuxenutbildning. Vissa skulle studera, andra 

inte. Det fanns med andra ord en distinkt uttalad uppdelning. I texterna 

från 1920-talet fanns också en uppdelning i dem som skulle och dem som 

inte skulle delta i folkbildning. Den uppdelningen var inte lika distinkt som 

i texterna från 1950-talet. Man kan säga att det var under mitten av förra 

seklet som det blev möjligt att kombinera tankar om inkludering med en 

tydlig exkluderande kategorisering i relation till vuxenutbildning. Detta sätt 

38 Selden (2000). 
39 SOU 1952:29, s. 23 f. 
40 SOU 1952:29. 
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att skapa subjektivitet kallas av Foucault uppdelande praktiker. Det är en 

procedur där subjekten objektiveras; de blir objekt för kunskapsproduktion. 

På samma gång bidrar detta till en subjektiveringsprocess i vilken det nor

mala och onormala skapas.41 Det som möjliggjorde denna praktik var veten

skaperna. Statistik och psykologi relaterades till styrningsambitionen. Med 

hjälp av deras kunskapsproduktion skapades de subjekt som skulle studera 

och de som inte skulle studera. 

Under mitten av 1940-talet började omfattande studier genomföras på 

värnpliktigas begåvning och deras förutsättningar för studier. Resultaten 

generaliserades till hela befolkningen. Intresset för sådan forskning ökade på 

1950-talet men minskade sedan under 1960-talet.42 Utgångspunkten för 

denna forskning var antagandet att alla människor har en viss intelligens 

som kan mätas. Detta kombinerat med omfattande tester och utvärderingar 

gav grund för att göra uttalanden om hur stor del av befolkningen som 

skulle kunna studera upp till en viss nivå. Människor delades upp i de begå

vade och icke begåvade samtidigt som det skapade en tanke om att männi

skan hade en medfödd inre potential enligt vilken de skulle välja väg i livet. 

De som inte lyckades välja enlig sin potential skapades som "de andra". Mot 

dessa skulle styrningstekniker riktas. 

Den dis tanserande s ta ten  p lanerar  f ramt iden 

I texterna från mitten av 1900-talet kan vi se hur staten konstrueras som en 

mer synlig aktör i styrningsprocessen, än vad som är fallet idag. De som 

skulle studera var de begåvade vuxna och staten skulle genom en dispens

nämnd avgöra vilka som var begåvade eller ej.43 Resonemanget implicerar en 

tvådelad roll för experterna, dels skulle de samla in kunskap om vem som 

skulle studera/inte studera, dels skulle de ge råd till subjekten baserat på 

denna kunskap. 

Vi skulle också kunna säga att idén om begåvning var en del av en fram

tidsdiskurs. I texterna från mitten av 1900-talet målas bilder upp av behovet 

41 Michel Foucault, "The Subject and Power", i James D. Faubion (red.) Essential 
works of Foucault, 1954—1984, Vol. 5, Power, (New York 2000b). 
42 Torsten Husen, Begåvning och miljö (Stockholm 1948); dens, "En försummad 
begåvningsreserv", i Tiden 5 (1956); Kjell Härnqvist, SOU 1958:11, Reserverna för 
högre utbildning. Beräkningar och metoddiskussion (Stockholm 1958). 
43 SOU 1952:29. 
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av en högutbildad befolkning som ett sätt att tillfredsställa arbetsmarkna

dens behov. Sverige ansågs behöva höja befolkningens utbildningsnivå för 

att bibehålla en hög levnadsstandard. Speciellt var behovet av kvalificerade 

lärare stort.44 Detta scenario framställs samtidigt som ett potentiellt hot mot 

nationen i framtiden. Om åtgärder inte togs fanns det en risk att de positiva 

trenderna skulle stagnera. Genom att måla upp hotbilder legitimerades den 

åtråvärda framtiden samtidigt som dessa bilder fungerade som en teknik för 

att skapa det åtråvärda subjektet. Vidare skapade denna idé framtiden som 

planeringsbar. Genom att dimensionera vuxenutbildningen i enlighet med 

antalet begåvade personer ansågs framtiden kunna tämjas. Mätning av indi

vidernas inre potential gjorde framtiden möjlig att planera samtidigt som 

detta möjliggjorde redskap för att möta de framtida hoten. På så sätt skulle 

ett välmående och framgångsrikt samhälle skapas. 

I denna diskurs om den styrande staten finns också en idé om den vuxne 

som tar sina egna beslut, och därmed skapas denna som aktiv. Genom att 

hänvisa till mognad och den inre potentialen blir subjekten ansvariga för sin 

egen styrning. 

En väsentlig synpunkt är också värdet för den enskilde att så långt som möjligt 
fritt fa välja studiebana. Slutligen torde man kunna räkna med, att personer 
med sådan erfarenhet och mognad, som här kan påräknas, icke ger sig ut på ett 
område, för vilket de saknar fallenhet eller nödig bildningsgrundval.45 

Men subjektet skapas också såsom havandes begränsningar. Han/hon kan 

endast göra valen inom ramverket som sätts upp av dennes potential. Dis

kurserna är i detta avseende inte entydiga. Det finns ett ständigt spel om 

tolkningsföreträde som tar sig uttryck i ständigt förändrade diskurser. Styr

ningsdiskursen under mitten av förra seklet implicerar att staten tycks vara i 

en process av distansering från styrningspraktiken. Liksom under början av 

1900-talet spelar vetenskapen en viktig roll i denna styrning av subjekt. 

Möjlighetsvillkoret för denna process är psykologisk och statistisk forskning 

om begåvning, vilket skapar lingvistiska möjligheter till styrning på di

stans.46 Nu blir det möjligt att tala om det styrda subjektet i termer av begå

vad/icke begåvad, samt i termer av ansvaret att leva i linje med sin med-

44 SOU 1952:29. 
45 Ibid, s. 60. 
46 Rose (1999b). 
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födda potential. Därmed skapas distans mellan stat och subjekt. Det styrda 

subjektet blir delvis också den som styr sig själv. 

Livslångt lärande som ett sätt att fabricera det utbildningsbara 
subjektet 

Även idag skapas ett utbildningsbart subjekt i officiella dokument om vux

enutbildning. Det varnas för att alla inte är en del av det livslånga lärandet. 

Studiemöjligheter för dessa grupper måste skapas annars riskerar de att 

marginaliseras. Dessa riskgrupper måste ha möjligheten att bli kompense

rade för sin bristande kompetens, som försvårar deras möjlighet att göra sig 

gällande på arbetsmarknaden och berövar dem delaktighet i det livslånga 

lärandet. Riskgrupperna är de långtidsarbetslösa, immigranterna och de 

socialbidragsberoende.47 Målet är att göra det utbildningsbara subjektet 

anställningsbart. 

Med kunskapslyft avsåg kommittén förstärkta utbildningsmöjligheter för de 
vuxna som har kortast formell utbildning. Det finns grupper som riskerar att 
marginaliseras och slås ut från arbetsmarknaden därför att de inte har de förut
sättningar som krävs för att delta i det livslånga lärandet. Det är för dem som 
vuxenutbildningen måste förstärkas och ett kunskapslyft komma till.48 

Kunskapslyftet (1997-2002) beskrivs som "ett viktigt inslag i regeringens 

satsningar på att halvera arbetslösheten"49. Syftet är att skapa normaliserade 

vuxna subjekt med sociala färdigheter. Dessa ska införskaffas genom vuxenut

bildning som har som ett av sina mål att "framgent garantera tillgång till 

relevant utbildning för individer, som på grund av otillräckliga baskunskaper 

riskerar att marginaliseras i samhället och hamna utanför arbetsmarknaden".50 

De sociala färdigheterna som ska utvecklas är "förmåga att kommunicera, att 

tänka kritiskt och kreativt och att utveckla självtillit och social kompetens".51 

Vuxenutbildning ska också "öppna möjligheter för vidare studier och person

lig utveckling i såväl medborgar- som yrkesrollen. Den ska rymma både kun-

47 SOU 1998:51; SOU 2004:30; SOU 2004:51. 
48 SOU 1998:51, s. 27. 
49 Ibid, s. 21. 
50 Ibid, s. 22. 
51 Ibid, s. 18. 
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skap och kreativitet och stärka individens förmåga att ta till sig nya kunskaper 

och hantera förändringar"52. De som saknar dessa grundläggande färdigheter 

och inte klarar av att handskas med förändring måste delta i vuxenutbildning. 

Vi kan här se hur de existerande maktrelationerna i samhället tillskriver 

den vuxna studerande och fenomenet livslångt lärande ett specifikt innehåll. 

Genom vuxenutbildning ska alla människor få förutsättningar för att ta del 

av det livslånga lärandet. På så sätt skapas alla människor som utbildnings

bara. Detta baseras på och konstrueras genom kunskapsproduktion 

genomförd av samhällsvetare och andra experter. Ett av de viktigaste sätten 

att samla kunskap är enligt texterna statistik. 

För utvärderingen har det på nationell nivå framför allt handlat om att från 
början försäkra sig om tillgång till statistik som underlag för såväl mer kort
siktig uppföljning som mer långsiktig utvärdering - en statistik som kan an
vändas både för kvantitativa analyser och som urvalsram och bakgrundsma
terial i kvalitativa studie.53 

Baserad på sådan information kan redskap för styrning användas för att skapa 

det åtråvärda subjektet. Intressant att notera är den vikt som läggs på statisti

kens kvantitativa och kvalitativa aspekter. De är två olika sätt att skapa den 

kunskap som anses vara central. I texter från mitten av 1900-talet var den 

kvalitativa aspekten frånvarande, vilket tycks tyda på att kunskapsproduktio

nen nu har blivit mer diversifierad. Det finns en åtrå till sanning, något som 

alltid varit närvarande i olika diskurser; det är en av diskursernas produktiva 

element. Det agerar som ett uteslutningssystem som återskapas och förstärks 

genom institutionellt stöd från pedagogik och andra vetenskaper.54 I detta fall 

används olika vetenskapliga discipliner, till exempel pedagogik, utbildnings

vetenskap, sociologi, psykologi och statistik, för att skapa kunskap om det 

vuxna subjektet. 

Skapandet  av  "de  andra"  

I resonemangen om det utbildningsbara subjektet uppmärksammas numera 

i högre grad en tanke om miljöns påverkan på de vuxna. Alla skapas som 

utbildningsbara; det finns ingen uppdelning i dem som kan studera baserat 

52 SOU 1998:51, s. 8. 

53 Ibid, s. 247 

54 Foucault (1993). 
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på en potential via födsel och dem som saknar denna potential. Det kon

strueras en tanke om en generell utbildningsbarhet där alla har möjlighet att 

delta i vuxenutbildning. Enligt texterna kan alla bli del av det livslånga 

lärandet genom stöd från samhället, alla människor lär sig konstant. Med 

andra ord kombineras det utbildningsbara subjektet idag med tankar om 

lärande som normalitet; viljan att lära sig konstrueras såsom en mentalitet. 

Vi lär oss ständigt (borde lära oss) och uppmuntras att göra så. Vi ska lära 

oss hela livet annars riskerar vi att marginaliseras. Denna tankegång skulle 

också kunna ses som en liberal teknik för styrning; styrning genom beräk

ning av risk.55 Genom att beräkna risk uppmuntras subjekten att agera på 

ett sätt som undviker denna risk.56 

I utbildningspolitiken är det vanligt att skapa inkluderingspraktiker av 

ovan nämnda slag. Den normaliserade och inkluderade vuxna är den som är 

del av det livslånga lärandet, något som alla tycks kunna bli. Vad som dock 

inte behandlas i politiken är de exkluderingseffekter som därmed skapas. 

Genom skapandet av en normaliserad vuxen, skapas även en exkluderings-

praktik där "de andra" konstrueras.57 Detta blir tydligt då vi tittar närmare 

på texterna. Vi kan se hur livslångt lärande presenteras som något som alla 

ska vara en del av, vilket ännu inte är fallet. Det presenteras som en möjlig

het och som något som borde vara ett naturligt mål för alla individer. Det 

finns en föreställning om att vi lär oss under hela våra liv i alla kontexter 

såväl formellt som informellt: 

Livslångt lärande för alla har blivit ett allt viktigare inslag i Sveriges långsik
tiga politik. Denna idé förstås bäst som en process av individuellt lärande 
och utveckling under ett helt liv, från vaggan till graven - från lärande i tidig 
barndom till lärande under pensionsåldern. Det är ett allomfattande begrepp 
som hänvisar inte bara till utbildning i formella miljöer, såsom skolor, uni
versitet och vuxenutbildningsinstitutioner, utan också till det "livsvida" lä
randet i informella miljöer, både hemma och på arbetet.58 

55 Patrick 0'Malley, "Risk and responsibility", i Andrew Barry, Thomas Osborne 
och Nikolas Rose (red.), Foucault and Political reason. Liberalism, neo-liberalism and 
rationalities of government (Chicago 1996), s. 189-208. 

56 För betydelsen av "risktänkandet" inom socialpolitik och kriminalvård, se Robert 
Anderssons och Shamal Kavehs bidrag till denna volym. 
57 Popkewitz (2003), passim. 
58 SOU 1999:141, s. 10. 
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Livslångt lärande förs fram som något vi gör hela livet samtidigt som det 

finns en uppfattning om att alla ännu inte har de nödvändiga förutsättning

arna för att kunna delta i det livslånga lärandet. En sådan språkanvändning 

är ett uttryck för de rådande maktrelationerna som skapas i texterna. Be

greppet alla blir här centralt. Först talas det om att alla inkluderas i det 

livslånga lärandet och sedan talas det om vissa grupper som ännu inte är 

med. Därmed omdefinieras alla till att gälla specifika grupper; alla är inte 

alla i dess strikta bemärkelse. Alla är de som har förutsättningarna för att 

delta i det livslånga lärandet. Frågan blir då vad som händer med dem som 

väljer att inte delta i det livslånga lärandet (vuxenutbildning) eller som inte 

har förutsättningar att göra det? Genom texterna blir dessa människor mar-

ginaliserade. Skapandet av ett normaliserat vuxet subjekt bidrar till exklude-

ring; det skapar "den andre" som någon som är i behov av att normaliseras 

genom social policy inom området livslångt lärande. 

Den möj l iggörande s ta ten  som s tyr  förändring — samhäl le ,  
f ramt id  och subjek t  

Det konstruerade subjektet står inte för sig självt i den diskursiva praktiken. 

Kunskap som produceras om subjektet placeras i relation till visioner av 

framtiden. "Livslångt lärande för alla har blivit ett allt viktigare inslag i 

Sveriges långsiktiga politik."59 Detta implicerar att det utbildningsbara 

subjektet är del av framtiden; det är något som måste realiseras. 

Varje styrningsrationalitet har en vision om framtiden. Styrning ses som 

nödvändig och möjlig för att nå denna framtid. Det är styrningens teleos.60 

Dessa framtidsvisioner kan också betraktas i relation till det livslånga läran-

dets tekniker för styrning. Vi kan bland annat se detta i talet om behovet av 

en högutbildad befolkning som en förutsättning för att skapa ett kunskaps-

baserat samhälle som kan konkurrera med övriga världen.61 Enligt de stat

liga utredningarna måste detta ske för att "öka tillväxten och bibehålla väl

färd och sysselsättningen".62 Ambitionen som sådan är förknippad med 

förbättrad levnadsstandard och en bättre framtid i Sverige.63 I denna tanke 

59 SOU 1998:51, s. 10. 
60 Dean (1999). 
61 SOU 1998:51. 
62 SOU 1999:141, s. 90. 
63 SOU 1998:51. 
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finns ett implicit hot; Sverige kommer att halka efter den övriga världen om 

vi inte har en högutbildad befolkning. Ett sådant resonemang är inte endast 

lokalt till sin karaktär utan kan även ses på den europeiska nivån. I svenska 

texter refereras det även till omvärlden, bland annat genom att hänvisa till 

ministermötet i Lissabon 2000, där det sades att Europa måste bli: 

världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska, kunskapsbaserade eko
nomi med möjlighet till ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfäl
len och en högre grad av social sammanhållning. Vid mötet bekräftades att 
unionen tagit steget in i kunskapsåldern, med allt vad det innebär för det 
kulturella, ekonomiska och sociala livet. Hur vi lär oss, hur vi lever och ar
betar - allt detta förändras snabbt. Detta innebär inte bara att individerna 
måste anpassa sig till förändringar, utan även att etablerade beteendemönster 
måste förändras.64 

Pengar måste alltså satsas på vuxenutbildningen för att inkludera alla i det 

livslånga lärandet, som skydd mot framtida hot. Jag menar att vi i dessa 

formuleringar ser styrning i namn av framtiden. Genom att måla upp hot

fulla framtidsbilder om vad som kan hända om vissa åtgärder inte sätts in, 

styrs vi utefter den väg som beskrivs som åtråvärd. Vi fabriceras som subjekt 

som vill leva i ett demokratiskt och högproduktivt samhälle; ingen vill 

komma på andra plats. Framtiden i dessa texter är en projektion - någon 

skriver om en icke existerande framtid som om den var naturlig och verklig. 

Den skrivs fram som en faktisk realitet och vissa åtgärder måste tas för att 

undvika och/eller nå denna "verkliga" framtid. Som vi har sett är denna 

teknik för styrning inte ny. I texter från mitten av 1900-talet skapades na

tionella och internationella hotbilder där Sverige behövde högutbildad ar

betskraft för att fortsätta vara ett välfärdssamhälle. Under 1920-talet var 

hoten nationella, då var det den halvbildade medborgaren som hotade na

tionens stabilitet. 

I citatet rörande ministermötet i Lissabon 2000 kan vi också se hur dis

kurser om framtid, samhälle och subjekt flyter samman. Samhället och 

framtiden är under konstant förändring, vilket gör att även subjekten måste 

vara beredda att förändras. Man presenterar en framtidsvision, något som 

kommer att bli "verkligt". En sådan framtid kan emellertid inte planeras. 

Istället läggs ansvaret på subjekten själva. Vi måste alla anpassa oss till för-

64 SOU 2001:78, s. 44. 
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ändringar genom att förändra de etablerade beteendemönstren, något som 

implicerar att subjekten är aktörer i sin egen lokala välfärd.65 Det finns inget 

som tydligt guidar dig i en föränderlig värld; det är upp till dig att vara 

flexibel och anpassningsbar. 

Detta tycks peka mot en stat som inte är närvarande i styrningspraktiken. 

Vad vi ser är en neoliberal styrningsrationalitet. Staten konstrueras som den 

"möjliggörande staten" som ska göra det möjligt för subjekten att göra sina 

egna val. Det är i dessa val och i subjektens handlingar som staten skrivs in.66 

Genom att möjliggöra för subjekten att bli autonoma, självreglerande aktörer 

ansvariga för sin egen framtid, kan denna framtid kontrolleras, men inte pla

neras. Vad som skapas är den utbildningsbara individen som är medskapare av 

sin egen framtid genom att vara i ett tillstånd av konstant lärande. Ett sådant 

lärande gör subjekten redo att möta den föränderliga framtiden. Som vi har 

sett skiljer sig denna konstruktion av subjektet från tidigare konstruktioner. I 

texter från tidigt 1920-tal och 1950-tal skrivs framtiden fram som möjlig att 

planera genom olika åtgärder från "staten". Därmed kan man hävda att staten 

distanserade sig från styrningspraktikerna under 1900-talet. Resultatet blev 

emellertid inte mindre styrning, utan bara en ny form av styrning. 

Den utbildningsbara vuxna i ett ständigt föränderligt samhälle 

I denna text har jag argumenterat för att nya former för styrningen av den 

vuxna studerande har skapats under de sista 80 åren i Sverige. Det har skett 

ett skifte från styrning genom samhället till styrning genom individernas 

egna handlingar. I detta skifte har tankefiguren om det utbildningsbara 

subjektet rest genom tid och rum och tagit sig olika uttryck. Under det 

tidiga 1900-talet hade det vuxna subjektet potential att lära sig. Det skulle 

lära sig om ekonomiska och sociala frågor för att kunna ta goda ansvarsfulla 

politiska beslut; målet var att skapa en demokratisk och politiskt ansvarsfull 

medborgare. I mitten av 1900-talet var det utbildningsbara subjektet istället 

65 Kenneth Hultqvist, Ulf Olsson, Kenneth Petersson, Thomas S. Popkewitz & Dan 
Andersson, Deciphering Educational thought in Sweden in the early 2000. Fabri-
cating subjects in the name of history and the future. Philosophy and History of the 
Discipline of Education. Evaluation and Evolution of the Criteria for Educational 
Research. Conference in Leuven, 5-8 November 2003. 
66 Rose (1999a). 
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begåvat. De begåvade vuxna skulle utbildas för att Sverige skulle fortsätta att 

vara ett välfärdssamhälle. Alla, inte endast de begåvade, skulle välja väg i 

livet enligt sin inre medfödda potential, vilket i sin tur var en förutsättning 

för att skapa en god framtid. Idag är det utbildningsbara subjektet någon 

som ständigt lär sig för att kunna möta en osäker och ständigt föränderlig 

framtid. Om inte alla blir till en del av det livslånga lärandet finns det en 

risk att Sverige inte kan konkurrera med den omgivande världen. 

Den globala diskursen om livslångt lärande har i Sverige skrivits in 

som en "sanning" och ett botemedel för att se till att Sverige fortsätter att 

vara en ledande välfärdsstat i världen. Denna idé kan inte ifrågasättas; de 

som gör det skapas som "de andra" som är i behov av "behandling". I 

denna text har jag argumenterat för att denna diskurs idag skrivs in i den 

svenska vuxenutbildningspraktiken samtidigt som den också skrivs in i 

andra praktiker såsom fritiden, arbetslivet etcetera. Lärandet skrivs fram 

som norm. Därmed knyts spridningen av det livslånga lärandet och dess 

normaliserande lärandepraktik inte endast till skolpraktiken. Som Olsson 

och Petersson argumenterar skrivs denna diskurs in i samhället som hel

het; samhället konstrueras som ett lärande samhället. Tanken om "skolan 

som samhället" har ersatts av "samhället som skola".67 

I ett sådant samhälle är det utbildningsbara subjektet en nödvändig ska

pelse; om du ska lära dig måste du vara utbildningsbar. Vuxenutbildning 

skapas som en central del för att realisera detta samhälle. De som inte har 

förutsättningarna att delta i det livslånga lärandet kan skaffa sig dessa genom 

vuxenutbildning. Om alla konstant lär sig kan styrningens teleos i Sverige 

nås; en vision om den "goda" framtiden - välfärdsstaten. Denna vision 

agerar som en teknik för att skapa denna framtid och det utbildningsbara 

subjektet. Denna diskurs om välfärdsstaten är emellertid lokal till sin ka

raktär. I USA används också berättelser om välfärdsstaten som en teknik för 

styrning för att skapa en god framtid, men på motsatt sätt. Välfärdsstaten 

presenteras som en negativ version av framtiden, en risk som måste undvi

kas för att den goda framtiden ska nås.68 

67 Olsson & Petersson (2005). 
68 Gaile S. Cannella, "Child welfare in the United States. The construction of gendered 
oppositional discourse(s)", i Marianne Bloch, Kerstin Holmlund, Inger Moqvist & 
Thomas S. Popkewitz (red.), Governing children, families and education. Restructuring 
the welfare state, (New York 2003), s. 174-193. 

155 



Samtidigt som det utbildningsbara subjektet skapas, skapas också "de 

andra", de som är målgruppen för olika tekniker med syfte att normaliseras. 

Som jag visat var "den andre" under tidigt 1900-tal den som inte kunde ta 

goda politiska beslut. Genom deltagande i folkbildning, såsom att närvara 

vid föreläsningar med efterföljande läsning av de "rätta" böckerna och själv

studier, kunde den vuxne förberedas för att bli en ansvarsfull medborgare 

som kunde ta goda politiska beslut. Deltagande i folkbildningen skapade 

aktiva subjekt med syfte att skapa ett stabilt samhälle. I mitten av 1900-talet 

var "den andre" den som inte valde väg i livet enligt sin potential. De vux

nas begåvning skulle mätas för att se vilken medfödd potential de hade och 

därmed lades grunden för "korrekta" beslut. Besluten skulle tas av de vuxna 

själva vilket skapade aktiva subjekt. Detta kan ses som en neoliberal form för 

styrning där styrningen sker genom individernas egna val och handlingar. 

Ett sådant sätt att resonera verkar ha möjliggjorts tidigare i Sverige än vad 

som vanligtvis är fallet i den politiska retoriken hos neoliberalismen.69 Idag 

är "de andra" de som inte deltar i det livslånga lärandet. De behöver stå i 

fokus för vuxenutbildning genom vilken de kan erhålla förutsättningar för 

deltagande i det livslånga lärandet. 

Vad som är gemensamt för dessa berättelser under 1900-talet och in på 

2000-talet är att de i sin ambition att inkludera också skapar praktiker för 

exkludering, något som inte tillerkänns i utbildningspolitiken och i utbild

ningspraktikerna. Ambitionen i politiken har alltid varit att inkludera alla. 

Under tidigt 1900-tal skulle alla inkluderas i samhället genom att lära sig ta 

goda politiska beslut. Vid mitten av 1900-talet skulle alla välja enligt sin po

tential, vilket innebar att social klass inte skulle stå i vägen för studier. Idag ska 

alla vara en del av det livslånga lärandet. I denna text har jag kunnat visa att de 

makt- och kunskapsrelationer som genom sin rörelse i diskurserna skapar 

inkludering, också har exkludering som en av sina effekter. Alla människor 

kommer inte att ta goda politiska beslut, alla människor kommer inte att välja 

enligt sin inre potential, alla människor kommer inte delta i det livslånga 

lärandet. Vi behöver därför ifrågasätta berättelserna om det livslånga lärandet 

samt försöka förstå vad för sorts subjekt som är tänkt som slutresultat och vad 

för sorts exkluderingspraktik detta skapar. Hur kan det livslånga lärandet 

omformuleras så att exkludering undviks? Ar sådana berättelser möjliga? 

69 Rose (1999a). 
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