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Abstract

Arbetet syftar till att studera hur den svenska gymnasiekolans läroplaner förändrats över 

tid i sin syn på eleven, dess lärande och vad målet för dess lärande är. Till de senaste tre 

läroplanerna  för  gymnasiet  adderas  de  två  statliga  utredningar.  Beställda  av  den 

borgerliga alliansregeringen 2006 och den socialdemokratiska föregående regeringen. 

Vilket ger dels en mer aktuell bild av synen på en ny läroplan, men även ger en bild av 

den kommande nya läroplanen för gymnasieskolan. För att sätta denna förändring i en 

kontext  matchas  materialet  till  teorier  om det  moderna samhällets  övergång till  det 

postmoderna,  samt  förändringen  av  synen  på  kunskap  och  lärande  denna  övergång 

medför. Arbetet visar på en stor överensstämmelse mellan de studerade dokumenten 

och  teoretikernas  beskrivning  av  förändringen.  Tydliga  utvecklingslinjer  kan  följas 

angående  den  omvärldsbeskrivning  samt  syn  på  individ,  lärande  och  kunskap  som 

dokumenten ger uttryck för. Dock utgör  den av ga alliansen beställda utredningen ett 

undantag.  Då  den  i  fokus  och  utformning  avsevärt  skiljer  sig  från  de  övriga 

dokumenten, vilket försvårat analys och jämförelse. Gymnasieskolans läroplaner kan 

sammanfattningsvis  sägas  i  hög grad ha  följt  med i  förändringen,  om än  med viss 

tidsförskjutning.    

Ämnesord:   Läroplan, läroplansteori, individsyn, kunskapssyn, lärande, modernitet – 
postmodernitet  

2



Vi vill tacka Roy Wiklander och Håkan Sandgren för tålamod och handledning. Vidare ska Göran 

Brante ha tack för hjälpen för tips om material. 

 A / tack till familjen och S för kärlek och stöd. M / tack till A.   

3



Innehållsförteckning
1. Inledning.................................................................................................................................... s.5

1.1 Syfte........................................................................................................................................... s.5

1.2 Frågeställningar......................................................................................................................... s.6

1.3 Tidigare forskning..................................................................................................................... s.6

1.4 Teori.......................................................................................................................................... s.9

1.4.1 Från modernitet till postmodernitet...............................................................................s.10

1.4.2 Tre sorters lärande.........................................................................................................s.14

1.5 Material, avgränsningar och disposition................................................................................... s.17

1.6 Metod........................................................................................................................................ s.18

2. Empiri........................................................................................................................................ s.21

2.1 Läroplan för gymnasiet 1965 - LP 65........................................................................................ s.21

2.1.1 Synen på eleven och dess lärande.................................................................................s.21

2.1.2 Målet för lärandet..........................................................................................................s.22

2.2 Läroplan för gymnasiet 1970 -  LPG 70.................................................................................... s.23

2.2.1 Synen på eleven och dess lärande.................................................................................s.23

2.2.2 Målet för lärandet..........................................................................................................s.24

2.3 Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994 - LPF 94............................................................. s.25

2.3.1 Synen på eleven och dess lärande.................................................................................s.26

2.3.2 Målet för lärandet..........................................................................................................s.27

2.4 SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap – en ny struktur för gymnasieskolan........................... s.29

2.4.1 Synen på eleven och dess lärande.................................................................................s.32

2.4.2 Målet för lärandet..........................................................................................................s.34

2.5 SOU 2008:27  Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola................................................ s.35

2.5.1 Synen på eleven och dess lärande.................................................................................s.36

2.5.2 Målet för lärandet..........................................................................................................s.37

3. Analys........................................................................................................................................ s.39

3.1 Läroplan för gymnasiet 1965 – Läroplan för gymnasiet 1970...................................................s.39

3.2 Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994.............................................................................s.41

3.3 SOU 2002:120 – SOU 2008:27..................................................................................................s.43

3.4 Sammanfattning..........................................................................................................................s.47

4. Diskussion.................................................................................................................................. s.49

5. Avslutning.................................................................................................................................. s.52

Referenser.................................................................................................................................. s.55

4



1. Inledning

1.1 Syfte

Den  samhällsutveckling  som  ägt  rum  under  de  senaste  dryga  trettio  åren  har  skapat  nya 

förutsättningar och villkor för samhället och individerna i det. Forskningen talar om övergången 

från  det  moderna  samhället  till  det  postmoderna,  en  utveckling  som på  många  vis  tycks  vara 

allomfattande. Med förändrad syn på samhället, ekonomin, arbetslivet, kunskaper  och inte minst 

individen  så  blir  en,  av  flera  möjliga,  följdfrågor  hur  skolan  identifierat  och  hanterat  denna 

förändring?  Det  är  i  denna  förändring  som denna uppsats  syfte  bottnar,  undersökandet  av  hur, 

gymnasieskolan i sina läroplaner förhållit sig till det kringliggande och transformerande samhället 

och dess tids kunskapssyn. Med andra ord ett undersökande av de ideal, försanttaganden och synsätt 

som rådit och råder. Utifrån ovanstående följer sen frågan om hur läroplanerna ser på eleven och 

dess önskade lärande. Konkretiserat är alltså syftet med detta arbete att beskriva och analysera hur 

den svenska gymnasieskolans läroplaner förändrats över tid, i det här  fallet 1965-2008. Detta dels 

med målet att se förändringar i människo- och kunskapssyn, men även för att försöka se och följa 

ett utvecklingsmönster via en teori om det moderna till det postmoderna samhället. Alltså hur man 

kan se utvecklingen till det postmoderna gå igen i dokumenten. Då vi står inför att få en ny läroplan 

för gymnasieskolan, detta tillsynes oavsett utgången av nästa val (2010), så har vi valt att även 

undersöka de två statliga utredningar som beställts av den nuvarande och föregående regeringen, 

SOU 2002:120 samt SOU 2008:27. Dessa två utredningar kan ge indikationer om hur en framtida 

läroplan kan tänkas se ut och i övrigt förhållas till uppsatsen syfte och huvudfrågor.

Arbetet kommer utgå från djupläsning av dokumenten, sammanställning av dessa samt jämförelse 

dem  emellan.  Till  detta  kommer  en  kontextualisering  av  det  modernas  övergång  till  det 

postmoderna, samt annan teori.Genom att undersöka den förändring kunskap och synen på kunskap 

går igenom så ger valet av forskningsfält en fördjupad inblick i vad läraryrket står inför i nuet och 

framtiden. Detta öppnar för frågor om vad lärande och undervisning ska innebära och vara. För 

lärare  av  i  morgon är  det  av  vikt  att  ställa  kritiska  och  undersökande frågor  kring  vad  denna 

förändring innebär, dels för ämnesundervisningen, men även vilken betydelse det kommer ha för 

dem som pedagoger och praktiker. Undersökningen tar stöd mot av relevanta och kontemporära 

författare,  varav flera menar att  en snar och genomgripande reform behövs för hur man ser på 

utbildning, lärande, kunskap och färdigheter. 
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1.2 Frågeställningar

De konkreta frågor vi  söker svar på i  denna uppsats  är  att,  sett  utifrån en kontextualisering av 

modernitet till postmodernitet, hur;

1) Synen  på  eleven  som  individ  och  lärande  subjekt  har  förändrats  genom  de  olika 

dokumenten?

2) Synen på målet för detta lärande har förändrats genom de olika dokumenten?  

1.3 Tidigare forskning och motivering

Det vetenskapliga område som denna uppsats tar avstamp i och rör sig inom  kallas läroplansteori, 

en  disciplin  som av  Linde  i  Det  ska  ni  veta!  En  introduktion  till  läroplansteori beskrivs  som 

forskande kring frågor som; vad, och med vilka motiv, som anses vara nyttig eller korrekt kunskap 

och varför och hur denna prioriteras i skolan. Utifrån dessa grundläggande frågor uppstår en rad 

följdfrågor, vem är det som bestämmer vilken denna kunskap är? Vem som är förmedlare av dessa 

direktiv, och vem som är mottagare? Ämnet rör sig över hela definitionen av begreppet läroplan, 

från det rent skriftliga till  genomförandet. Linde påpekar att ordet läroplan kan vara förvirrande 

genom  att  det  naturligt  associeras  till  de  skriftliga  läroplanerna.  Han  tillägger  därför  att 

läroplansteori snarare ska ses som utforskande det område vilket det engelska curriculum beskriver, 

det  vill  säga hela  spektrumet  från teori  till  praktik,  från stoffurval  till  organisation till  faktiska 

förverkligandet.  Annorlunda  uttryckt;  läroplanens  formulering,  transformering  samt  realisering 

(Linde 2006: 5f).

Den  läroplansteoretiska  forskningen  kan   delas  upp  i  de  två  kategorier  av  läroplansteori  som 

Lundgren lägger fram i sin bok  Att organisera omvärlden – En introduktion till läroplansteori. I 

vilken han skiljer på Filosofiskt orienterade och beteendevetenskapligt orienterade läroplansteorier. 

De tidigare tar avstamp i antaganden om mänskliga och samhälleliga drag, medan den senare utgår 

från påståenden om människans natur utifrån psykologisk forskning(Lundgren 1979: 22). 

Linde gör en utbildningsfilosofisk exposé från Platons dagar fram till idag, där han beskriver hur 
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vad som kallas den pragmatiska synen på undervisning dominerat i Sverige sedan mitten på 40-

talet. Fokus för undervisningen menades inte vara som tidigare att förmedla redan nådd kunskap, 

utan istället ha siktet inställt på framtiden och de färdigheter och kunskaper som kunde tänkas vara 

användbara  och  nyttiga  för  eleven  i  sitt  kommande  liv.  De snabba  förändringar  som skedde  i 

samhället  lade grunden för denna inriktning av undervisningen. Denna syn på skolans mål blev en 

formell del av den svenska undervisningsplanen i samband med 1946 års skolkommission (Linde 

2006: 30f). Linde påpekar att samma motiv som drev de pragmatiska tänkarna, samhällets snabba 

förändring, även på många sätt är gällande för dagens skola. Istället för industrialiseringen som 

orsaken  till  förändringen  är  det  istället  idag  globaliseringen  samt  den  snart  allomfattande 

utvecklingen av kommunikationer genom IT-teknologins inträde som har lett till en situation där 

skolans  fostrande  och  kunskapsförmedlande  roll  förändrats  och  minskat,  till  förmån  för  andra 

kanaler. Han konstaterar att det i en ny tid ställs nya frågor om skolan och dess framtida roll samt 

hur denna kommer te sig(Ibid. 41f).

I synen på läroplanerna menar Linde att man kan se på den formulerade läroplanen ”som en av alla 

de faktorer som påverkar undervisningsinnehållet och också inse att det finns många andra faktorer. 

Att se på läroplaner på det viset innebär att utgå från att den formulerade läroplanen inte förmår 

styra allt utan snarare är ett uttryck för gjorda kompromisser och överenskomna riktlinjer för en 

önskad utveckling.  Läroplanen är det som sätts  på pränt  om det önskvärda”(Ibid.  48).  Det är  i 

förhållande  till  dessa  sista  ord  som  vi  valt  att  fokusera  vår  uppsats  och  anknyta  till  det 

läroplansteoretiska fältet.   Denna ansats leder till  frågor om vad olika läroplaner och dokument 

uttrycker  som  eftersträvansvärt,  vilka  idéer  som  läggs  fram  och  vad  som  genomsyrar 

styrdokumenten? Genom att studera vilka ideal och attityder som de olika läroplanerna ger uttryck 

för gällande det önskvärda i synen på individen samt målet med dess kunskapsinhämtande önskar vi 

att belysa den förändring som kan tänkas ha ägt rum. I studerande av läroplaners förhållningssätt 

över  tid  och matcha detta  mot  en  kontextualisering  rörande det  moderna till  det  postmoderna 

samhället önskar vi tydliggöra gymnasieskolans utveckling och kanske även skåda in i framtiden. 

Genom att sätta dokumenten i  perspektiv  till en  teoretisk bild av samhällets förändring från det 

moderna  till  det  postmoderna  samhället,  så  anser  vi  att  man  får  en  djupare  inblick  i  dels 

utvecklingen men även i förhållande till våran samtid. Detta ger dels en utbildningshistorisk inblick, 

samt genom de prognoser som olika teoretiker  gett  oss,  en uppfattning om vad som möjligtvis 

komma skall. 
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Ett  axplock  i  samtida  litteratur  kring  läroplansfrågor  kan  ge  vidare  perspektiv  till  vårt  valda 

forskningsfält. I Lärare av idag – Om konstituering av identitet och roll  berör Göran Brante  den 

beskrivning  som Osborne och  Dillon  gör  rörande  universitetstudier,  det  vill  säga  en  lutning  åt 

”faktabaserade  läroplaner,  irrelevans  för  ungdomars  livsvärld  idag,  en  tråkig  pedagogik  som 

utesluter  aktiv  medverkan,  diskussioner  och  tänkande  från  elevernas  sida,  prov  och 

utvärderingssystem som förstärker både den faktabaserade och den oengagerade pedagogiken, en 

inriktning mot elever och studerande som blivande forskare”(Brante 2008:103). Brante menar att 

denna beskrivning kan användas för skolan i sin helhet. Till denna kritik lägger han antagandet att 

skolsystemet präglas av traditionella roller, relationer, kunskapssyner och strukturer.  Brante menar 

att skolan måste söka sig en ny kunskapssyn och utvärdera hur undervisningen bör ske, vad den bör 

innehålla och på vilket sätt den bör förmedlas. Denna förändring borde innebära att objektet för 

lärandet inte får vara självklart utan öppet för det man inte vet och att undervisningen måste vara 

utmanande för eleven. Författaren menar att läraren ska sträva efter att få eleven att tänka, och 

citerar  Uljens,  för  att  skapa  en ”pedagogisk  motiverad  huvudvärk som barnet  självt  kan lindra 

genom medveten reflektion och personligt ställningstagande”(Ibid. 103). Skolan måste vänja sig av 

med att följa gamla rutiner gällande lärandet och dess innehåll, till detta att den måste öppna upp sig 

för elevernas livsvärldar. Detta skulle dock enligt Brante kräva att både elever och lärare förändrade 

sina roller och inställningar. Han menar att läraren borde skifta uppmärksamhet i klassrummet från 

kunskaper i centrum till relationen mellan lärare och elever i centrum. Inte för att kunskaper är 

oviktiga utan för att relationen i stor mån dikterar vilka kunskaper eleverna tar åt sig. Detta är  dock 

något som förpliktigar läraren att  handla så att att det är eleverna som är i fokus, inte kursplanen, 

läraren ska vara elevens allierade och ta ställning för den i dess frigörelse (Ibid. 104).     

I  artikeln ”Against  learning  –  Reclaiming  a  language  for  education  in  an  age  of  learning” 

argumenterar Gert Biesta för hur språket kring lärande och utbildning har förändrats, från att ha 

varit ”language of education” till ett ”language of learning”(Biesta 2004:70). Dessa begrepp ska 

tolkas utifrån ett vidare perspektiv, innehållandes praktiker, försanttaganden och ideal. De används 

som begrepp för  att  analysera den utveckling  han skildrar.  Till  dessa koncept  presenteras  även 

”Emancipatory language of education” ett ideal som traditionellt har omfamnats av lärare. Detta 

senare perspektiv ifrågasätts dock då han menar att det är så tätt förknippat med upplysningens ideal 

om rationalitet. Vilket medför att författaren håller det för mindre troligt i ljuset av det postmoderna 

samhället i vilket det finns flera rationaliteter parallellt och samtidig (Ibid. s71). Biesta menar att 

denna förändring av ideal inte är resultatet av en medveten eller enad process, utan snarare resultatet 
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av  flera  parallella  orsaker,  såsom nya  pedagogiska  teorier,  i  vilka  lärandet  inte  är  ett  passivt 

intagande av information utan istället aktivt konstruerat.  Postmodernitetens intåg, igenom vilken 

traditionella  ideal  för  lärande  kraftigt  ifrågasatts  och  problematiserat,  inte  minst  tanken  på  att 

lärarna ska kunna befria och frigöra studenterna, till detta fogas den individualisering som svept 

fram över  samhället  och utifrån detta   det  individcentrerade lärande som kommit  med det  nya 

samhället,  pedagogiken och internet. Som avslutande orsak till  Biestas generella utvecklingsbild 

framhålls  välfärdstatens  nedmontering,  neoliberalismens  inflytande  i  vilkens  spår  ”valuta  för 

pengarna”  kommit  att  bli  dominerande  princip  (Biesta  2004:72f).  Biesta  menar  att  denna 

förändringsprocess har och kommer få än större inflytande, vilket för till frågan ”what the impact of 

the new language of learning has been on the way in which we understand and speak of education. 

What is it, that can be said by means of the new language of learning, and, more importantly, what 

is it that can no longer be said by means of this language?”(Ibid. 73)

1.4 Teori

I det nedanstående kommer vi presentera en övergripande bild av det moderna samhällets övergång 

till det postmoderna, samt Bauman, Bateson och Meads distinktion mellan tre sorters lärande. 

Inledningsvis  dock några av Linde framförde  kategoriseringar  och  framtida  scenarion  för  vilka 

riktningar framtida läroplaner kan tänkas ta.

Linde menar att de formulerade läroplanerna visar på uppfattningar och antaganden hos dem som 

författat  den.  De framträdande områdena för  dessa uppfattningar  är;  världsbilder,  idéer  om hur 

verkligheten fungerar och hänger samman, med andra ord ontologiska frågor. Till detta perspektiv 

kopplas frågor av epistemologisk natur, dvs. tankar och föreställningar om vad som är kunskap och 

hur denna nås. Andra områden för kategoriseringar av dessa antaganden faller inom det etiska och 

samhällsfilosofiska planet med frågor om hur man bör handla, hur ett gott liv levs samt hur ett gott 

samhälle  bör  skapas  och  organiseras  (Linde  2006:19ff).  Avslutningsvis  kopplas  till  detta 

människosynen som läroplanen ger uttryck för, Linde säger följande; 

hur de unga som ska undervisas uppfattas vara. Är de tänkande och kännande subjekt eller är de en 

obearbetad råmateria som ska formas med morot och piska? Har de förhandsuppfattningar om det som 

ska läras eller är de tomma burkar som ska fyllas? Ska eleverna undervisas för att staten vill ha sina 

undersåtar för vissa ändamål eller ska elever undervisas för att utveckla sina själsförmögenheter? Vilka 
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krav på lydnad och respekt kan läraren resa och vilken respekt ska läraren visa eleverna, och med grund 

i vilken uppfattningen  [sic] om vem eleven är? […] frågan om respekten eller frånvaron av den, för 

elever  som  tänkande  och  kännande  subjekt,  och  den  utformning  av  undervisningen  som 

rekommenderas mot bakgrund av ställningstaganden om vem eleven är (Linde 2006:19).

Linde spekulerar kring olika utvecklingar de framtida läroplanerna kan tänkas komma ta för att 

möta samhällets allt snabbare förändring. Ett av dessa perspektiv är vad han kallar  perennialism 

vilket  innebär  ett  fokus  på  det  beständiga  framför  det  som är  relativt  till  tid  och  rum.  Detta 

perspektiv menar att skolans roll är att förbereda eleverna för livet genom att förmedla beständig 

kunskap och genom att etiskt och intellektuellt öva eleverna. Skolan ska fokusera på de ramar och 

strukturer som står över vår tids snabba växlingar, en utveckling författaren inte tar för otrolig med 

tanke  på  det  fragmenterade  och  överväldigande  flöde  av  information  som  råder  i  dagens 

samhälle(Ibid. 42f). En annan möjlig utveckling är vad Linde namnger nyliberalism vars huvudmål 

är valfrihet och mångfald, statens mål med skolan ska underordnas föräldrarnas önskan med den. 

Detta anses uppnås genom en decentraliserad organisation med ett brett utbud av olika skolformer, 

däribland privata alternativ. Denna riktning medför en omvärdering i synen på utbildningens roll 

från ett ”public good” till ett ”private good” där ansvaret för skolgångens kvalitet förskjuts från 

staten till de som nyttjar skolan i fråga (Ibid. 43f). Avslutningsvis beskriver Linde vad han kallar för 

Nypragmatik och  Demokratisk läroplanskod . Den förra utgår från en fullständig respekt för den 

individ eleven är och ser den som ett subjekt med egna tankar, erfarenheter och drömmar vilka 

skolan ska bemöta med intresse, respekt och integrera i lärandet. Gällande det senare perspektivet så 

pekar  författaren  på  dess  tudelning,  dels  i  att  skolan  genom teori  och  praktik  strävar  efter  en 

demokratiskt  upplagd  orientering  av  skolan  i  praktiken.  Den  andra  sidan  är  dock  att  de 

demokratiska  värdena  i  läroplanen riskerar  att  få  en  dogmatisk  status,  vilka  inte  är  till  för  att 

diskutera eller kritiskt granska utan snarare bara att acceptera. Linde avslutar sin profetia med en 

gissning om att framtidens skola troligtvis kommer formas utifrån alla ovanstående perspektiv, om 

än på olika vis (Ibid. 45f).

1.4.1 Från modernitet och postmodernitet

För att i  mesta möjliga mån kunna kartlägga, beskriva och förstå den förändring som ägt rum i 

läroplanerna över de senaste knappa femtio åren så är det nödvändigt att sätta in denna förändring i 

en kontext. Gissningsvis finns det några olika alternativ här, men den mest framträdande samhällets 
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förändring borde utan allt för stora tvivel kunna antas vara övergången från det moderna till det 

postmoderna samhället1.  Skolan och individen är ofrånkomligt sammankopplade med samhällets 

utveckling i övrigt, och påverkas naturligt av denna, om än kanske inte alltid på samma vis och i 

samma takt. 

Enligt Hargreaves i Läraren i det postmoderna samhället har denna övergång från det moderna till 

det postmoderna samhället pågått i eskalerande skala sedan 1960-talet, med verkligt tydliga tecken 

från 1970-talet (Hargreaves 1998:47). Moderniteten beskrivs som ett samhällstillstånd vilket hämtar 

sina  grundläggande  idéer  och  världsuppfattningar  ur  upplysningstidens  tro  på  det  rationella 

tänkandet och på möjligheten till att förändra samhället via vetenskap och teknologi. Politiskt och 

organisatoriskt  präglas  perioden  av  centralstyrning  och  komplex  byråkrati,  om  detta  är 

överbyggnaden till  den moderna eran så tar  den sin bas och ekonomiska start  i  det  industriella 

samhällets  separerande  av  familjen  och  arbetet.  Till  detta  fogas  den  rationaliserade 

produktionskoncentrationen  och  massproduktionen  som  dess  senare  utveckling.  För  individen 

innebar  detta  en  tillvaro  betecknad  av  ordning  i  ett  överskådligt  och  systematiskt  samhälle, 

upplevandes  en kollektiv identitet  och hemvist.  Denna stabilitet  ska dock inte ses som ensidigt 

positiv för individen, storleken på organisationen och dess byråkrati skapade enligt Hargreaves inte 

sällan en känsla av alienation och meningslöshet (Ibid. 25f). Den förändringsprocess som här kallas 

det postmoderna har en allomfattande utbredning påverkandes allt från det ekonomiska, politiska, 

organisatoriska till det personliga livet. Förändringens grund och start har flera orsaker. Ekonomiskt 

sett  tog  det  verkligen  fart  under  1970-talets  krisår,  då  västvärldens  stater  stod  inför  stora 

utmaningar,  vars  proportioner  skapats  under  efterkrigstidens  expanderande  och  socialt 

konsensusinriktade  ekonomi.  Detta  ledde  till  en  omorganisering  och  omdirigering  av  den 

ekonomiska strävan, något som förstärktes av den allt mer framväxande globaliseringen (Ibid. 47f). 

Den moderna statens samhällsprojekt tog allvarlig skada genom de ”legitimitetskriser” som uppstod 

då den ”välvilliga, intervenerande staten kom att på mycket kort tid betraktas som en klumpig och 

påträngande stat, som snabbt höll på att förlora sin legitimitet” (Ibid. 48). Som en effekt av den 

politiska  omdefinieringen  uppkom  även  kritik  mot  den  organisatoriska  delen  av  samhället, 

byråkratiernas tungroddhet och brist på transparens framstod som allt mer ineffektiva och i vissa 

fall som orättvisa (Ibid. 48f). Hargreaves påpekar att denna process är en lång och utdragen sådan, 

där förändringarna inte äger rum simultant eller alla gånger på liknande sätt. Han menar att då vi 

1  Här kan påpekas att vi förhåller oss till dessa två begrepp på ett relativt allmänt plan och önskar inte att trassla in 
oss i meningsskiljaktigheter gällande ordval, eller som Bauman uttrycker det ”den värld jag föredrar att kalla 
”postmodern” (fast återigen, jag har inget mot att kalla den för senmodern, reflexivt modern eller surmodern eller 
för den delen något annat, förutsatt att vi är överens om vad beteckningen står för). (Bauman 2002:156) 
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talar om den moderna tidsperioden så är vi på många sätt fortfarande kvar i den, om än under dess 

förmodade slut, och då vi talar om postmoderniteten så talar vi i stor utsträckning om framtiden, 

även om flera av dess sidor kan ses redan i nutiden (Hargreaves 1998:49). Det kan noteras här att 

boken skrevs 1998 och att vi idag därmed fått ytterligare tio år att se denna förändring.

Många av  modernitetens  grundläggande drag  framstår  tydligare  genom att  kontrasteras  mot  de 

uttryck den postmoderna världen tar. Kärnan och grunden till dessa ligger i ”en globalisering av den 

ekonomiska  aktiviteten,  de  politiska  relationerna,  informationerna,  kommunikationerna  och 

teknologin”  (Ibid.  61).  Hargreaves  beskriver  dagens  och  framtidens  samhälle  genom  ett  antal 

dimensioner; flexibla ekonomier, globaliseringens paradox, döda sanningar, den rörliga mosaiken 

och det gränslösa jaget. Dessa spänner över ett mycket stort område, så i det följande kommer fokus 

ligga på det som har betydelse för undervisningen och skolans värld i det postmoderna samhället. 

Den nya ekonomin, med fokus på flexibilitet, ställer nya krav på de kunskaper och färdigheter som 

skolan behöver förse eleverna med, vilket enligt författaren ställt krav på skolan att sträva efter 

individualisering och ökad samarbetsförmåga. Flexibilitet har kommit att bli ett modeord både inom 

ekonomin,  företagsvärlden  och  skolan  (Ibid.  62ff).  Globaliseringen  ger  i  skolan  upphov  till 

diskussionen kring hur den som ett utskott för samhället bör förhålla sig till den multikulturella 

utvecklingen och förändringen av den nationella identiteten.  Till denna problematik kan läggas den 

etnocentrism och i vissa fall främlingsfientlighet som har sin grund i denna (Ibid. 67ff). En för 

skolans  och  det  individuella  livet  minst  lika  betydelsefull  förändring  som  ekonomins  är  den 

kunskapsmässiga uppluckring som ägt och äger rum. Den moderna rationella positiva synen på 

kunskapen och samhället har börjat krackelera, ”de stora berättelserna” och sanningarna har utsatts 

för kraftig kritik. ”Tilliten till universaliserande, allomfattande trossystem håller på att vackla […] 

metateorier  och  metaberättelser  om mänsklig  insikt  har  hamnat  i  vanrykte”  (Ibid.  72).  Denna 

utveckling från vad som ansågs vara säker kunskap till vad som allt mer kommit att ses som osäker, 

relativ och flytande sådan har flera orsaker. Hargreaves pekar på att kommunikationsteknologin dels 

gör  spridningen  av  information  till  en  global  fråga,  vilket  i  sin  tur  leder  till  en  allt  snabbare 

förändringstakt, vilket ytterligare påverkar instabiliteten i informationen. Till detta kan läggas att 

den globala migrationen gör att kulturer sprids över hela jorden och att allt fler kulturer därmed får 

kontakt med andra kulturella erfarenheter och kunskaper (Ibid. 71ff). För skolan innebär detta att 

”när vetenskapliga kunskaper allt mer får karaktären av något provisoriskt, kommer en läroplan som 

baseras  på  givna  kunskaper  och  odiskutabla  fakta  att  bli  allt  mindre  trovärdig. 

Undersökningsprocesser, analyser, insamlande av informationer och andra aspekter av det att ”lära 

sig att lära” på ett engagerat och kritiskt sätt, kommer att bli viktigare som mål och metoder för 
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lärare och skolor i den postmoderna världen” (Hargreaves 1998:73)

Effekterna av de ovanstående beskrivna karaktärsdragen för det postmoderna samhällets utveckling 

leder sammanlagt till vad Hargreaves kallar för den organisatoriskt ”rörliga mosaiken”. Med detta 

syftas på de föränderliga och komplexa förutsättningar som får genomslag i de strukturer, roller, 

organisationer  och  hierarkier  som skapas.  Nätverk  och  projekt  prioriteras  framför  fasta  roller, 

strukturer  och ansvarsområden (Ibid.  78f).  Denna flexibilitet  går  igen i  vad som efterfrågas  av 

samhällets  medborgare,  något  som i  sin  tur  påverkar  kraven på skolans  formande av eleverna; 

”anpassningsförmåga,  kreativitet,  förmåga  att  ta  vara  på  möjligheter,  samarbete,  kontinuerlig 

utveckling, en positiv inställning till problemlösning och som är motiverade att lära sig maximalt 

om omgivningen och sig själva” (Ibid. 79).

Dessa förändringar leder i sin tur till en omdefiniering av individens identitet och uppfattning av sig 

själv och sin livsvärld. Hargreaves beskriver skillnaden som att ”i det högmoderna tillståndet, med 

alla dess instrumentella krav och påbud, fanns en tendens till att jaget förtrycktes och förnekades, 

inspärrat i byråkratins järnbur. I postmoderna samhällen är det däremot jagets natur och integritet 

som betvivlas”(Ibid. 87). Eller annorlunda uttryckt så får en tillvaro av ständigt skiftande intryck 

med instabila och provisoriska sanningar en avgörande betydelse på individens självbild. Jaget blir 

lika skiftande och tillfälligt som den värld det lever i, och blir därmed ett projekt utsatt för ständigt 

återkommande självreflektering och självutveckling(Ibid. 86ff).

Kraften  av  denna  förändring  och  dess  konsekvenser  tolkas  olika  från  författare  till  författare, 

exempelvis  så menar Hargreaves att  ”det som skapar förändringsmönstren i  dagens skola är en 

genomgripande  och  dynamisk  kamp  mellan  två  enorma  samhällskrafter;  modernitet  och 

postmodernitet” (Ibid. 23). I vår mening har nämnde författare en relativt sval hållning i relation till 

skolans framtida utmaningar, även om han anser dagens skola vara dåligt lämpad för att ta sig an 

den(Ibid. 64). Zygmunt Bauman skräder däremot inte orden då han rakt av kallar situationen för en 

”utbildningskris” (Bauman 2002:156). Denna skillnad i hållningar är värd att nämna men inte av 

direkt betydelse för syftet med  vår uppsats, däremot möjligtvis för de tolkningar man kan tänkas 

vilja  dra  ur  den.  För  att  klargöra  så  är  intentionen  med  vårt användande  av  orden  modernitet 

respektive postmodernitet av deskriptiv karaktär, och inte som i den mer laddade epistemologiska 

diskussionen rörande postmodernismen. Begreppen används alltså med syfte att sätta förändringen i 

ett  sammanhang.  Eller  som Hargreaves  säger  ”utan en teori  om kontexten  blir  förändringar  på 

utbildningsområdet en mystisk och meningslös process, som inte låter sig styras eller beskrivas på 
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ett adekvat sätt” (Hargreaves 1998:39).

1.4.2 Tre sorters lärande

I Det individualiserade samhället under kapitlet Utbildning: under, för och trots postmoderniteten 

skisserar Bauman upp ett scenario för utbildningen från det moderna till postmoderna samhället. 

Utifrån  detta  visas  behovet  för  vilken  utbildning  som  i  hans  mening  kommer  vara  störst. 

Tankegången  tar  sin  utgångspunkt  i  antropologerna  Gregory  Batesons  och  Margaret  Meads 

tredelade  uppdelning  av  lärandet,  som  är;  protolärande,  deuterolärande samt  tertiärt  lärande, 

Vilket  Bauman  även  tolkar  och  utvecklar.  Den  förstnämnda,  protolärandet,  symboliserar  det 

uppenbara i lärandet, innehållet som sådant , något som kan ses med blotta ögat, undersökas och 

evalueras, skapas och planeras. Detta lärande av första graden kompletteras med deuterolärandet 

vilket kort sammanfattas som ”att lära sig lära” och beskrivs som en på många sätt hemlig process, 

vilken ofta äger rum på ett omedvetet plan under lärandet. Processen är svårkontrollerad och inte 

nödvändigtvis uppenbart kopplad till  innehållet för protolärandet. Deuterolärandets betydelse för 

lärandet poängteras och framhålls som ett nödvändigt komplement till allt protolärande samt att 

detta senare lärande utan det tidigare skulle resultera i ett sinne som oförmögen att tillgodogöra sig 

nya situationer. Deuterolärandet är den del av processen i vilken den lärande erhåller de färdigheter 

som lärandets främsta mål menas vara, oavsett lärandets egentliga innehåll (Mead  1964). 

Bauman menar att det grundläggande för skillnaden mellan deuterolärande och det tertiära lärandet 

är att det senare knyter den ”primära och avgörande rollen i undervisnings- och inlärningsprocessen 

till  den sociala kontexten” (Bauman 2002.151). Bateson menar att  relationen mellan proto- och 

deuterolärande är universell och nedärvts genom evolutionens gång. Vilket i sin tur är baserad på 

den  förhållandevis  stabila  ontologiska,  epistemologiska  och  normativa  grund som rått  fram till 

övergången från  modernitet  till  postmodernitet.  Det  är  igenom detta  epokskifte  som skillnaden 

mellan  den  andra  och  den  tredje  graden  av  lärande  ligger.  (Bateson  1973).  Bauman  skriver; 

”deuterolärandet behåller sitt adaptiva värde och gör sin nödvändiga nytta bara så länge eleverna 

har anledning att räkna med att de tillfälligheter de möter verkligen bildar ett visst stabilt mönster” 

(Bauman 2002.152). Den fas och utveckling som vårt samhälle gått in i genom det post- moderna 

betecknades  till  och  med  som  något  ”onormalt”  av  Bateson.  Då  dess  förutsättningar  inte 

överensstämmer med vad han menade vara nedärvda och grundläggande förutsättningar  för det 
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mänskliga tänkandet och lärandet (Bateson 1973).  Förutsättningar som enligt Bauman innebär att 

”varje enskild orienteringspunkt som fick världen att se stabil ut och gjorde det naturligt att vara 

logisk vid valet av livsstrategi: yrke, färdigheter, livspartner, etikettsregler, visioner av hälsa och 

sjukdom, riktiga värderingar och lämpliga sätt att försöka följa dem – alla dessa och många fler en 

gång stabila orienterings-punkter tycks vara i förändring. Det tycks pågå flera spel samtidigt och 

varje spel förändrar sina regler medan det spelas” (Bauman 2002:153). Det är utifrån ovanstående 

som det tertiära lärandet ska förstås, då ett lärande som innebär att skaffa förmågan att modifiera de 

alternativ  som deuterolärandet  gett,  att  lära  sig  anpassa  sig  till  endast  tillfälliga  sanningar.  Att 

medvetet  bryta mot tankemässiga regler och vanor samt att  lära sig organisera en fragmenterad 

verklighet  till  mönster  vars status  aldrig  kommer vara mer  än temporär.  Bauman säger  att  den 

postmoderna människan;

måste därför kunna inte så mycket upptäcka en gömd logik i mängden av händelser eller dolda mönster 

i slumpvis anbringade samlingar av färgfläckar som med kort varsel lösa upp sina mentala mönster […] 

Postmoderna mäns och kvinnors framgångar i livet (och därmed deras förnuftighet) är mer beroende av 

hur snabbt de lyckas göra sig kvitt gamla vanor än hur kvickt de kan lägga sig till med nya. Bäst av allt 

är att inte alls bry sig om att finna några mönster; den vana man fått i det ”tertiära lärandet” är vanan att 

klara sig utan vanor (Ibid. 154).

Tilläggas  bör  att  tertiära  lärande  inte  ska  ses  som  en  förvrängning  av  lärande-  och 

utbildningsprocessen  och  dess  syfte  utan  snarare  som ett,  i  förhållande  till  sin  tid,  nödvändigt 

element genom de adaptiva förmågor som kommer ur det (Ibid. 153).

I förhållande till dessa tre typer av lärande så menar Bateson att skolan främst är upptagen med 

protolärandet. Deuterolärandet, med sin diffusa karaktär, är många gånger  bortom pedagogernas 

och läroplansskrivarnas  medvetna kontroll,  eller  i  vart  fall  endast  delvis  eller  indirekt  (Bateson 

1973).  Trots  deuterolärandets  undflyende  karaktär  menar  Bauman  att  det  är  förhållandevis 

hanterbart i jämförelse med det tertiära lärandet. Skillnaden sägs bland annat ligga i att under det 

postmoderna så luckras strukturen upp gällande vad som räknas som kunskap, vem som bestämmer 

detta,  vem som ska förmedla den och vem som är mottagare.  Det vill  säga ”en situation  utan 

struktur, eller en annan situation med lika förvirrande konsekvenser – en situation präglad av ett 

överflöd  av  strukturer,  överlappande och  korsande,  oberoende och  okoordinerade  strukturer,  en 

situation där utbildningsprocesserna är allt annat än prydligt skilda från övriga engagemang och 

kontakter i livet och därför ingen egentligen ”har ansvaret” ” (Bauman2002.154f). 
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Bauman beskriver en föga ljus framtid för skolan och de pedagogiska fältet, då han menar att dessa 

fortfarande på många vis är fast i den moderna utgångspunkten för kunskap och lärande, vilket gör 

skolan dåligt lämpad att hantera den nya tidens förutsättningar (Bauman 2002:156). Problematiken 

ligger  i  att  protolärandet,  som lättast  kontrolleras,  är  den  sorts  lärande  som gör  minst  nytta  i 

sammanhanget,  mer  givande  menas  då  vara  deuterolärandet  och  främst  det  tertiära  lärandet. 

Dilemmat från skolans håll är dock att det senare är mer eller mindre okontrollerbart, då det ”inte 

hänför sig till  någon särskild kursplan och utbildningshändelse utan just  till  den stora mängden 

konkurrerande kursplaner och pedagogiska händelser” (Ibid. 168).

Avslutningsvis  konstaterar  Bauman  att  i  dagens  och  framtidens  värld  föredras  och  gynnas  det 

tertiära lärandet och dess förmågor (Ibid. 156). Det moderna projektets mål och försök att nå en 

rationell  värld  med  rationella  innevånare  sjunker  allt  mer  samman  och  i  förhållande  till  detta 

framstår det tertiära lärandets fördelar och nödvändighet allt tydligare;

Att ”förbereda för livet” – denna eviga, oföränderliga uppgift för all utbildning – måste först och främst 

betyda att man odlar förmågan att leva dagligen och i fred med ovissheten och ambivalensen, med en 

mängd olika ståndpunkter och frånvaron av osvikliga och tillförlitliga auktoriteter; måste betyda att 

man skapar tolerans för olikheter och vilja att respektera rätten att vara annorlunda; måste betyda att 

man stärker den kritiska och självkritiska förmågan och modet att  ta ansvar för sina val  och deras 

konsekvenser; måste betyda att man utvecklar förmågan att ”ändra ramar” och motstå frestelsen att fly 

från friheten och den obeslutsamhetens ängslan som denna för med sig vid sidan av glädjen över det 

nya och outforskade (Ibid. 168). 

Dessa tre former av lärande, proto-, deutero- respektive tertiärtlärande utgör ett av de perspektiv 

utifrån vilket vi kommer att analysera de olika läroplanernas syn på och mål för lärandet. Som redan 

sagts råder det inga vattentäta skott mellan kategorierna, protolärandet och deuterolärandet beskrivs 

av Bateson som egentligt oundgängliga för varandra, likaledes glider deuterolärandet in i det tertiära 

lärandet genom betoningen på det metakognitiva. För att nyansera begreppen och precisera deras 

analytiska  potential  kan  det  vara  på  sin  plats  att  upprätta  en  glidande  skala;  1)  huvudsakligen 

protolärande , 2) protolärande glidandes mot deuterolärande, 3) huvudsakligen deuterolärande, 4) 

deuterolärande glidandes mot tertiärt lärande samt 5) huvudsakligen tertiärt lärande. 

Detta kapitel har syftat till att ge kategoriseringar och begrepp för att analysera dokumenten. Att 

strukturera upp undersökningen kring centrala fenomen som kunskap, lärande och individ. Till detta 

har fogats några möjliga utvecklingslinjer. För att sätta dokumenten i en kontext bidrar bilden av 
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samhällets  förändring  från det  moderna till  det  postmoderna som en spegel  att  hålla  upp inför 

läsandet av dessa. Avslutningsvis ger Baumans distinktion mellan olika sorters lärande en möjlighet 

att närmare kategorisera dokumentens fokus och utveckling.

1.5 Material, avgränsningar och disposition

Då uppsatsens område för undersökning är läroplanernas utveckling rörande synen på individen och 

dess lärande så består det empiriska materialet av en rad läroplaner. Dessa är LG 60, LGY 70 samt 

LPF  94.  Till  detta  material  läggs  de  två  statliga  utredningar  som  beställts  av  den  borgerliga 

alliansregeringen 2006 samt den föregående socialdemokratiska regeringen, som grund för en ny 

läroplan  för  gymnasieskolan,  SOU  2002:120  samt  SOU  2008:27.  Materialet  hade  mycket  väl 

kunnat sträcka sig längre bak i tiden, något  vi dock avstått från av ett par orsaker, dels för att de 

tidigare  läroplanerna  inte  var  en  sammanhållen  sådan  utan  uppdelad  i  flera  olika  läroplaner 

beroende på inriktning. Utöver detta så faller dessa i viss mån utanför vår teoretiska ram då denna 

fokuserar på det moderna samhällets övergång till det postmoderna dito. Förvisso hade det kunnat 

vara av intresse att se hur teoribilden matchade de äldre direktiven för skolan, inte minst gällande 

Mead´s,  Bateson´s  och  Baumans  uppdelning  av  lärandet.  De  teoretiska  begränsningarna  i 

kombination med arbetets omfång fick oss dock att ta beslutet att påbörja undersökningen i och med 

1965 år läroplan för gymnasiet.  Vi har även valt att inte inkludera de för de olika tidpunkterna 

rådande skollagarna eller olika publikationer från skolverket eller dess motsvarighet. Gällande de 

förstnämnda av orsaken att dessa i sig inte uttrycker särskilt mycket av det som uppsatsen valt att 

studera,  men  även  för  att  skollagen  med  rimlighet  kan  anses  vara  inkorporerad  i  läroplanen. 

Rörande de mellanliggande publikationerna har  vi valt att avstå från dessa, dels då de inte delar 

samma tyngd som läroplanerna men även av praktiska orsaker samt med hänsyn till arbets omfång. 

Bortsett från denna rent empiriska avgränsning så är det även värt att nämna att uppsatsen enbart 

fokuserar på vad Linde kallar den skriftliga delen av det läroplansteoretiska fältet, och därmed inte 

på  det  praktiska  mer  beteendevetenskapliga.  Något  som  medför  att  uppsatsen  har  en 

utbildningshistorisk karaktär i att fokus för studien är att kartlägga och analysera det som framhålls 

som önskvärt i läroplanerna och dokumenten. Med detta dock inte sagt att den realiserande och 

praktiska biten av samma område vore ointressant, ingalunda, men det får utgöra område för en 

annan studie. Det bör även noteras att undersökningen endast berör det som sägs generellt angående 

kunskaper och förmågor, det vill säga att vi inte specificerat detta genom studier av olika ämnen och 

dess kursplaner.
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Arbetets  upplägg  innebär  först  en  presentation  av  det  läroplansteoretiska  området,  till  vilket 

uppsatsens fokus kopplas. Därefter följer den teoretiska ram varigenom analysen kommer föras. 

Denna innefattar dels en mall för kontextualisering av det moderna samhällets övergång till  det 

postmoderna,  med  de  utmärkande  drag  som är  relevanta  för  uppsatsen  syfte.  Till  detta  fogas 

Zygmunt Baumans (via Bateson och Mead) uppdelning av lärandet i protolärande,  deuterolärande 

samt  tertiärt  lärande.  Materialet  presenteras  och  avgränsas,  till  detta  läggs  en  metodologisk 

förklaring och diskussion. Efter detta följer en presentation av det empiriska materialet, det vill säga 

de olika läroplanerna samt de två statliga utredningarna. Presentationen inleds med den världs- och 

framtidsbild som dokumenten innehåller, övergår sedan till den syn på eleven som framhålls samt 

avslutas med de mål för lärandet som beskrivs. Som avslutning sammanställs materialet, dels den 

förändring som ägt rum, samt analyseras via teorin. 

1.6 Metod 

Då uppsatsens  syfte  innebär  att  undersöka  ideal,  försanttaganden  och  synsätt  i  läroplaner  och 

utredningar så blir av naturen metoden för detta av kvalitativt slag. Då materialet inte ger något 

direkt utrymme för kvantitativa studier, och framförallt då det vi har för avsikt att undersöka, det 

vill  säga ideal  och kunskapssyn,  är  av undflyende karaktär  och därmed bäst  lämpar  sig  till  att 

kvalitativt granskas.

I läsandet av de olika dokumenten har tillvägagångssättet varit att granska varje dokument utifrån 

tre grundläggande perspektiv; Världsbild och framtid, Eleven och dess mål samt Målet för lärandet. 

Dessa har i sin tur varit uppdelade i en rad underkategorier. Gällande det första perspektivet så har 

kategorierna  varit  1)  den  ontologiska,  världsbeskrivande  och  framtidsförutseende.  2)  Den 

epistemologiska; de kunskaper och färdigheter som anses vara av vikt och nytta i förhållande till 

världs- och framtidsbeskrivningen. Samt 3) De normativa inslag som dokumenten ger uttryck för 

gällande  önskade  attityder  och  förhållningssätt  i  förhållande  till  världs-  och  framtidsbilden. 

Gällande  perspektivet  om eleven  och  dess  mål  har  följande  kategorier  använts;  1)  Hur  eleven 

beskrivs som subjekt / individ, inkluderande dess rättigheter, ansvar och skyldigheter. 2) Vad som 

nämns rörande personlig och individuell  utveckling,  3) de kvaliteter  och attityder som eleverna 

önskas tillägna sig. Till detta läggs 4) de omsorger skolan bör vidta för att uppnå detta, inklusive 
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skyldigheter för att uppfylla elevens rättigheter, samt 5) praktiska tillvägagångssätt för att realisera 

ovanstående.  Det  avslutande  perspektivet  gällande  målet  för  lärandet  delas  upp  i  1)  önskade 

kunskaper,  2)  önskade  färdigheter,  samt  3)  önskade  kvaliteter  och  attityder.  Till  detta  läggs  4) 

skolans och lärarnas tillvägagångssätt och 5) uttryck för inkorporerande av individen i lärandet. 

Avslutningsvis så fokuseras även på vad dokumenten ger uttryck för gällande 6) vad studierna ska 

leda  till.  Det  kan  noteras  att  vi  gjort  en  distinktion  mellan  personliga  och  utbildningsmässiga 

färdigheter etc. Dessa två glider givetvis ofta in i varandra, men i den mån det varit möjligt så har 

de placerats under respektive kategori.    

Utifrån denna kategorisering är dokumenten lästa och genomsökta och sammanställda i en löpande 

omskriven  text,  relativt  befriad  från  citat,  dock  med  noter  rörande  varje  framlagt  påstående. 

Presentationen  av  materialet  är  i  mesta  möjliga  mån  utan,  av  oss  gjorda,  beskrivningar  och 

kommentarer,  endast  i  ett  fåtal  fall  förekommer  dessa,  då  med  motiveringen  att  framhålla  i 

dokumenten återkommande företeelser och attityder. Det kommer snart märkas att läroplanerna och 

utredningarna lägger olika fokus på olika saker, något som medför att i vissa fall är något perspektiv 

betydligt utförligare än andra. Vi har inte eftersträvat att upprätthålla nån balans mellan dessa utan 

låter istället de olika dokumenten tala för sig själva, med vad det innebär. I vissa fall, framförallt 

rörande  SOU 2008:27,  så  har  de  olika  kategorierna  varit  tvungna  att  anpassas  en  aning  efter 

innehållet, detta då utredningens natur inte påminner särskilt mycket om den tidigare utredningen 

eller läroplanerna. Utöver detta så kommer det märkas att presentationen av de olika dokumenten 

skiljer sig i omfång, detta av den enkla orsaken att de i olika hög grad berört frågor av intresse för 

uppsatsen.   

Vad som också är värt att hålla i tanken är att läroplaner och statliga utredningar två helt olika 

sorters dokument. De senare må ligga till grunden för de tidigare men sättet de förhåller sig till 

frågorna är annorlunda, utredningarna diskuterar frågor på djupet medan läroplanerna ger direktiv, 

läroplanerna å andra sidan har en betydligt mer praktisk prägel. Detta gör inte utredningarna mindre 

värda för uppsatsens syfte,  men det bör noteras då olikheter i  framställningen av dem kommer 

märkas. 

Vid  en  sådan  här  studie  är  det  värt  att  överväga  hur  de  olika  dokumentens  ord  ska  tolkas? 

Likvärdigt, eller utifrån sin egna tids synsätt och förhållningar? Vi har valt att att så länge det inte 

rör tydligt värdeladdade ord så antas de ha samma betydelse över tid. Svårigheten är dock större, 

och inte alls lika lättbehandlad, då det handlar om vad dokumenten inte tar upp. Samtidigt som det 
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onekligen säger något om en läroplan som exempelvis inte berör elevens rättigheter, så säger det ju 

därmed inte att den är motståndare till sådana. Ett alternativ att förhålla sig till detta är att endast 

fokusera på den deskriptiva sidan av saken och förklara att i det ena fallet nämns det, men inte i det 

andra.  Om  det  dock  föreligger  så  att  den  teoretiska  ramen  kan  erbjuda  förklaringsgrund  till 

skillnaden mellan dokumenten så erbjuds möjligheten att göra en djupare tolkning. Detta dock med 

försiktighet och förutsatt att teorin i sig är korrekt. Ett annat problem kopplat till ovanstående är det 

som kommer framgå av de två statliga utredningarna, vilkas stora skillnader i perspektiv och fokus 

gör dem synnerligen olika, omfamnandes helt olika frågor. Detta ger uttryck för vad beställarna 

samt utredarna har funnit av intresse, men är samtidigt inte grund nog för att säga något om vad de 

anser om utanförliggande frågor. Även om det alltid är värt att notera frånvaron av något på samma 

vis som närvaron.       

Det bör även noteras att då uppsatsens fokus ligger i att klargöra de olika dokumentens syn på 

eleven och dess lärande så blir en diskussion gällande eventuellt tendentiösa inslag i  materialet utan 

intresse. Detta då fokus för arbetet är just de uttryckta värderingarna och synsätten, och inte dess 

eventuella korrekthet. Vad som dock är av relevans är frågan rörande vår egen del i sållandet och 

framställandet av materialet. Denna problematik är dock mycket svårfrånkomlig.  Vår förhoppning 

är  dock  att  genom  vårt i  mesta  möjliga  mån  noggranna  tillvägagångssätt  samt  de  utförliga 

källhänvisningarna kunna överbringa detta dilemma.     
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2. Empiri

2.1 Läroplan för gymnasiet 1965 (LP 65)

Läroplan 65 är relativt kortfattad gällande sin syn på det samhälle den är formulerad i och den 

framtid  som  den  förutspår.  Dock  beskriver  den  människan  som  en  social  sådan,  både  som 

medborgare, nästa, kamrat och familjemedlem. Nuet och framtiden beskrivs som varande i hastig 

utveckling och förändring (Läroplan för gymnasiet 1965:13). Detta är något som läroplanen menar 

medför att det är av vikt att eleverna lär sig att samarbeta och att vara en aktiv samhällsmedlem, då 

detta i framtidens samhälle anses ”betydligt mer än det nuvarande kommer att kräva samverkan 

mellan människor av olika läggning och begåvning” (Ibid. 13).

Skolans uppdrag anses vara till stor del vara socialt fostrande, vilket innebär att den skall genom sin 

verksamhet främja att utveckla egenskaper hos eleverna som ska bära och förstärka demokratins 

värden och ideal. Förutom tolerans, samverkan, jämställdhet  mellan könen, människans egenvärde 

och livets okränkbarhet innefattas ”respekt för sanning och rätt” (Ibid. 13). Till detta läggs dock att 

det är av vikt att göra eleverna medvetna om hur idéer om moral förändrats med tidens gång och hur 

dessa skiljer sig åt mellan kulturer.  Dock tilläggs att eleverna, detta till trots,  bör se och lära känna 

den mängd av gemensamma värderingar som menas föreligga (Ibid. 15f).

2.1.1 Synen på eleven och dess lärande

Rörande hur Läroplan 65 uttrycker sig gällande eleverna som individerna så fastslår den att skolan 

ska  sträva  efter  att  varje  elev  skall  utvecklas  som  människor,  genom  att ”söka  främja  hans 

personliga mognande till en fri, självständig och harmonisk människa” (Ibid. 13). Eleven ska stå i 

centrum och skolan ska visa respekt för den som människa och bejaka han eller henne som individ 

och utifrån elevens förutsättningar. Eleven beskrivs som överlag målmedveten och motiverad, och 

det läggs vikt vid att skolan ska eftersträva att eleverna finner studierna angelägna och intressanta 

(Ibid.  34).  Läroplanen framhäver  även det  väsentliga  i  att  eleverna  har  möjlighet  till  påverkan 

gällande organisationen av arbetet på skolan, både gällande pedagogiska spörsmål och tillvaron i 

skolan på det hela. Skolan menas vara en arbetsplats som vilken annan i samhället och att eleverna 

inte endast bör ses mottagare för skolans verksamhet, utan även som medarbetare (Ibid. 22).

Målet  med elevens personliga utveckling berörs flertalet gånger,  detta som ett led i den sociala 

fostran (Ibid. 14) men även för att bidra till  att  eleven, genom uppmuntran till  initiativ,  blir  en 
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”självständigt  tänkande och handlande människa” (Ibid.  36).  Till  den önskade utvecklingen hos 

eleverna läggs målet om att skapa en känsla av ansvar inför sina studier och arbete, att uppbåda 

personligt engagemang inför sitt arbete och förmåga att planera det. Det resoneras en del kring detta 

och fastslås att det är av vikt att eleven inte befrias från att ta ansvar, det tilläggs dock att denna 

fostran måste ske utifrån varje elevs förutsättningar. Bortsett från skapandet av goda arbetsvanor 

framhålls självförtroende och den tillfredsställelsen av att ha klarat något man själv haft ansvar för 

som viktiga motiv (Läroplan för gymnasiet 1965:36).  Utifrån detta menar man att undervisningen 

bör läggas upp så att eleverna successivt får allt större ansvar för sina studier (Ibid. 40).

Den individanpassning som tidigare nämnts går igen genom dokumentet, och det betonas att läraren 

har ett stort ansvar i att upptäcka osäkra elever som inte själva ber om hjälp (Ibid. 43), samt att för 

var elev lägga upp en individuell studieplan anpassad efter elevens behov och förmågor (Ibid. 38). 

Något som går igen i rekommendationerna gällande bedömningsmetoder, vilka bör varieras och i 

viss  mån  låta  bestämmas  av  eleverna.  För  att  variera  studiesättet  (Ibid.  58f)  samt  inriktas  på 

samtliga av skolans målsättningar (Ibid. 55). Tilläggas kan att läroplanen förordar olika beting för 

elever  på  olika  nivåer,  överkurs  för  vissa  och  ytterligare  övning  för  andra  (Ibid.  60). 

Klassundervisningen, där lärare frågar och elever svarar kritiseras i viss mån, då den menas kunna 

medföra passivitet från de elever som inte omedelbart är involverade. Lärarna ska i sin strävan efter 

en  individualisering  av  den  traditionella  katederundervisningen  försöka  varva  med  mer 

aktivitetsfrämjande  alternativ,  såsom  föredrag  och  skriftliga  rapporter.  Dels  för  att  träna  egen 

arbetsplanering men även för att i mesta möjliga mån anpassa lärandet till var elevs intressen och 

förmågor (Ibid. 34f). Presentationen av lärostoffet ska även framföras i ett sammanhang som är 

fattbart, vilket anges som en nödvändighet för engagemang och verkliga resultat. (Ibid. 27) Även 

ämnesöverskridande undervisning uppmuntras, med motivet att det kan ha effektiviserande resultat 

(Ibid. 28).

2.1.2 Målet för lärandet

Gällande målen för undervisningen säger Läroplan 65 att de generella färdigheter som eftersträvas, 

och tydligt betonas, är att  utveckla ”ett  självständigt och kritiskt betraktelsesätt” (Ibid. 14) samt 

”förmåga att på egen hand tillägna sig kunskap” (Ibid. 36). Angående värderingsfrågor fastslås att 

det alltid ska vara elevens roll att själv pröva dessa, för att sedan själva avgöra hur de förhåller sig 

till  dem (Ibid.  14). Utöver dessa grundläggande förmågor nämns att  föreningsverksamhet bland 

eleverna  kan  ge  praktiska  kunskaper  och  förmågor  såsom;  ”Föreningskunskap, 

sammanträdesteknik,  arbetsfördelning,  organisationsplanering,  debatteknik  och 
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argumentationsvana,  arbetspsykologi,  förmåga  att  arbeta  både  självständigt  och  i  grupp, 

initiativförmåga och ansvarskänsla” (Ibid. 20f).

Läroplanen säger att  gymnasieskolan måste ha som syfte  att  förbereda eleverna väl inför  deras 

eventuellt  framtida studier och kommande yrkesliv.  Det senare betonas då läroplanen menar att 

många  av  eleverna  direkt  efter  gymnasiet  kommer  få  jobb  inom  näringsliv  eller  förvaltning. 

Elevernas framtida mål och sysselsättning ska underlättas genom att ge specialförberedelser som 

elever kan önska eller behöva. Något som dock menas måste stå i  rimlig relation till de önskemål 

som samhället och arbetsmarknaden kan tänkas ställa(Läroplan för gymnasiet 1965:15).

2.2 Läroplan för gymnasieskolan 1970 (LPG 70)

Liksom i LG 65 beskrivs samhället som statt i allt snabbare förändring, vilket menas medföra  att 

skolan i hög utsträckning måste vara ajour med utvecklingen och successivt omprövas. Det betonas 

att skolan måste förhålla sig till samhällets förändring och inte bara anpassas till eleven utan även 

till det tidigare (Läroplan för gymnasieskolan 1970: 18). Då det framtida samhället förutspås begära 

ett större ansvar av den enskilde individen så framhålls vikten av dennes intellektuella utveckling 

(Ibid. 22), samt att skolan måste ”ge eleverna god beredskap att kunna möta ändrade förutsättningar 

och nya krav” (Ibid. 18). Det framtida samhället antas begära ett ökat samarbete och solidaritet 

mellan dess innevånare, vilket skolan måste förbereda eleverna för samt att uppmuntra dessa att 

vara aktiva samhällsmedlemmar (Ibid. 17f).

2.2.1 Synen på eleven och dess lärande

Läroplanen  fastslår  att  den  enskilde  individen  är  mittpunkten  för  skolan  och  dess  verksamhet, 

utöver detta framhålls  att  personalen ”skall  visa aktning för elevernas människovärde och söka 

skaffa  sig  kännedom om deras  egenart  och  förutsättningar”  (Ibid.  17).  Det  betonas  att  en  av 

gymnasieskolans viktigaste uppgifter är det personlighetsutvecklande arbetet, och att skolan har på 

sitt ansvar att uppmuntra och hjälpa varje individ att utvecklas och ta till vara på sina möjligheter. 

Det tilläggs att denna uppgift löper parallellt och gemensamt med skolans kunskapsförmedlande 

uppdrag (Ibid. 19). Skolan skall ge eleverna gott om chanser att få ge uttryck för sin personlighet, 

fantasi och kreativitet, samt att utveckla sitt känsloliv. Målet anges vara att eleverna ska utvecklas 
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till ”fria , självständiga och harmoniska människor” (Ibid. 17). Det konstateras även att skolan som 

arbetsplats bör vara demokratiskt styrd och att eleverna bör få vara delaktiga i utformandet av dess 

regler (Ibid. 22).

2.2.2 Målet för lärandet

Till  de  mål  för  den  sociala  och  personliga  fostran  som eftersträvas  i  LPG 70 hör  att  utveckla 

elevernas  självkänsla,  initiativförmåga,  arbetsmoral  och  samarbetsförmåga  (Läroplan  för 

gymnasieskolan 1970:22). Dessa två senare betonas i vikten och nyttan av att eleverna övas i att ta 

ansvar  för  sina uppgifter,  detta  genom att  ge  eleverna  utmaningar  av successivt  ökande tyngd. 

Läroplanen hävdar att dessa mål är nödvändiga för ett ökande självförtroende och uppskattande av 

arbete (Ibid. 45). De normativa ideal som framhålls som eftersträvansvärda för den sociala fostran 

är de samma som i LG 65 ”att väcka respekt för sanning och rätt, för människans egenvärde, för 

människolivets okränkbarhet och därmed för rätten till personlig integritet” (Ibid. 24). Utöver dessa 

eftersträvansvärda attityder efterlyses ett främjande av elevernas samarbetsförmåga, självdisciplin 

samt gemensamma ansvarstagande (Ibid. 26). För att dessa önskade kvaliteter och förmågor ska nås 

menas det i läroplanen att skolans organisation och arbete måste utformas på så vis att det för var 

elev är möjligt att ha personliga sätt att genomföra sina studier, så att dessa bidrar till individens 

utveckling(Ibid. 18). I genomförandet av detta ska lärarna, bortsett från sina pedagogiska förmågor, 

ha kunskap om de vanligare orsakerna till beteende och anpassningssvårigheter (Ibid. 23).

Gymnasieskolans  verksamhet,  gällande  lärandet,  menas  syfta  till  att  eleverna  ska  ”tillägna  sig 

sådana färdigheter och kunskaper, vanor, attityder och värderingar som är av betydelse för deras 

personliga utveckling och för deras möjlighet att  påverka och leva i  dagens och morgondagens 

samhälle” (Ibid. 19). 1970 års läroplan lägger mer fokus på beskrivandet av önskade förmågor än på 

kunskaper. Det sägs dock att det är av stor vikt att eleverna tillägnar sig goda kunskaper i allmänhet 

men specifikt om samhället som sådant (Ibid. 19). Framhålls görs även betydelsen, för motivation 

och inlärning, av att skapa sammanhang i lärandet, både inom ämnet som sådant men även mellan 

ämnena. Motiv till detta anges även vara att det ger eleverna färdighet att sammanställa uppgifter 

från olika håll och därmed att se frågor ur olika perspektiv (Ibid. 41). Till dessa läggs ytterligare mål 

så som förmågan att granska uppgifters trovärdighet, argumentation och slutsatser dragna ur dessa, 

läroplanen  förordar  ett  undersökande  förhållningssätt  till  information  och  kunskaper.  Även 

färdigheter som att tillämpa sitt vetande och att kunna skilja mellan fakta och värderingar framförs 

som viktiga,  och utifrån detta sträva efter  ”intellektuell  redlighet”,  gällande både sina egna och 
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andras  åsikter  (Ibid.  19f).  Allt  detta  syftandes  till,  vad  som på  annan  plats  uttrycks  som;  ett 

intellektets skolning,”tankens klarhet och reda, förmågan att pröva kritiskt och självständigt och 

motstå  tendentiös  påverkan,  att  analysera,  jämföra  och  sammanfatta”  (Ibid.22).  Liksom  i  den 

tidigare läroplanen fastslår 1970 års läroplan att då det gäller värderingsfrågor så bör det vara upp 

till eleven att godta dessa eller inte, efter egen analys och prövning(Ibid. 20). Skolans arbete ska hos 

eleverna ingjuta attityder som respekt för sanning och strävandet efter denna, seriositet gällande 

problemställningarna  samt  en  allmän  respekt  för  andra  åsikter  (Läroplan  för  gymnasieskolan 

1970:40). Läroplanen betonar även betydelsen av att skolan väcker intresse och engagemang för 

samhällsfrågor hos eleverna, samt känslan av gemenskap och tillhörighet med samhället (Ibid. 19). 

Dessa målsättningars betydelse visar sig extra tydligt då de även omnämns som kriterier för betyg 

och bedömning. I vilka det fastslås att dessa ska utgå från en allsidig grund och bedöma individens 

hela  utveckling,  inklusive  förmågan  till  självständigt  och  kritiskt  prövande,  ansvar  och 

initiativförmåga (Ibid. 56ff).

Likaså denna läroplan förordar tydligt en individualisering av gymnasieskolans verksamhet, läraren 

ska skaffa sig en bild av varje elev och dess behov (Ibid. 26), och visa ett stort intresse för eleverna i 

anpassningen  av  studierna  utifrån  varje  elevs  egenskaper  och  förmågor.  Det    framhålls  att 

undervisningen  måste  anpassas  efter  elevens  utvecklingsnivå,  samt  att  stoffet  ska  kopplas  till 

elevernas  erfarenheter  och  verklighet  (Ibid.  25).  Parallellt  och  symbiost  med  detta  ska,  enligt 

läroplanen, elevernas intresse för studierna och motivation hela tiden uppmuntras och förstärkas 

(Ibid. 22). Det konstateras dock att om målet med en individualisering av lärandet ska nås så måste 

eleverna ha ett aktivt medbestämmande över undervisningens tillvägagångssätt, men även gällande 

dess innehåll,  dock inom ramarna för kurserna (Ibid. 43). Detta elevinflytande menas dock vara 

tvunget  att  ställas  i  relation  till  de övergripande  krav  och önskemål  som arbetsmarknaden och 

samhället ställer upp. Vilka generellt anges vara att hos eleverna skapa förutsättningar för att kunna 

hantera förändringar inom deras framtida studier och eller yrkesroller (Ibid. 20).

2.3 Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994 (LPF 94)

Det  är  en  värld  i  snabb förvandling  som målas  upp i  läroplanen från  1994,  den  beskrivs  som 

komplex  och  med  ett  allt  större  flöde  av  information,  hastiga  förändringar  inom  arbete  och 

teknologi  (Läroplan  för  de  frivilliga  skolformerna  1994:5).  Världen  menas  ha  blivit  allt  mer 
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internationaliserat  och rörligheten  över  gränserna  har  skapat  ett  mångkulturellt  samhälle,  vilket 

ställer nya och andra krav på dess medborgare i att leva med och se tillgångarna med kulturell 

heterogenitet (Ibid. 3). Till dessa nya krav läggs även nya kunskaper, förmågan att arbeta under 

förändrande förhållanden, att kunna anpassa sig till olika förutsättningar och samarbetsförhållanden 

(Ibid.  5).  Kunskaperna beskrivs som ett  mångfaldigt begrepp, vilket gestaltar  sig i  de fyra F´n; 

fakta,  förståelse,  färdighet  och  förtrogenhet,  som  tillsammans  konstituerar  begreppet  kunskap. 

Läroplanen slår dock fast att en diskussion med eleverna kring begreppet kunskap är av vikt samt 

att ge ”förståelsen för kunskapers relativitet” (Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994:6).  Med 

tanke på detta så förordas en ingående diskussion om kunskap som fenomen, vilken kunskap som 

för tillfället är viktig, framtidens syn på detta samt hur denna utveckling sker (Ibid. 6).

2.3.1 Synen på eleven och dess lärande

Lpf 94 gör stora omsorger gällande behandlingen av eleverna, den fastslår att diskriminering eller 

kränkande behandling av något slag är oacceptabelt och ska motverkas (Ibid. 3). Alla elever ska 

erhålla ”respekt för sin person och sitt arbete” (Ibid. 6). Skolan skall även verka för jämställdhet och 

i och med detta sörja för att möjligheter och rättigheter är lika oavsett kön (Ibid. 4). Skolan skall 

förutsätta att eleverna både är i stånd till och intresserade av att ta eget ansvar för sina studier och 

för vistelsen på skolan (Ibid. 14). Detta ansvar länkas samman med de demokratiska möjligheter till 

påverkan och delaktighet  som läroplanen föreskriver  ska  gälla  inom skolan.  Vilket  mer  precist 

menas innebära att skolan ska eftersträva att eleverna ska ta ansvar för att planera sina egna studier 

men även kunna påverka både dessas innehåll samt utformning. Något som dock förpliktigar skolan 

till  att  informera  eleverna  om  lärandets  mål  och  förutsättningar,  samt  vilka  rättigheter  och 

skyldigheter som eleverna har (Ibid. 4). Ännu en målsättning kopplad till ovanstående anges vara att 

eleverna genom att demokratiskt engageras i skolans verksamhet utvecklar sin kapacitet att verka 

under demokratiska former,  vilket på så vis även möjliggör ett aktivt samhällsengagemang med en 

fördjupad demokrati som följd (Ibid. 13).

Gällande elevernas personliga utveckling så säger dokumentet att skolans hela verksamhet skall 

sträva efter att eleverna allsidigt utvecklas (Ibid. 5) och blir harmoniska människor (Ibid. 7). Skolan 

skall även sträva efter att varje elev får de utmaningar den behöver för att successivt  växa och 

utvecklas efter hans eller hennes egna förmåga och förutsättningar (Ibid. 6). Likaledes skall skolan 

sträva efter att varje individ finner ”sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 

genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Ibid. 3). För att denna personliga utveckling ska vara 
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möjlig  så  menar  läroplanen att  det  är  nödvändigt  att  eleverna  medvetandegörs  om att  och  hur 

lärande,  kunskaper  och  förståelse  är  av  avgörande  betydelse  för  den  personliga  utvecklingen. 

Förhoppningen med detta anges vara att skapa ett positivt förhållningssätt till lärande och att genom 

detta stärka elevens självförtroende och ge hopp och tro om framtiden (Ibid. 6). Eller mer utförligt 

att stärka tilltron ”till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar 

och påverka sina villkor”(Ibid. 13). Förmågan till att ta ansvar för sina studier och att kunna se vad 

eleven behöver utveckla går även igen i de kriterier som läraren skall använda som grund för sin 

bedömning(Ibid. 15). Avslutningsvis poängterar läroplanen vikten av att kunna se och empatisera 

med andras förutsättningar och värderingar,  skolan skall  även vidga elevernas identitet  från det 

svenska till och med det globala (Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994:3f).

Läroplanen föreskriver att skolan skall lägga upp undervisningen efter varje individs  kunskapsnivå, 

behov och möjligheter, till detta läggs konstaterandet att det finns olika sätt att uppnå målen och att 

skolan särskilt måste uppmärksamma elever med svårigheter (Ibid. 4). Läroplanen är tydlig med att 

påpeka att skolan skall sikta mot att varje elev skall tro på sig själv och sin förmåga till utveckling 

(Ibid. 9). Detta genom att skapa ett gott klimat för lärande i vilket varje individ bemöts utifrån sina 

egna tankar, erfarenheter och möjligheter, så att denna med tiden kan få öva sin självständighet och 

ta  allt  mer  ansvar  (Ibid.11).  Läraren  skall  även  sörja  för  att  alla  elever,  oavsett  kön,  kulturell 

härkomst, sexualitet, sociala förutsättningar, religion eller eventuella funktionshinder, skall ha en 

reell påverkan på arbetet i skolan. Något som anges innebära att hjälpa alla elever att uttrycka sin 

vilja, gemensamt planera och utvärdera undervisningen samt att pröva olika arbetsformer (Ibid. 14).

2.3.2 Målet för lärandet

Rörande de kunskaper som gymnasieskolan skall förmedla så fastslår läroplanen att studierna ska 

lägga grunden för ett livslångt lärande, där eleverna ska få ”mer beständiga kunskaper som utgör 

den  gemensamma  referensram som alla  i  samhället  behöver”  (Ibid.  5).  Det  betonas  att  det  är 

betydelsefullt  att  ge  historiska  perspektiv  på  kunskaperna,  samt  att  eleverna  måste  kunna  se 

sammanhang. Läraren skall också sörja för att förklara på vilka grunder och synsätt kunskaperna 

baseras och låta eleverna förhålla sig till  hur dessa kunskaper bör och kan användas (Ibid. 12). 

Läroplanen påpekar dock att skolan inte kan ge eleverna samtliga av de kunskaper som de behöver 

för framtiden (Ibid. 6), och att det därför är avgörande att lära eleverna att själva hitta, bruka och 

utveckla sina kunskaper. Till  detta läggs det nödvändiga i att eleverna lär  sig orientera sig i  en 

komplicerad  verklighet  samt  förmågan  att  kritiskt  granska  uppgifter  och  fakta  och  att  avgöra 
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följderna av olika alternativ (Ibid. 5). Som mål att eftersträva nämns förmågan att kunna använda 

kunskaper som redskap för att ”formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över 

erfarenheter,  …  lösa  praktiska  problem  och  arbetsuppgifter”.  Detta  för  att  uppnå  ett  flexibelt 

tänkande (Ibid. 6) samt färdigheten till analytiska resonemang och ett vetenskapligt tankesätt, så att 

eleven ska kunna”självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl empirisk kunskap och 

kritisk analys som förnuftsmässiga och etiska överväganden” (Ibid. 9). Gällande det senare tilläggs 

att det är av vikt att eleven får förmågan att kritiskt förhålla sig till information och utsagor han eller 

hon möter för att kunna hantera olika etiska och existentiella frågor(Ibid. 11). Läroplanen menar att 

det  är  viktigt  att  öva  elevernas  förmåga  och  möjligheter  till  att  göra  egna  och  medvetna 

ställningstaganden gällande värderingsfrågor (Ibid. 5), detta i sin tur grundat på egna erfarenheter 

och kunskaper (Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994:12). Till dessa önskade förmågor läggs 

även att på egen hand eller i grupp kunna arbeta och utföra uppgifter (Ibid. 9).

Läraren skall i sin undervisning sträva efter en jämvikt mellan teoretiska och praktiska kunskaper, 

till detta, menar läroplanen, bör läggas ett infogande av elevernas kunskaper och erfarenheter från 

samhället  och  arbete  (Ibid.  12).  Huvudsaken  anges  vara  att  skolan  skapar  bästa  möjliga 

förutsättningar  för  elevernas  lärande  och  utveckling,  det  menas  vara  viktigt  att  eleverna  får 

överblick och sammanhang i undervisning samt att de ges tillfälle att använda sina kunskaper och 

aktivt fundera över sina erfarenheter (Ibid. 6).

1994 års läroplan ställer som mål att varje elev ska nå självkännedom och kapacitet till att  planera 

sina studier, att tro på sina egna möjligheter och kvaliteter samt nå förståelse för sitt egna sätt att 

lära och att kunna evaluera detta (Ibid. 9). Skolan skall även uppmuntra eleverna till att bruka och 

utveckla hela sin förmåga, att känna att lärande och kunskap är meningsfullt och att de fortskrider i 

sitt lärande (Ibid. 11). Till skolans uppgift menas även ligga att göra eleverna till ansvarstagande 

medborgare som aktivt  är  delaktiga i  samhälls-  och yrkeslivet,  och för att  nå detta ge eleverna 

värderingar och kunnande för att förbereda dem för deras framtid (Ibid. 5).

Läroplanen är mer utförlig än sina föregångare gällande siktet på på elevernas framtid. Den fastslår 

att skolan skall förbereda eleverna på vuxenlivet, att ta ansvar för sig själva, för deras yrkesliv och 

eventuella  fortsatta  studier.  Det  livslånga  lärandet  betonas  och  motiveras  genom vikten  av  att 

eleverna får en god grund för att möta förändringar i yrkes- och samhällslivet (Ibid. 7), för att vara 

bästa möjligt förberedda på framtiden (Ibid. 6). Detta beskrivs något utförligare såsom att det är av 

betydelse att eleverna ges förmågan att kunna medvetet och självständigt ta beslut angående sin 
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framtida yrkes- eller studieval, att veta om vilka villkor arbetslivet kommer ställa. Till detta kopplas 

vikten av att eleverna förstår betydelsen av att själva utvecklas i sin kommande yrkesroll, då denna 

genom samhällets och teknikens utvecklingar kommer förändras (Ibid. 14). 

2.4 SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap – en ny struktur för gymnasieskolan.

I direktiven till, den av den Socialdemokratiska regeringen beställda, utredningen ingår bland annat 

att  en  analys  skall  göras  gällande  hur  samhälle  och  arbetsmarknad  förändrats  och  vilken  roll 

gymnasieskolan skall ha i förhållande till detta (SOU 2002:56). Till detta fogas att den bör analysera 

morgondagens  arbetsmarknad  och  vilka  kompetenser  denna  kommer  behöva.  Utifrån  detta 

efterfrågas en bedömning gällande vilka kunskaper som behövs för att uppnå en bredare kompetens 

sett  utifrån  en  vidare  arbetsmarknad,  samt  vad  detta  betyder  för  utbildningens  generella 

kunskaper(Ibid. 481). Dock fastslås även ett bredare fokus för gymnasieskolan som säger att  den 

skall  sörja  för  personlig  utveckling,  samhällsnödvändiga  kunskaper,  samt  det  som  behövs  för 

elevernas framtida arbete och vidare studier (Ibid. 57). Det bör noteras att det inte i utredningens 

uppdrag uttryckligen nämns att den bör undersöka en förändrad kunskapssyn eller dyligt.

Utredningen konstaterar att samhället och dess omvärld är i kraftig förändring, den menar att åttio 

procent  av  dagens  teknik  inte  fanns  för  tio  år  sedan  och  att  inget  tyder  på  att  hastigheten  i 

förändringarna  kommer  avta  de  närmsta  tio  till  tjugo  åren  (Ibid.  17).  Allt  detta  leder  enligt 

utredningen till ett samhälle vilket blir allt svårare att förutsäga (Ibid. 22), något som även menas 

gälla för individernas liv.  De traditionella mönster som förr kunde ses har blivit  allt  svårare att 

urskilja, något som härleds  till den kraftiga individualisering som samhället genomgår (Ibid: 64). 

Detta menas få både positiva och problematiska följder, dels ges möjligheten att lättare utforma sin 

identitet  då  traditionerna  blir  svagare,  en  pluralism  som  öppnar  upp  för  olika  livstilar  och 

tillhörigheter.  Dock  medför  denna  utveckling  även  risken  för  oro  och  tvivel,  då  friheten  även 

medför ansvar och en grund till ett konstant reflekterande kring sin identitet och sina val (Ibid 80f). 

Kopplat till detta får individen, utifrån egna val och värderingar, ett ökat större ansvar för sitt liv 

och att finna sin plats i arbetslivet (Ibid. 64).

Utredningen  konstaterar  att  trots  samhällets  och  arbetsmarknadens  förändringar  så  bygger  den 

nuvarande gymnasieskolans struktur på de kompetens- och kunskapsbehov som förutsågs på slutet 
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av 1980-talet. Även om målen och inriktningarna reviderats sedan dess så är nu strukturen mer än 

tio år gammal [vad som avses är propositionen  Växa med kunskaper från 1991, dvs 18 år sedan 

idag, förf. anmärkning] en tidsperiod under vilken efterfrågan på kompetens från arbetsmarknaden 

förändrats  (Ibid.  191). Den svårförutsägbara förändring som samhället  befinner sig i  gör,  enligt 

utredningen,  gymnasieskolan till  en allt  viktigare som allmän referensram och sammanhållande 

kraft (Ibid. 22). Till detta läggs att på grund av samhällets och teknikens förändringar så har även 

”förutsättningarna  för  att   inhämta  fakta,  att  utveckla  förståelse,  färdigheter  och  förtrogenhet, 

förändrats”,  vilket  även  det  menas  utgöra  ett  motiv  till  att  revidera  gymnasieskolan  (Ibid.  21). 

Arbetet på företag och deras organisation har förändrats radikalt, nya och större krav ställs på de 

anställda gällande både att ta initiativ, helhetstänkande och kontinuerligt lärande. 

I industrisamhällets utbildning var det möjligt att lära sig vad som var nödvändigt för sitt yrkesliv, 

något som kommittén inte menar vara möjligt längre. Många av ett yrkes kunskaper lärs i dag på 

arbetsplatsen, vad som efterfrågas, utöver baskunskaper, är mer generella färdigheter och attityder 

såsom  ”problemlösningsförmåga,  kreativitet,  flexibilitet,  självständighet  och  ansvarsförmåga” 

(SOU 2002: 20f). Utbildningen har ett nära samband till arbetslivet, då denna skapar möjligheter till 

nytt lärande som i sin tur möjliggör nya landvinningar och tillväxt (Ibid. 84).    

Kunskapens struktur beskrivs genom en metafor med ett träd, där rotkunskaperna menas vara  den 

stabila kunskapen mot vilken alla annan lutar sig. Rotkunskaperna är inte på något vis eviga men 

förändrar sig ändå förhållandevis långsamt. Av mer tillfällig karaktär är då den kunskap som utgör 

bladen på trädet, den är som bladen återkommande och skiftande men beroende av rötterna. Det är 

rotkunskaperna  som  i  utbildning  menas  vara  det  väsentliga  och  hänger  samman  med 

bildningsbegreppet  (Ibid.  146f).  Den  statliga  utredningen  går  på  djupet  gällande  vilken  sorts 

kunskaper  och  kompetenser  som framtiden  kommer  efterfråga,  detta  utifrån  en  grundläggande 

distinktion mellan specialiserade och breda kunskaper. Detta beskrivs som något av ett dilemma då 

vissa  menar  att  för  att  uppnå  arbetsmarknadens  krav  och  önskemål  så  krävs  en  specialiserad 

utbildning. Andra hävdar dock att då specialistkunskaper i hög grad är föränderliga så borde siktet i 

stället riktas mot en bredare generell utbildning, vilken även skulle öka möjligheterna att lära sig 

nya specialkunskaper (Ibid. 83).  Till den senare ståndpunkten läggs att då kunskapsutvecklingen 

ser ut som sådan att det tillkommer allt mer utan att för den saks skull tas bort något så kan inte allt 

rymmas i en gymnasieutbildning. Vilken enligt utredningen får som följd att om en breddning av 

utbildningarna kommer gå ut över dess specialisering (Ibid. 105).  Till argumenten för en bredare 

utbildning siktandes på generella kunskaper och färdigheter läggs antagandet att framtidens arbets- 

och  samhällsliv  kommer  kräva  väl  utvecklade  basfärdigheter  samt  förmågor  såsom känsla  för 
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överblick  och  sammanhang.  Utöver  detta  ger  det  grunden  för  ett  livslångt  lärande  samt  ett 

varierande liv växlandes mellan studier och arbete (Ibid. 100) . Dessutom menar utredningen att en 

breddad  utbildning  skulle  bättre  förbereda  eleverna  på  en  föränderlig  värld  (Ibid.  17).  Andra 

generella kunskaper som efterlyses, sk.  generic skills, och som anses bör vara gemensamma för 

samtliga utbildningar är ”entreprenörskap, miljökunskap, språk, kommunikativ förmåga, förmåga 

att  lära om och nytt  och problemlösningsförmåga” (Ibid. 95).  Till ovanstående länkas forskning 

gällande  just-in-time respektive  just-in-case-learning,  med  detta  avses  en  distinktion  mellan 

kortsiktigt  respektive  långsiktigt  lärande.  Då  arbetslivet  i  allt  högre  grad  kommit  att  innebära 

hastigare processer och en kraftigt ökad mängd kunskap så kommer även trycket öka på att vid rätt 

tillfälle kunna ta in och hantera information och kunskaper, snarare än att kunna denna från början. 

Dock framhålls det att för att det kortsiktiga lärandet ska kunna komma till sin rätt så måste det vila 

på en solid grund av ” ett mer långsiktigt, reflekterande och kontextuellt lärande” (SOU 2002: 97f). 

Till bilden av de generella kunskaperna läggs dock tanken att det är av vikt att dessa blandas med 

situerat lärande, dvs specialiserade kunskaper satta i ett sammanhang. Detta av pedagogiska orsaker, 

då det menas ibland vara lättare att nå förståelse om man utgår från delarna eller det specifika, och 

att man på så vis kan skapa lärande i genuina situationer. Likaså menas det kunna skapa större 

motivation och intresse hos eleverna om de generella kunskaperna varvas med specifika dito (Ibid. 

100).

Utöver  detta  kan  nämnas  att  den  epistemologiska  syn  som  framhålls  i  utredningen  är 

konstruktivistisk, utifrån vilken man menar att objektiv sanning är ouppnåbar, även om den skulle 

existera. Kunskap menas växa fram i ett växelspel mellan befintlig kunskap, de erfarenheter man 

gjort  utifrån denna samt med vad man vill  uppnå.  Utifrån detta synsätt  blir  kunskaper redskap, 

problemlösare eller hjälpmedel. Skolans undervisning och lärandet som kommer ur detta ses från 

detta perspektiv som en fortgående förståelseakt, i vilken eleven lär känna, upptäcker kunskaperna 

(Ibid. 150). I och med detta så blir det själva bildningsprocessen, och inte dess innehåll, som är den 

centrala, där kunskaper utifrån ett bildningsperspektiv blir ett med personligheten. Genom att på 

detta vis göra kunskapen till sin egen, att ha tolkat den och införlivat den så blir den användbar, 

både för tanke och handling. På detta vis så blir bildningsprocessen ett individuellt projekt, något 

utredningen menar förpliktiga skolan till att anpassa sig efter och respektera och bejaka de ungas 

olika livsprojekt (Ibid. 146f). Ytterligare ett argument för ett ökat fokus på generella kunskaper 

menas vara att det i ett heterogent samhälle skulle kunna skapa en ”en världsbild och en moralisk 

kod för att människan ska kunna söka sig själv och förstå världen” (Ibid. 100). En sådan utbildning 

menas skulle lägga grunden för att människor med skilda bakgrunder lättare skulle förstå varandra, 
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vilket skulle öka chanserna för jämlikhet och rättvisa. I en tilltagande globaliserad värld är generella 

kunskaper, kulturell medvetenhet samt ökade språkkunskaper av allt större vikt (Ibid. 100).

Kommittén konstaterar att det är rimligt att skapa en förståelse för hur ungdomar av idag tänker och 

ser på saker och ting, vilka värderingar de har och vilka förväntningar och krav de ställer på skolan. 

Utredningen menar att dagens unga, i jämförelse med äldre generationer, har ett större fokus på 

internationella,  snarare  än nationella,  frågor.  Dessutom anses  de  vara  mer  individualistiska och 

självständiga (Ibid. 18). Till detta läggs att de är mer konkurrensinriktade än tidigare generationer. 

Det framhålls även att nutidens unga är på väg att glida ifrån den svenska modellens kollektivistiska 

värderingar och istället allt mer blandas upp i både individualism och kollektivism, med resultatet i 

en allt ”mer individorienterad medborgardygd” (SOU 2002:65). Gällande de unga i skolans värld så 

menas det att de är på det klara med vilken betydelse utbildning har för dem, samt att de både 

förmår och vill ta ansvar och göra överlagda val (Ibid. 80). Utredningen menar att en mer flexibel 

struktur för gymnasieskolan främjar elevernas möjligheter att påverka och uppnå sina egna mål 

(Ibid.197). På annat ställe tilläggs dock att den höga hastigheten för arbetsmarknadens förändring 

skapar svårigheter för de unga att göra realistiska val gällande sin yrkesframtid (Ibid. 64). Ansvaret 

som följer med elevernas valfrihet anses detta till trots, göra att de unga måste förhålla sig till olika 

alternativ, vilket i sig menas vara en träning  för vuxenlivet. Utöver detta föreslås det att det i den 

framtida skollagen ska vara mer preciserad gällande elevernas delaktighet och påverkan i skolan. 

Att de studerande ska ha möjlighet att ge synpunkter innan det tas beslut rörande undervisningen 

eller andra för dem väsentliga frågor (Ibid. 197f).  

2.4.1 Synen på eleven och dess lärande

Dokumentet  fastslår  att  skolan  skall  verka  för  individernas  personliga  utveckling,  vilket  på 

gymnasiet menas innebära en allsidig utveckling. Det riktas dock kritik mot den rådande  läroplanen 

då ”1994 års läroplaner ser ungdomarna som elever enbart. De unga människor som tillbringar en 

viktig del av livet i den framtida gymnasieskolan bör få möjlighet att utvecklas i alla avseenden” 

(Ibid. 104).  För att nå denna personliga utveckling, detta speciellt med det ökande ansvaret, menar 

utredningen  att  fokus  behövs  läggas  på  ”personlig  eftertanke,  självkännedom,  strategi  och 

rationalitet” (Ibid. 64). Sökandet efter en identitet i ungdomsåren är något som kommittén menar att 

skolan skall  underlätta  genom att  framhäva frågor  om livsåskådning samt etiska och moraliska 

frågor. Likaså anses det viktigt att skapa en tilltro hos eleven för sin egna förmåga, något som är 

viktigt  både för studierna och livet  i  sin helhet.  Detta tror  man kunna nås genom att  aktivt  ge 
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utrymme för de talanger och intressen som eleverna har, vilket  kan hjälpa både lärande och mognad 

(Ibid. 106). Till detta fogas att då samhället tilltar i komplexitet så är det viktigt att skolan borgar för 

att  skapa  en  gemensam värdegrund  innehållandes  ideal  om demokrati,  människors  lika  värde, 

samhällsengagemang och allas rätt till arbete och utbildning (Ibid. 142). 

Rörande hur skolan bör agera för att uppnå det ovanstående så menar utredningen att skolan måste 

se just skolan som något viktigt för eleverna och därmed utgå från att dessa har fullt godtagbara 

krav på kvalitet och utveckling i skolan. Ifall idealet om ett livslångt lärande ska vara realistiskt 

måste skolan göras till ett ställe dit eleverna ser fram mot att komma till (Ibid. 21). Kommittén 

hävdar på annan plats att ”gymnasieskolans viktigaste uppdrag kommer från eleverna. Skolan skall 

således  finnas  till  för,  och utgå  från,  eleverna”  (Ibid.  103).  Eleverna ska känna  av att  att  dom 

kommit till en nya skolform, att de har ansvar för sina studier, att de har större delaktighet och bör 

ses som mer vuxna (SOU 2002:175). Även om gymnasieskolan skall anpassa undervisningen till 

varje elevs förutsättningar så anses det vara viktigt att den ska skilja sig från grundskolan. Den ska 

arbeta vidare från dess kunskaper, men inte tvinga eleverna att repetera saker de redan lärt sig (Ibid. 

179). Gällande skolans omsorger för de övergripande målen om att ge eleverna en god beredskap 

inför framtiden, så skräder inte utredningen orden då den menar att ” Om skolan skall vara en bra 

förberedelse måste den sluta upp att enbart vara en förberedelse! När barn och ungdomar tillbringar 

allt längre tid i utbildningsinstitutioner, blir det också uppenbart att det som sker där måste vara 

meningsfullt här och nu, det eleverna sysslar med måste ha ett bruksvärde i nuet” (Ibid. 106).

Som ovan  konstaterats  menar  utredningen  att  det  sedan  den  senaste  gymnasiereformen  så  har 

behoven och kraven på kompetens från arbetsmarknaden förändrats. Detta är dock inte det enda 

perspektivet som utredningen lägger an, den menar att alla är i behov av kunskaper för att kunna 

realisera  sina  mål  och  ambitioner.  Samt  inte  minst  för  att  kunna  utöva  sin  rätt  till 

samhällsinflytande, såsom att tillägna sig och delta i samhällsdebatten (Ibid. 17). Gymnasieskolans 

kunskapsuppdrag beskrivs som dels att ge eleverna de kunskaper som är nödvändiga för att vårt 

samhälle ska kunna fungera,  men även för att  ”förbereda eleverna för en okänd framtid.  Detta 

innebär att eleverna måste utveckla förmågan att använda sina kunskaper i nya situationer och att då 

skaffa  sig  erfarenheter  och  nya  kunskaper” (Ibid.  142).  Vilket  menas  innebära  att  eleverna ska 

förberedas på att kunna klara av framtida situationer som inte kan förutses. Detta genom att hos 

eleverna  utveckla  färdigheter  i  att  kunna  avgöra  vad  som är  väsentligt  i  en  situation,  att  vara 

förmögen att se vad som skiljer den från andra situationer, och utifrån detta handla på bästa möjliga 

vis.  Gymnasieskolan  bör  därför  sträva  efter  att  lära  eleverna  att  söka  och  värdera  kunskap, 
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problemlösning,  samt  att  se  olikheter  i  skilda  strukturer  och  situationer.  Detta  för  att  ”vidga 

ungdomarnas möjligheter att uppfatta och förstå mer varierande situationer och sammanhang i nuet, 

så  att  de  i  framtiden  kan  förstå  och  hantera  situationer  och  sammanhang  som omöjligen  kan 

definieras i förväg” (Ibid. 148).  Det menas att det är viktigt att elevernas tänkande inte splittras upp 

i olika tänkande, vardagstänkandet är det i allra flesta fall mest funktionella och ska inte bytas ut. 

Vad eleverna däremot ska ges är förmågan att kunna urskilja olika sätt att beskriva och analysera sin 

omvärld, där teoretiska begrepp är ett och vardagstänkandet ett annat. Genom detta menar man att 

ett metakognitivt tänkande kan uppstå då eleverna får en förståelse för hur de förstår (Ibid. 151). I 

ett samhälle med en sådan förändringstakt som det nutida blir även självkännedom och tilltro till 

den egna förmågan av stor vikt, likaså att inte ta saker för självklara och att återkommande evaluera 

och söka nya och kanske bättre vägar. Detta är något som menas betyda att skolan måste bli mindre 

förutsägbar och sträva efter ämnesövergripande lärande (Ibid. 106).

2.4.2 Målet för lärandet

De  eftersträvansvärda  kunskaperna  för  att  klara  av  att  förhålla  sig  till  en  komplex  och 

variationsfylld framtid menas inte vara att lära sig en rad med grundfakta, då mycket tyder på att 

fakta och sakförhållanden successivt kommer att förändras (Läroplan för de frivilliga skolformerna 

1994:147f). För att närmare redogöra för vilka dessa inför framtiden åtråvärda kunskaper definierar 

utredningen  kunskaper  såsom  ”det  innehåll  i  termer  av  stoff,  begrepp,   principer,  attityder, 

färdigheter, värden etc. som eleven förväntas tillgodogöra sig” (Ibid 160f). Utifrån detta menas att 

vad  eleverna  behöver  få  är  en  rad  med  övergripande  kompetenser,  vilka  bland  annat  är; 

kommunikation,  problemlösningsförmåga,  social,  etisk  kompetens  samt  att  förstå  sammanhang. 

Grunden till valet av dessa menas vara att de är svaret på frågan om vilka kunskaper och förmågor 

individen behöver för att vara en välfungerande människa och samhällsvarelse. Gällande den första 

av  dessa  kompetenser  så  skrivs  det  att  med  kommunikation  avses  att  kunna  meddela  sig  och 

inhämta information. Fokus bör ligga på den funktionella aspekten, muntlig kommunikation samt 

att  ge  eleverna  en  förståelse  om  vilka  syften  språket  kan  användas  för  (Ibid.  157). 

Problemlösningsförmåga spänner över ett vitt fält, att öva upp ett kritiskt analyserande tänkande 

med bland annat syftet att skapa ett vetenskapligt förhållningssätt.  Till  denna kompetens räknas 

även förmågan att kunna definiera ett problem, att se det ur olika synvinklar och utifrån detta kunna 

finna en lösning på det.  Utredningen säger att  problemlösning ofta associeras till  matematikens 

arena, men menar att det är av vikt att se det ur ett bredare perspektiv. Vi stöter på problem på livets 

alla områden, så som praktiska problem, exempelvis vilken försäkring man behöver i ett visst läge, 
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eller existentiella problem om hur man avslutar en relation eller som chef framför tunga beslut. 

Under  denna  kategori  sorterar  även logisk  tänkande,  att  söka  information  samt  vetenskapsteori 

(Ibid. 158). Det tilläggs att färdigheten att analysera och finna en lösning på problem inte är en 

verksamhet som äger rum i ett vakuum utan utvecklas i ett sammanhang, med ett utifrån situationen 

specifikt innehåll. Dock så anses det finnas en allmän nivå hos färdigheten vilket är den som eleven 

ska utveckla (Ibid.  160f).  Den etiska och sociala  kompetensen förklaras innebära att  eleverna i 

mesta möjliga mån ska få kunskap om sig själva och hur han eller hon fungerar, hur det sociala 

samspelet människor emellan går till och hur man bör uppföra sig mot varandra. Avslutningsvis 

menas  det  vara  av  vikt  att  eleverna  ges  förmågan  att  se  och  förstå  saker  och  ting  i  olika 

sammanhang, det dåtida, nutida och framtida. Vilket menas kräva en historisk förståelse, framförallt 

en  idéhistorisk  sådan  (Ibid.  159).  Utöver  ovanstående  nämns  en  rad  andra  eftersträvansvärda 

förmågor och attityder såsom entreprenörskap, miljökunskap, att kunna lära om och lära nytt (Ibid. 

20),  ”samarbetsförmåga,  ansvarstagande,  initiativförmåga,  flexibilitet,  reflekterande  attityd, 

förmåga att kunna arbeta under osäkerhet, förmåga att kunna söka, bearbeta och kritiskt granska 

information, […] granska och värdera kvaliteten i arbetsprocessen. Det ställer krav på förmågan att 

kunna väga samman olika faktorer, bedöma och ta ställning” (SOU 2002:160). Dokumentet menar 

att det är viktigt att få eleverna att inse att då vi lever i ett samhälle statt i konstant förändring så 

krävs ett livslångt lärande av alla. Skolan måste underblåsa och uppmuntra elevernas attityd till att 

lära sig och att acceptera att detta kommer vara en fortgående process under resten av livet, och 

därmed se utbildning senare i livet som ett naturligt inslag (Ibid. 109).

Avslutningsvis framhåller utredningen att gymnasieskolan måste ge en bra grund för eleverna att 

kunna finna sin plats på arbetsmarknaden. Detta genom att göra den breda utbildningen påbyggbar. 

När det gäller yrkesutbildningarna menar kommittén att de snarare bör ge eleverna kompetens för 

ett yrkesområde än för ett särskilt yrke (Ibid. 20), även om den fortfarande bör vara utformad så att 

den leder till anställningsbarhet (Ibid. 176).

2.5 SOU 2008:27  Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola

Inledningsvis bör nämnas att denna statliga utredning på väldigt få vis påminner om sin tidigare 

motsvarighet, inte heller delar den dennas likhet med en läroplan. I dess direktiv står att den skall 

undersöka och ge förslag på hur en struktur för framtidens gymnasieskolas studievägar skulle kunna 
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tänkas  se  ut  (SOU  2008:673).  Ett  mycket  stort  fokus  hos  utredningen  ligger  på  nationell 

likvärdighet,  effektivitet,  anpassning  till  och  samverkan  med  arbetslivet  samt  inte  minst 

yrkesförberedande program och lärlingsutbildning. Angreppssättet är om inte på detaljnivå så på ett 

avsevärt mer specifikt plan än vad denna uppsats har som undersöknings-område, dock inte utan 

relevans för uppgiften, bara annorlunda jämfört med tidigare dokument. Det bör även noteras att 

utredningen är ett enmansuppdrag.  

Utredningen saknar i stort de svepande samtids- och framtidsbeskrivningar som kan ses i tidigare 

dokument, dock berör det utredarens syn på den nuvarande gymnasieskolan. Det framförs att det i 

Sverige saknas en egentlig struktur för skolans samarbete med arbetslivet, inte så att den inte finns 

men  att  då  den  inte  är  en  del  av  den  nationella  planen  så  kan  denna  samverkan  vara  starkt 

varierande mellan olika branscher (Ibid. 17). Detta är något som gett upphov till förfrågningar från 

arbetsmarknaden  rörande  krav  och  kvalitet  på  gymnasiet,  då  de  saknar  en  tydlig  nivå  på 

utbildningen så att den har möjlighet att korrekt bedöma den (Ibid. 19). Det är på tre punkter som 

utredningen anser att förändringar behöver genomföras ”Elevens rätt till en god utbildning behöver 

stärkas, ansvar,  struktur  och  regelverk  behöver  förtydligas,  en  ökad  samverkan  behövs  i 

gymnasieskolan mellan avnämare och skolhuvudmän” (SOU 2008:21). Dessa önskade förändringar 

till trotts så menar utredaren att den rådande läroplanen och dess kunskapssyn bör behållas (Ibid. 

15).  Detta  dock  med  reservationen  att  då  utredningen  lägger  ett  sådant  fokus  på 

”avnämarinflytandet”2 så bör den rådande läroplanen ses över gällande hur exempelvis kunskap 

beskrivs. (SOU 2008: 262f)

2.5.1 Synen på eleven och dess lärande

Utredningen beskriver eleven som huvudpersonen i skolan, något som den menar ska vara klart 

både  rörande  regler  och  utförande.  Den  menar  även  att  det  ska  vara  tydligt  för  eleverna  vad 

utbildningens innehåll och mål är, samt att de ska kunna välja efter eget intresse (Ibid. 21). Just 

vikten av klar information till eleverna gällande valen som sådana, dess eventuella konsekvenser 

och den framtida arbetsmarknaden betonas. Utredaren påpekar att unga idag både är engagerade i 

sina framtida liv och förmögna att välja sin utbildning (Ibid. 186).  Dock anser han att det råder en 

överdrift gällande valmöjligheterna, vilket leder till ett svåröverskådligt system, är kostsamt samt 

många gånger svårgenomförbart. Utöver detta skapar det risken att eleverna gör val ”som inte leder 

till  anställningsbarhet  eller  god  förberedelse  för  vidare  högskolestudier”  (Ibid.  266).  Den  för 

2 Avnämare – mottagare av vara, http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx

36



myckna valfriheten  menas  riskera  elevernas  rätt  till  en bra  utbildning,  deras  rättssäkerhet  samt 

behoven från avnämarna (Ibid. 362). Sett från detta perspektiv föreslås elevernas egna val minska, 

dock  bör  en  del  kvarstå  då  detta  menas  öka  motivationen  hos  eleverna  och  på  så  vis  öka 

möjligheterna till  goda utbildningsresultat  (Ibid.  365).  Utöver  detta  sägs  att  eleverna som går i 

gymnasiet också tar stegen in i vuxenlivet under denna period. Denna viktiga tid och den process 

den medför ser dock annorlunda ut från individ till individ. Skolan skall därför sörja för att vid 

behov helt  kunna individualisera  en elevs  utbildning (Ibid.  176).  Utredningen förordar även ett 

fortsatt  engagemang från gymnasiet  för  att  främja  jämställdhet  (Ibid.  47).  Det  bör  tilläggas  att 

utredningen är mycket kortfattad gällande dessa spörsmål.

2.5.2 Målet för lärandet

Gällande de kunskaper som förordas i utredningen så påpekas att de fyra F:en inte är de enda sätt att 

se på kunskap, utan även kompetenser bör inräknas. Med hänvisning till Europaparlamentet och 

EU:s ministerråds definition för livslångt lärande så ges kompetens innebörden av en kombination 

av kunskaper, färdigheter och attityder. Ett annat förslag till definition menas vara den som Svenskt 

Näringsliv gör gällande  yrkeskompetens,  det vill säga en kombination av kunskaper, färdigheter, 

förmågor samt vilja. Till denna definition fogas den som Bolognaprocessen satt upp, där kompetens 

beskrivs  som  kunskap,  förståelse,  färdighet,  förmåga,  värderingsförmåga  samt  förhållningssätt. 

Utredaren påpekar dock att det inte råder någon motsättning mellan dessa synsätt utan bara att det i 

läroplanens definition så är kunskap det vida begreppet, med de övriga delarna som underdelar. I de 

övriga nämnda synsätten beskrivs kompetens som det övergripande begreppet, med kunskap som en 

underdel  till detta. Skillnaden påpekas snarast ligga i hur man talar om kunskap och vilka ord man 

väljer  för  detta  (SOU 2008:262).  Senare  poängterar  utredningen  betydelsen  av  de  åtta,  av  EU 

framtagna, nyckelkompetenserna. Dessa menas vara synnerligen viktiga för att ge eleverna en god 

förberedelse  för  att  kunna  vara  aktivt  deltagande  samhällsmedborgare,  och  menas  väl 

överensstämma  med  de  förslag  utredningen  i  övrigt  framlägger.  Den  av  de  åtta 

nyckelkompetenserna som nämns explicit är rörande entreprenörskap, vilket menas innebära delvis 

ett sätt att förhålla sig, initiativförmåga och företagaranda, samt rena kunskaper om hur man startar 

ett eget företag. Detta är något utredaren anser höra till de allmänna kompetenser som gymnasiet 

bör ge alla elever och som ska genomsyra alla utbildningar på gymnasiet (Ibid. 373). [De övriga 

kompetenserna, som inte nämns, är ”Learning to learn, independence and autonomy and social and 

civic  competences  [...]  responsibility,  creativity,  cultural  awareness  and  intercultural  skills”3 .] 
3http://ec.europa.eu/education/school21/results/report_en.pdf   s.21
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Utöver detta menar utredningen att  målet  för elevernas lärande är att  bli  förmögna att  använda 

kunskap som medel för att definiera och pröva hypoteser samt att kunna lösa problem. Likaledes 

önskas  eleverna  kunna  nyttja  kunskaper  för  att  ”kritiskt  granska  och  värdera  påståenden  och 

förhållanden” (SOU 2008: 540). 

Utredningen för en längre diskussion kring distinktionen mellan praktiskt och teoretiskt lärande, 

med utgångspunkt hos lärlingsutbildningar. Tidigare har det framförts att då lärlingsutbildningar till 

stor del sker i arbetslivet så finns det risker för att eleverna skulle få en sämre bas för livslångt 

lärande  och  för  att  klara  av  förändringar  i  arbetslivet.  Detta  sätt  att  se  det  ifrågasätts  dock  i 

utredningen, som hänvisar till  forskning som menar att lärande många gånger är situerat till  sin 

natur. Det menas att det begås en felaktighet i att se lärande och handling som två olika saker, vilket 

skulle leda till ”låsta förhållanden i tid mellan lärande och andra former av aktivitet: man kan lära, 

och sedan kan man handla – i den ordningen” (Ibid. 247).  Utredningen framhåller vad som kallas 

”praxisgemenskap”,  det  vill  säga att  lärlingen genom  aktivt  deltagande,  om än till  en början i 

periferin, med tiden lär känna yrkets färdigheter och kunskaper. Förvisso till en början från skråets 

ytterkant,  men för  att  sedan successivt  närma  sig  kärnan av hantverket.  Sett  från  detta  håll  så 

innebär  inte  lärande  av  ett  yrke  imitation  utan  att  finna  sitt  egna  sätt  att  göra  det  på.  Denna 

utveckling  sker  i  gemenskap  och  dialog  med  de  på  arbetsplatsen  redan  yrkeskunniga.  Enligt 

forskare ska detta sätt att lära sig innebära att den lärande i sin praktik skapar ramar för att möta nya 

situationer.  Vad som kallas ”tyst  kunskap”,  det  vill  säga förmågor som svårligen beskrivs i  ord 

(SOU 2008: 247f). Utvärderingen av detta menas ske främst i praktiken av hantverket, genom att 

fortlöpande pröva sina färdigheter och genom att se resultatet (Ibid. 249). 

Utredningen menar att i det mål skolan har att förbereda eleverna för ett liv i samhället så ingår i 

hög grad att lära ett yrke eller att förberedas för vidare studier. Stort fokus läggs på att att ”vara 

anställningsbar”  och  på  att  nå  tillräcklig  kompetens  för  högskolan  (Ibid.  540).  Det  menas  att 

arbetsmarknaden för unga med gymnasieutbildning inom vissa delar är stor och växande, något som 

dock inte förmedlas till  eleverna.  Utredaren framför att  han ser dagens unga som attraktiva för 

framtidens  arbetsmarknad  (Ibid.  176).  Till  detta  läggs  att  det  finns  en  stor  arbetsmarknad 

internationellt  där våra elever  står  i  konkurrens med andra,  något  som understryker behovet av 

jämförande med andra länders utbildningar (Ibid. 187).
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3. Analys

Tillvägagångssättet i det följande kommer vara att först jämföra LP 65 och LPG 70 och förhålla 

dessa till  den teoretiska bilden bestående av Linde,  Hargreaves och Bauman. I nästa steg knyts 

sedan en jämförelse med LPF 94 samt återigen ett matchande till tidigare nämnda teori. Sista steget 

i besvarandet av frågeställningarna blir så att jämföra ovanstående med SOU 2002:120 samt SOU 

2008:27. Till presentationen läggs parallellt  även den presenterade kringliggande forskningen.

3.1 Läroplan för gymnasiet 1965 – Läroplan för gymnasiet 1970

Läroplanen från 1965 är som tidigare nämnt mycket kortfattad angående sin beskrivning av den 

rådande och kommande verkligheten. Den anger förvisso att både nutiden och framtiden befinner 

sig  i  förändring,  men  inget  ytterligare.  Människan  beskrivs  som  ett  socialt  väsen  och 

samarbetsförmågan i morgondagens samhälles betonas som en färdighet av vikt. Redan i 1970 års 

läroplan kan man se en viss skillnad gällande dessa frågor. Denna ger en bild av hastig förändring 

av samhället och betonar vikten av samarbete.  Den tillägger dock att individen i framtiden kommer 

vara tvungen att bära ett större ansvar och att det därmed är av vikt att eleven skolas intellektuellt 

och  ges  förmågan  att  möta  nya  och  annorlunda  krav  och  förutsättningar.  Läroplanernas 

konstaterande av ett föränderligt samhälle och dess konsekvenser skall dock antagligen inte ses som 

en egentlig medvetenhet om vilken riktning utvecklingen skulle komma att ta. Hargreaves nämner 

att de första tecknen på samhällets förändring från modernitet till postmodernitet kunde urskiljas 

från mitten av 1960-talet. En gissning är att den förändring som beskrivs i läroplanerna snarare är 

ett  konstaterande  av  industrisamhällets  eskalerande  tillväxt  och  förändring  än  en  insikt  i  att 

samhället på många vis var på väg att förändras i grunden. Vad som stärker denna tanke är att de 

båda dokumenten i övrigt är så gott som tomma på indicier som pekar på något annat, snarare det 

motsatta.  De  båda  omnämner  väckandet  av  respekt  för  sanning  och  rätt  som  ett  av  flera 

utbildningsideal, något man svårligen kan tro att en postmodernt influerad läroplan skulle göra. 

Ovanstående ger  anledning  till  att  närmare  diskutera  svårigheten  i  att  se  skillnaden mellan  det 

pragmatiska och moderna skolidealet och det postmodernas inflytandet på skolans utveckling. Det 

tidigares fokus på att förbereda eleverna på en föränderlig värld har stora likheter med de krav som 

det postmoderna ställer. Pragmatismens pedagogiska förhållningssätt har dock sin grund i den första 

halvan av 1900-talet  och industrialismens accelererande förändringstakt.  Det postmoderna i  den 
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senare halvan av seklet och en förändring av många av modernitetens grundstenar. Frågan är svår 

men en inte orimlig vägledning är att se i vilken mån dokumenten ger uttryck för ontologiska och 

epistemologiska påståenden som pekar åt antingen det moderna eller postmoderna hållet.         

De båda läroplanerna har stora likheter rörande synen på eleven och målet för denna. Skolan skall 

sätta eleven i centrum, visa respekt för denne och sträva efter att hon eller han utvecklas personligt 

till att bli en harmonisk och självständig människa. Detta genom att anpassa undervisningen efter 

individens förutsättningar och utifrån deras intressen, erfarenheter och verklighet. LPG 70 betonar 

även  att  skolan  skall  sträva  efter  att  varje  individ  ökar  sin  självkänsla  och  tar  vara  på  sina 

möjligheter. En viss skillnad mellan läroplanerna kan ses gällande elevinflytande, där den tidigare 

föreskriver en möjlighet till påverkan medan den senare skärper detta och menar att skolan bör vara 

demokratiskt  styrd  och  eleverna  aktivt  medbestämmande.  Det  är  svårt  att  utifrån  dokumentens 

kortfattade  framställning  avgöra  vilken  människosyn  som  de  omfamnar.  Dock  ger  de  båda 

läroplanerna en känsla, i vart fall i jämförelse med senare dokument, av att förbise eleverna som 

hela människor, de är främst elever, som ska lära sig det skolan finner för gott.  Målet för detta 

lärande framstår dock inte   uteslutande som för samhällets bästa utan även för individens goda. 

Båda dokumenten betonar vikten av förmågan till självständigt tänkande och handlande, planerings 

och initiativförmåga,  

till detta läggs dock mer sociala dygder såsom goda arbetsvanor, samarbetsförmåga, ansvarskänsla 

och självdisciplin.

Som sagt råder det stora likheter mellan läroplanerna, men då det kommer till det kunskaper och 

färdigheter eleverna önskas tillägna sig föreligger en viss skillnad. LP 65 nämner sådant som att 

kunna tillägna sig kunskap, argumentationsvana, arbetsfördelning och föreningskunskap. LPG 70 

framhåller att morgondagens samhälle i ökad utsträckning kommer kräva förmågor och intellektuell 

redlighet framför egentliga kunskaper, vilket menas  vara en undersökande attityd, kritiskt prövande 

och  granskande  av  uppgifters  trovärdighet,  analyserande  och  tillämpande,  jämförande  och 

sammanfattande.   Denna skillnad är  utifrån uppsatsen syfte  av stort  intresse,  LPG 70 ger  inga 

uttryck om att  den epistemologiska verkligheten skulle vara i  förändring men framhållandet av 

dessa ideal tycks innebära en, om än outtalad, medvetenhet. Utan att dra för stora växlar på denna 

skillnad  så  kan  det  i  vart  fall  sägas  att  den  ger  en  fingervisning  om  vilket  håll  skolans 

utbildningsideal  är  på  väg  åt.  Skillnaden  mellan  de  båda  läroplanernas  undervisningsmål  kan 

förtydligas genom att sätta dem i perspektiv mot Baumans tredelade distinktion. Medan LP 65 ger 

uttryck för något som snarast drar åt protolärande glidandes mot deuterolärande (kategori  2) så 
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framstår LPG 70 läroideal som klart och tydligt inriktat mot deuterolärande (kategori 3). Då inte 

1970 års läroplan ger uttryck för att kunskaperna befinner sig i förändring eller vikten av att kunna 

anpassa sig till  en oförutsägbar kontext så får  det  antas att lärandet och tillämpandet ändå sker 

utifrån  stabila  mönster,  vilket  motiverar  kategoriserandet  av  LPG 70´s  mål  som huvudsakligen 

deuterolärande. LP 65´s i det närmaste totala frånvaro på antydningar om vikten av att lära sig lära 

gör  att  det  tycks  rimligt  att  kategorisera  dem  som  kategori  2,  protolärande  glidandes  mot 

deuterolärande.     

3.2 Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994

Även i LPF 94 framhålls samhällets komplexitet, stora informationsflöde samt hastiga förändring, 

framförallt inom arbetsmarknaden och teknologin. Vikten av ett livslångt lärande börjar här betonas, 

ett begrepp som inte nämnts tidigare, då det tillkommer nya kunskaper och behov av att kunna 

arbeta  under  föränderliga  förutsättningar  och  organisationsformer.  Till  denna  världsbeskrivning 

kopplas konstaterande om samhällets internationalisering och kulturella heterogenitet.  Skillnaden 

mellan  de  två  tidigare  läroplanernas  och  LPF  94´s  världsbeskrivningar  är  slående  och  väl 

överensstämmande  med  den  glidning  från  det  moderna  samhället  till  det  postmoderna  som 

Hargreaves målar upp. Intressant att notera är att LPF 94 inte omnämner den förändring som kanske 

haft  störst  påverkan på dagens  samhälle,  Internet.  Detta  är  dock inte så märkligt  då läroplanen 

infördes  samma  år  som Internet  fick  sitt  genomslag.  Detta  till  trots  så  visar  läroplanen  på  en 

medvetenhet gällande hur kunskapernas tidigare absoluta karaktär börjat luckras upp. Till att börja 

med så beskrivs kunskap som sådan utförligare än i de tidigare läroplanerna, detta genom de fyra F

´n, något som tyder på att kunskapens natur inte på samma vis tas för given, ett antagande som 

styrks av läroplanens resonemang rörande kunskapens relativa karaktär och vikten av en diskussion 

kring kunskapen som fenomen. 

   

1994 års läroplan följer en liknande, om än utförligare, linje som sina föregångare gällande synen 

på  eleven.  Det  är  den  personliga  utvecklingen  som  eftersträvas,  att  eleverna  allsidigt  ska  bli 

harmoniska människor som tror på sin egna förmåga, ta initiativ och få möjlighet att påverka sina 

egna villkor. Eleven förutsätts vilja och kunna ta ansvar, planera och påverka genom demokratiska 

möjligheter, vikten av det senare betonas. Detta ses som en förberedelse för elevernas steg in i 

vuxenlivet där de måste kunna ta medvetna beslut och ta ansvar för sig själva och sin framtid, 

genom att veta vilka krav som kommer ställas på dem. Läroplanen gör sig stora omsorger gällande 
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bemötandet av eleverna genom att mycket tydligt poängtera respekten för eleven som person och 

fokusera på att motverka diskriminering och kränkningar. Här går att se en klar utveckling från de 

tidigare läroplanerna, som även om det hävdar att eleven skall bemötas med respekt inte närmare 

går in på vad detta i praktiken innebär, eller klart och tydligt fastslår vad som inte får förekomma 

eller vilket ansvar skolan har för detta. Studierna ska organiseras utifrån var individs kunskapsnivå 

och kopplas till elevernas egna möjligheter, erfarenheter och tankar i syfte att utveckla individens 

”unika egenart”. Mål som sätts upp för elevens lärande är vikten av att nå självkännedom, förståelse 

för  sitt  egna  lärande  och  insikten  av  vilken  betydelse  detta  har  för  varje  individs  personliga 

utveckling och livslånga lärande.  LPF 94 ger ett  annorlunda intryck än de tidigare läroplanerna 

angående synen på eleven,  denne tycks vara betydligt  mer omhuldad och dokumentet  ger även 

uttryck för en bredare syn på elevens personliga utveckling.

Den stora skillnaden mellan LPF 94 och de tidigare läroplanerna framstår dock då det kommer till 

målet för elevernas lärande. Det är det livslånga lärandet som betonas, och i och med detta förmågor 

syftandes till att successivt utvecklas och lära. Skolan menas inte kunna ge eleverna all den kunskap 

de kan komma att behöva och siktar därför in sig dels på beständiga kunskaper, färdigheter och 

förmågor samt, att eleverna utvecklar ett vetenskapligt synsätt .  För att uppnå detta menas det vara 

av vikt att eleverna lär sig finna ny kunskap, kritiskt granska, använda och utveckla den. All detta 

för  att  kunna  orientera  och  förhålla  sig  till  en  komplex  verklighet,  där  flexibelt  tänkande, 

analysförmåga och förmågan att greppa vida kunskapsfält är avgörande. Kunskapernas praktiska 

nytta framhålls i det att eleverna bör lära sig att nyttja dessa som redskap för att pröva antaganden, 

lösa  problem  och  avgöra  följderna  av  olika  alternativ,  i  syfte  att  kunna  medvetet  göra  egna 

ställningstaganden. Skillnaden mot LPG 70 ligger inte bara i det avsevärt utförligare resonemanget i 

frågan, utan även i fokus gällande kunskapernas användning; som redskap för tillägnandet av ny 

kunskap, då skolan inte kan ge all den kunskap som eleverna kommer behöva. Denna utveckling 

passar väl in i Baumans uppdelning av lärandet, genom vilken man kan se hur läroplanernas fokus 

förändras från LPG 70´s lutning mot deuterolärande till LPF 94´s glidande mot ett tertiärt lärande. 

Dock ska det påpekas att LPF 94 inte göra några ordagranna uttalanden om den i det närmaste totala 

instabilitet och uppluckring av kunskapen som Bauman talar om, men dock är dess mått och mål i 

linje med den utveckling han beskriver. 

Värt att notera är även införandet av begreppet ”livslångt lärande”, vilket för med sig ett, i brist på 

bättre ord, öppnare förhållningssätt till  lärandet som sådant och dess innehåll.  Detta utmålar en 

riktning där  fokus för lärandet breddas,  de fyra F´n´s införande som exempel,  och i  ökad mån 
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individualiseras. Kunskaper som sådana tar ett steg bak för att ge plats för förmågor, färdigheter och 

kompetenser. Det kan utan problem dras paralleller till Baumans begreppstrio, det som LPF 94 ger 

uttryck  för  är  i  gränslandet  mellan  dels  det  moderna  och  postmoderna,  men  även  mellan 

deuterolärande och det tertiära lärandet. 

Den samhälleliga utveckling från det  moderna till  det  postmoderna som kan skönjas i  LPF 94 

framstår med än klarare tydlighet i den av socialdemokraterna beställda utredningen från 2002. 

Samhället och den globaliserade omvärlden menas vara i kraftig och konstant förändring, detta inte 

minst exemplifierat genom den tekniska utveckling som ägt och äger rum. Allt detta medför en 

framtid  som  antas  vara  synnerligen  svårförutsägbar.  Till  detta  läggs  konstaterandet  av  en  allt 

kraftigare individualisering med dess positiva och negativa sidor. Samstämmigheten med den av 

Hargreaves  beskrivna  utvecklingen  är  slående.  Dokumentet  ger  ett  större  intryck  av 

tidsmedvetenhet  än  LPF  94,  exempelvis  igenom  konstaterandet  av  hur  behovet  av  kunskaper 

förändrats från 1980-talet och framåt och hur den nya tekniken även har  inverkan. Detta menas i 

sin tur ha påverkat arbetsmarknaden och som en följd av detta de kunskaper och kompetenser som 

är  önskvärda.  Värt  att  notera  är  även  konstaterandet  att  teknikens  förändring  påverkat 

förutsättningarna  för  de  ”4  f´n”.   Ifall  denna  tidsmedvetenhet  är  ett  uttryck  av  att  det  är  en 

utredning, med sina speciella förutsättningar, och inte en läroplan, är givetvis svårt att sia om. Det 

är  dock  anmärkningsvärt  att  dessa  analyser  görs,  dels  som  grund  för  de  pedagogiska 

rekommendationerna, men även utifrån den mer filosofiska och på många vis outtalade frågan om 

när och hur en samhällsförändring kan uppfattas av sin samtid? Denna fråga ligger inte på något vis 

inom uppsatsen syfte men det är intressant att se hur LPG 70 utan någon större uttrycklig analys 

framhåller vissa önskvärda förmågor, såsom analytisk, kritisk och granskande förmåga, något som 

LPF 94 utvecklar, dock fortfarande utan en tydlig analys om vad som pågår. Åtta år senare kan man 

dock genom nämnda utredning se hur en klarare bild av samhällets förändring uttryckligen börjat 

falla på plats.    

3.3 SOU 2002:120 – SOU 2008:27

Det  är  utifrån  epokskiftet  sett  en  väntad  diskussion  som  förs  kring  ifall  det  är  bred  eller 

specialiserad  kunskap  som  behövs  för  att  leva  i  morgondagens  (och  dagens)  samhälle.  Den 

perennialism  som  Linde  förutspår  som  ett  inslag  i  framtidens  läroplaner  gör  sig  påmind  i 

dokumentets slutsats om att  eleverna bör få en bred generell  grund att  stå på. Detta inte minst 
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exemplifierat  genom den trädmetafor som beskriver hur rotsystemets mer gedigna kunskaper är 

nödvändiga för bladverkets mer temporära dito, som omnämns i utredningen från 2002. Synsättet 

att lägga en bred gemensam grund, mer motståndskraftig mot förändringar och relativitet, går även 

igen i önskan om att skolan skall sträva efter skapandet av en gemensam värdegrund. Det senare 

fallet går förvisso igen i tidigare läroplaner, det torde vara naturligt att vart samhälle eftersträvar en i 

vart  fall  i  viss  mån gemensam etisk  grund.  Dock kan  det  med fog antas  att  ett  samhälle  vars 

gemensamma värdegrund allt mer tycks relativiseras bör ha extra stort intresse av detta.  Dessa två 

projekt, strävan efter en kunskapsmässig och en normativ säker grund bör nog dock inte ses som ett 

och  samma.  Om  inte  annat  då  de  utgår  från  två  avsevärt  olika  områden  och  med  det  olika 

förutsättningar. 

    

Även den nypragmatik som Linde nämner som trolig för framtidens läroplaner går tydligt igen i 

utredningen. Vilket syns bland annat i den stora respekt för eleverna som individer utredningen ger 

uttryck för, i sin tilltro till de ungas förmåga och vilja att ta ansvar. Skolan  anses också att den i 

större  utsträckning  bör  ta  hänsyn  till  de  ungas  olika  individuella  livsprojekt,  med  en  allsidig 

personlig  utveckling  som mål.  Betoning  på  mål  som självkännedom,  personlig  eftertanke  och 

självtillit ger tydliga tecken på det mer konkreta rörande tillvägagångssättet. Det är en betydligt 

bredare helhetssyn på eleven utredningen ger uttryck för, detta igenom ovanstående men även  i sin 

kritik av den rådande läroplanens snäva syn på individen som främst elev. En kritik som breddas till 

en begäran om att skolan i högre grad ska betrakta eleverna som mer vuxna samt att den måste 

måste bli mer än en förberedelse. Utredningen sätter höga mål i proklamerandet av att skolan måste 

bli en plats för och utifrån eleverna, en plats dit eleverna ser fram mot att gå till. 

       

Det individualistiska anslaget går även igen i synen på bildningsprocessen som i första hand  menas 

vara ett personligt projekt syftandes till ett livslångt lärande. Samhällets, arbetsmarknadens och inte 

minst teknikens förändring har skapat och kommer skapa nya kunskapsbehov samt nya sätt att se på 

kunskap. Utredningen visar på medvetenhet om hur kunskapen och behovet av denna förändrats 

över de senaste decennierna, dels genom sin diskussion gällande bredd eller specialisering, men 

även genom framförandet av begrepp som ”just-in-time-” och ”just-in-case-learning”. Förändringen 

och behovet  av att  förbereda för denna löper  som en röd tråd genom synen på kunskapen och 

lärandet. Det postmoderna gör sig åter påmint i konstaterandet av samhällets konstanta förändring 

och vikten av att anamma det livslånga lärandet som en naturlig del av livet. Även om förmågor 

som kritiskt tänkande och att finna och tillägna sig information berörts i de tidigare läroplanerna, 

med tilltagande fokus så är skillnaden mot SOU 2002.120 slående.  I denna råder ett i det närmaste 
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totalt  fokus  på  att  utveckla  färdigheter  och  förmågor.  Självständighet,  kreativitet,  sökande  och 

värderande  av  kunskap,  ansvars-,  kommunikativ-  och  problemlösningsförmåga,  flexibilitet  med 

flera  berörs,  alla  delar  av  de  nya  kompetenser  som Hargreaves  menar  vara  nödvändiga  i  det 

postmoderna samhället. Den glidning från deuterolärande till tertiärt lärande som kunde skönjas i 

LPF 94 syns här klart och tydligt. Lärandet syftar till att förbereda för en okänd framtid i vilken 

man måste kunna lära om och lära nytt,  eleverna måste kunna omvandla sina kunskaper till  att 

användas i  nya och oförutsägbara situationer.  De metakognitiva och flexibla element som utgör 

grunden i det tertiära lärandet syns i utredningen som efterfrågan av förmågan att förstå varierande 

situationer, att kunna se likheter och skillnader i strukturer och att inte ta saker för givna.     

Som tidigare  nämnt  så  är  SOU 2008:27 väldigt  olik  de  övriga  dokument  som berörts  i  denna 

uppsats, dels till innehållet men även till strukturen. Därav är det svårt att göra en rak jämförelse 

med tidigare läroplaner men även på många punkter med SOU 2002:120. Detta får även som följd 

att utredningen är svår att förhålla till den teoretiska bilden. Detta senare problem syns till att börja 

med i  det faktum att utredningen totalt  saknar de världs- och framtidsbeskrivningar som övriga 

dokument har. Det enda yttrande som påminner om något sådant är konstaterandet att det i rådande 

läroplan och organisation saknas strukturer för samarbete mellan arbetslivet och gymnasieskolan. 

Det bör förvisso kommas ihåg att då utredningen är ett verk av en person så medför det också att det 

blir en persons fokus, på gott och ont, en bredare utredning hade kunnat tänkas gett en vidare bild. 

Givetvis kan också valet av direktiv gissas spela sin roll, det man inte frågar om får man inte veta.

Utredningen saknar  även den  mångordiga  utläggning rörande  synen på  eleverna,  även  om den 

fastslår att eleven bör vara huvudperson i skolans verksamhet och att de därmed har rätten till en 

god utbildning. Denna senare punkt får anses vara utredningens huvudfokus rörande frågan om dess 

syn på eleven. Om än i få ord så ger utredningen en positiv bild av eleverna och menar att de är 

engagerade i sina liv och sin utbildning och har förmågan att göra val utifrån sina egna intressen. 

Utredningen  delar  syn  med  tidigare  dokument  i  åsikten  att  det  vid  behov ska  vara  möjligt  att 

individualisera utbildningen, även om det kan noteras att den inte ger uttryck för viljan att detta ska 

ske på generell basis.  Den nyliberala utveckling som Linde talar om, och som man kanske hade 

förväntat sig kunna finna i en av de borgerliga partierna beställd utredning, lyser dock med sin 

frånvaro,  snarare  tvärtom.  Utredningen  tar  tydligt  ställning  mot  en  för  stor  valfrihet,  dels  av 

praktiska orsaker men främst på grund av risken för minskad anställningsbarhet.  Detta senare i 

kombination  med  att  undervisningen  bör  korreleras  till  avnämarnas;  arbetsmarknadens  och 

högskolans, önskemål får istället ses som den röda tråd som löper igenom utredningen. Här kommer 
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tidigare nämnda svårighet i att tolka det icke sagda in, utredningen motsätter sig inte en personlig 

utveckling  hos  eleverna  men  å  andra  sidan  talar  den  inte  heller  för  den  på  något  ställe.  Den 

omhuldande  inställning  som tidigare  läroplaner  och  utredning  hållit  sig  med  i  förhållande  till 

elevernas utveckling lyser helt med sin frånvaro. Huruvida detta är ett uttryck för en ovilja eller ett 

resultat av utredningens annorlunda fokus är givetvis svårt att säga, men frånvaron till förmån för 

det stora fokus på avnämarintressena är anmärkningsvärd.     

Den del av utredningen som är mest givande utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar är dock 

synen på vilka kunskaper, eller snarare kompetenser, som eleverna bör tillägna sig. Utredningen 

menar förvisso att LPF 94´s kunskapssyn bör kvarstå, vilket i sig tyder på att  utredningen inte 

uppmärksammat  någon större  förändring  i  dignitet  med det  i  det  närmaste  paradigmskifte  som 

Hargreaves och Bauman gör. Utredningen saknar dels den beskrivning av världsbild som skulle 

kunnat tala för att den anammat synen om det moderna samhällets övergång till det postmoderna, 

likaså den problematisering av kunskapsbegreppet som torde medfölja. Dock anser utredaren att det 

kan vara på sin plats att utvärdera hur kunskap beskrivs i den nya läroplanen. Detta tycks dock 

främst innebära en anpassning av kunskapsbegreppet till de under senare år framtagna kompetenser 

för  livslångt  lärande,  såsom  entreprenörskap,  lärande  att  lära  och  värderingsförmåga.  Dessa 

kompetenser  kommer  dels  från  EU:s  ministerråd,  Svenskt  näringsliv  men  även  från 

Bolognaprocessen.  Även om en utförlig analys av kunskapens förändring saknas i utredningen så 

ger framhållandet av dessa kompetenser en vink om att utredningen inte helt saknar kontakt och 

förståelse  för  sin  samtid,  om  än  på  ett  grundare  och  mindre  filosofiskt  plan.  De  nämnda 

kompetenserna  har  stor  samstämmighet  med  de  enligt  Hargreaves  önskade  färdigheterna  och 

attityderna. Utredningen ger med andra ord uttryck för en målsättning i samklang med tidens tempo 

om än i avsaknad av analys om varför. 

Även om utredningen efterfrågar kompetenser syftandes till deuterolärande, exempelvis att lära sig 

lära, definiera och lösa problem och kritiskt granskande så får den ses som ett steg tillbaka på den 

skala som Bauman presenterar. Frånvaron av en fullödig samtids- och framtidsbeskrivning gör det 

svårt att  dra några större slutsatser om huruvida utredaren är medveten om den förändring som 

pågår eller om den bara faller utanför utredningens syfte.  Vad som dock är mer avgörande för att 

kategorisera  utredningens  syn  på  lärandet  som   kategori  3,  dvs  i  huvudsak  deuterolärande  är 

frånvaron  av  diskussion  kring  hur  kunskaperna  och  dess  användande  förändrats  och  vilka 

konsekvenser detta får för utbildningen och målet för lärandet. 
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Värt  att  notera,  om  än  utanför  den  teoretiska  ramen,  är  utredningens  engagemang  för 

yrkesutbildningar. Något som för med sig ett fokus på det praktiska lärandet, vilket helt lyst med sin 

frånvaro  i  tidigare  läroplaner  och  utredningar.  Införandet  av  begrepp  som  situerat  lärande, 

praxisgemenskap och tyst kunskap är helt nytt i förhållande till tidigare dokument och tyder på en 

breddning och ökad medvetenhet om behoven av olika kunskapssyn och därmed pedagogik.  

Denna stringens mellan teori och empiri som beskrivs ovan bryts av SOU 2008:27, vilket flera 

gånger nämnts skiljer sig avsevärt i sin karaktär och gör den dels svårbedömd i sig men även svår 

att jämföra med övriga dokument. Utredningen i sig har lite som talar för att den ”egentligen” är i 

linje med den övrigt beskriva utvecklingen, den saknar en samtids- och framtidsbeskrivning som 

skulle bekräfta en tidsmedvetenhet, den saknar ett elevfokus som gör den omöjlig att samlikna med 

nypragmatiska tankar. Dess kunskapssyn är förvisso i samklang med en rad andra institutioners men 

saknar samtidigt någon djupare analys gällande kunskapens förändring och vad detta medför. Som 

tidigare sagt kan man inte dra slutsatser ur icke-uttalanden, men det fokus som utredningen har på 

anställningsbarhet och kompatibilitet med arbetsmarknaden visar på vad den ansett som intressant 

och eftersträvansvärt. 

Sammanfattningsvis  kan  man  säga  att  dokumenten,  undantaget  SOU  2008:27,  följer  den 

utvecklingslinje  som  teorin  beskrivit.  Dokumentens  beskrivningar  av  samtidens  och  framtiden 

matchar väl den tilltagande förändring som skiftet från det moderna till det postmoderna samhället 

innebär. Från konstaterandet i LP 65 att samhället och världen är i förändring till SOU 2002:120´s 

betoning  på  den  hastighet  som  det  samtida  samhället  utvecklas  i  och  framtidens  tillsynes 

eskalerande förändringstakt.

 

3.4 Sammanfattning

Synen  på  eleven  har  successivt  breddats  till  att  allt  mer  omfamna  hela  individen,  likaså  har 

elevernas rätt till medbestämmande tydligare definierats och stärkts. Denna förändring skall dock 

inte tolkas som om den gått från något obefintligt till något avsevärt mer utvecklat, redan i 1965 års 

läroplan uttrycks respekt för individen och mål om dess medbestämmande, men för varje läroplan 

och  utredning  så  har  detta  förstärkts  ytterligare  för  att  slutligen  i  SOU 2002:120  anta  tydliga 

nypragmatiska former. En liknande utveckling kan även ses rörande synen på elevernas personliga 

utveckling, vilken framhålls redan i LP 65, men som utvecklas och förstärks mer och mer med 
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tiden, för att senare i den första utredningen innefatta att gymnasieskolan aktivt bör engagera sig i 

individernas  livsprojekt,  vilka  i  sin  tur  knyts  till  kunskapsinhämtandet  och  bildningsprocessen. 

Förutsatt att teoribilden stämmer och att vad den efterfrågar är eftersträvansvärt så kan det sägas att 

läroplanerna och SOU 2002:120, om än med viss fördröjning,  hållit  sig väl ajour med den nya 

tidens behov. 

Den gradvisa utveckling som beskrivs i ovanstående kan mycket väl sägas gälla även målen för 

lärandet och de eftersträvansvärda kunskaperna. Från LP 65s önskan om att eleverna tillägnar sig 

förmågan att självständigt nå kunskap och möta denna med ett kritiskt  förhållningssätt, genom LPG 

70´s  mål  att  kunna  granska  uppgifters  trovärdighet  och  tillämpa  dessa.  Till  LPF  94´s 

problematisering av kunskapsbegreppet, flexibilitet och fokus på förmågan att orientera sig i en 

komplex verklighet, för att avsluta med SOU 2002:120´s strävan efter att eleverna lär sig navigera i 

en verklighet med varierande strukturer och i vilken framtidens problem är oförutsägbara. Denna 

utveckling mot förmågor snarare än kunskaper stämmer väl överens med den Hargreaves beskriver. 

Likaså tycks Baumans teori om proto-, deutero- och tertiärt lärande, trots sin diffusa karaktär, vara 

väl överensstämmande i det att man kan se hur fokus på lärandet dels glidit från kunskaper till 

förmågor, men även genom den betoning på oförutsägbarhet som de senare dokumenten ger uttryck 

för. 

48



4. Diskussion

Den bild av utvecklingen som Biesta (2004) framhåller bekräftas av empirin, och korrelerar väl med 

den  övriga  teorin.  Den  skillnad  i  språkbruk  och  ideal  för  undervisningen  som  Biesta  (2004) 

beskriver som en övergång från the language of education samt the language of learning kan tydligt 

ses i materialet vilket blir tydligt i LPF 94 men framförallt i SOU 2002:120. De grundläggande 

orsaker han beskriver för  denna förändring kan även skönjas i läroplanernas utveckling. De nya 

pedagogiska teorierna uttrycks inte explicit men ekot av dem hörs väl, postmodernitetens och dess 

kritiserande och problematiserande av lärandet och dess möjligheter, förs inte heller uttryckligen, 

men å andra sidan kan mycket av den process som ses i SOU 2002:120 bottna i fundamentala frågor 

om hur undervisning kan och ske i morgondagens samhälle. Den individualiseringsprocess som 

samhället och skolan genomgått syns tydligt i  läroplanerna, och till detta kopplat behovet att få 

undervisningen att handla om eleven utifrån dess verklighet. Nedmonterandet av välfärdssamhället 

berörs inte explicit i läroplanerna eller utredningarna, vilket är föga förvånande då detta inte berör 

deras område. Dock så kan vi anta att Biesta (2004) inte har fel på den punkten. Det är intressant att 

se den stora skillnad som föreligger mellan läroplanernas uppställda ideal och den verklighet som 

Brante  (2008)  beskriver.  Den  syn  på  eleven,  dess  inflytande,  målet  för  dess  lärande  och  dess 

innehåll som LPF 94 inleder och som blommar ut i SOU 2002:120 skulle i det närmaste kunna 

sägas vara det motsatta, bortsett från inriktningen mot vetenskaplighet hos eleverna. Förvisso skall 

det kommas ihåg att SOU 2002:120 enbart är ett utredningsverk som inte kan haft chans att påverka 

skolans praktik.  Den stora skillnaden föranleder att  ställa frågan om varför? Vad som dock kan 

sägas är att Brantes (2008) föreslagna alternativ är i linje med exempelvis Baumans tankar om de 

problem och utmaningar som dagens skola står inför och hur morgondagens skola bör organiseras, 

samt att att en snar reform är av stort behov.

Det  här  arbetet  ger  läraren  en  inblick  i  den  komplexitet  som övergången till  det  postmoderna 

samhället innebär, framförallt gällande kunskap och lärande. Vem ska lära? Vad och hur? Och när, 

varför och var? Frågor vars betydelse att ställa inte på något vis minskar av att samhället, ekonomin, 

kunskapen, individen, miljön mm befinner sig i en till synes konstant och eskalerande flux. Utan att 

vara bekant med de teorier och metateorier som det postmoderna projektet innebär riskerar denna 

förändring många gånger att framstå som förbryllande.  Genom kombinationen av ett närläsande av 

läroplanerna och ovan nämda teoretiska bygge förs teorin in i verkligheten.  En verklighet som dock 

är  delad mellan ideal  och praktik.  Det är  just  denna skärzon mellan läroplanens ideal  och den 
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praktik läraren sätter i verket som det stora området för diskussion och undersökande är. Vilka ideal 

håller vi högt i vår praktik, hur ser vi på eleven, som en hel eller halv människa? Vad håller vi för 

sant och som kunskap? Och inte minst frågan om våra hållningar verkligen stämmer? Ifall de är 

progressiva,  rättvisa   och  respektfulla?  Uppsatsens  värde  ligger  i  de  frågor  som dess  material 

tvingar  fram,  frågor  som dessvärre  inte  kan besvaras  här,  men likväl  bör  ställas.  Då det  är  en 

frågande och undersökande hållning vi strävar efter att implementera hos eleverna så torde det väl 

var den metod vi själva bör använda. Frågorna är många; vad betyder vår tids tempo för skolans 

strukturer  och  målsättningar?  För  elevernas  ansvar,  frihet,  respekt?  För  lärarnas  roll  som 

inspiratörer, kommunikatörer och förmedlare av kunskaper, förmågor och värderingar? Genom att 

ställa  dessa  och  liknande  frågor  så  skapar  vi  oss  en  beredskap  för  att  hantera  morgondagens 

utmaningar, på samma vis som vi vill ge eleverna redskap och färdigheter att hantera sin verklighet 

bör vi ge oss själva det. 

I vår mening bör lärandets mål styras bort från kunskap, fakta och repetetiva sanningar, detta till 

förmån för ett tillägnande av färdigheter, förmågor, förhållningssätt och kompetenser. I en tid där 

kunskapens karaktär minst sagt grumlats minskar betydelsen av att  veta saker i samma takt som 

betydelsen av att kunna saker ökar. Då varken lärare eller elev kan förutsäga hur framtiden och dess 

förutsättningar  kommer  se  ut,  blir  per  automatik den faktuella  förberedelsen  av eleven av dels 

mindre angelägen men säkert också annorlunda till sin karaktär. Den stora frågan är dock vad som 

ska fylla det tomrum som en retirerande faktabaserad undervisning skulle innebära? Vi vill hävda 

att en del av denna nya yta skulle kunna fyllas genom att sätta fokus på en medveten aktivering av 

eleverna. Detta av fler än uppenbara orsaker; genom aktivering använder eleven sina färdigheter, 

övar  och  omprövar  dem.  Genom aktiveringen  skapas  även en  delaktighet  i  lärandet  både  som 

individ och som gruppmedlem, aktivering ger variation och inspiration, i aktiverandet ges eleven 

ansvar,  frihet  och möjlighet.  Genom att  läraren aktiverar  eleven visar  han eller  hon den också 

respekt.  Denna respekt  har  dock fler  delar  och nyanser,  det  är  av vikt att  elevernas livsvärldar 

jämställs i respekt med lärarnas och vuxenvärldens, något som måste gå igen i mötet med eleven 

och i vad och hur lärandet ska gå till. Av lika stor betydelse är att eleverna på allvar börjar ses om 

hela varelser, kännande, tänkande och erfarande subjekt, detta om inte annat med tanke på den 

omhuldade teorin om lärandets individuella och situerade natur. Respekten för eleven sträcker sig 

även till  den som lärande individ, vilket i  vår mening förpliktigar läraren och skolan att  kunna 

redogöra för varför  ett  visst  stoff  ska läras.  Det man inte  kan motivera,  borde man inte  heller 

undervisa om. Vi sällar oss till Brantes (2008) tanke att sätta relationen mellan lärare och eleverna i 

det främsta rummet, något vi tror skulle ge många nycklar till att hantera de utmaningar skolan står 
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inför.  Att  aktivera  eleverna  i  sann  samverkan,  att  ge  eleverna  redskap  för  att  hantera  verkliga 

problem är ett ”empowerment” av eleven som individ, vilket ökar dess förmåga  att hantera de 

situationer som ett liv av idag och i morgon kan innehålla. Att kunna göra rationella överläggningar 

med sig själv om vilka val och förhållningssätt som är mest fruktsamma i en icke given situation är 

en stor färdighet att ha. Vi vill mena att den skepsis mot den befriande och frigörande idealet inom 

pedagogiken som Biesta (2004) framhåller, trots den postmoderna kritiken, fortfarande kan ha sin 

poäng. Att ge eleverna generella redskap att hantera oprecicerade situationer är befriande på det 

viset  att  det  ökar  individens  valmöjligheter  och  förmåga  att  analysera  situationer  den  möter  i 

framtiden, vad är inte frigörande om inte givandet av fler valmöjligheter? Detta ideal menar vi gott 

kan hållas kvar vid oavsett om det finns en eller flera rationaliteter att utgå ifrån, vilket även det 

dilemmat skulle kunna vara en förmåga att lära sig att hantera.
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5. Avslutning

Detta  arbete  går  att  se  utifrån  en  rad  olika  perspektiv,  till  att  börja  med  det  rent  utbildnings-

historiska. Sammanlänkat med detta ett teoretiskt  (många gånger makroteoretiskt) perspektiv, vilka 

tillsammans visar på en förändring som vi bara sett början på än så länge. Underliggande till dessa 

är en utveckling i människosyn och en förändring i kunskapssyn. Den tidigare visar på hur skolans 

mål kommit att bli allt mer omhuldande om eleven och ansvarstagande för individen i sin helhet. En 

förändring som väl stämmer överens med den individualistiska utveckling som ägt rum de senaste 

femtio  åregå  igen  i  de  senare  dokumenten.  Intressant  är  att  se  den  nypragmatism som Linde 

förutspår  .  Angående  kunskapssynens  förändring  är  det  fascinerande  att  se  den  vridning  från 

kunskaper till färdigheter som läroplanerna tagit. Även detta i samklang med det förutsedda. Vad 

som dock är intressant är att se den perennialism som Linde beskriver och hur den tar sig uttryck i 

de senare dokumenten. Detta kan länkas samman med den övergripande teorin i det att den taktiska 

reträtt  som perennialismen framstår  som kan ses  som ett  kapitulerande  för  övermakten.  Vilken 

mycket väl tolkas som en anpassning till den förändrade verklighet som det postmoderna samhället 

medfört. I ett scenario av oöverskådliga mängder förändrande kunskaper är det viktigare att känna 

grunderna och kunna finna kunskap än att ha specifika kunskaper. 

Det är ett ambitiöst, och lovvärt, projekt att söka finna och ge en gemensam kunskapsmässig grund 

till skolans elever. Detta är dock något som försvåras av dels kraften i förändringen, de uttryck den 

tar sig men även av en generationsproblematik. Med det senare avses det dilemma som uppstår då 

två personer eller grupper har olika förutsättningar för att se på verkligheten. Det bör betänkas att 

dagens och morgondagens elever aldrig upplevt en värld utan Internet  eller mobiltelefoner vars 

utveckling de är mycket adaptiva till. Samtidigt är post-Kalla kriget ett normaltillstånd för dagens 

skolungdomar, vilket förutom att lägga grunden för globalism sätter stopp för en enkel dualistisk 

syn på världen. Tillsammans och parallellt med detta har kunskapens natur och inhämtande starkt 

fragmenterats, något som även haft effekt på det normativa. Enkelt sagt så är de födda in i det 

postmoderna samhället, där moderniteten många gånger är ett minne eller en anakronism, i vart fall 

i deras ögon. Det är inget märkligt i detta, poängen är att den absoluta merparten av dagens lärare 

och pedagoger har sina rötter på andra sidan av detta. Det vill säga i det moderna samhället, i det 

här fallet synonymt med; pre-Internet, Kalla krigs-dualism, kunskaps- och i viss mån värderealism. 

En gissning är att hanterandet av denna problematik kan komma att vara avgörande för hur väl 

skolan som helhet kommer lyckas anpassa sig till ett postmodernt samhälle. Det ligger en viss ironi 
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i det faktum att äldst i det här fallet inte behöver vara synonymt med att veta mest och bäst.     

   

Rörande den läroplan som gissningsvis kommer att läggas fram efter nästa val (2010) så kan det 

konstateras att om det bara vore för utredningarna så är alternativen synnerligen olika varandra. Det 

är tydligt att det är två, i vart fall i uttal, skilda synsätt som dominerar rörande hur den framtida 

gymnasieskolan skall  se ut  och varför.  Till  detta då även kopplat  skilda synsätt  på eleven som 

individ, men även idéer och mål för vad framtidens elever skall lära sig. I förhållande till traditionen 

av svenska läroplaner för gymnasiet så utmärker sig den borgliga riktningen avsevärt annorlunda, i 

vart  fall  utredningen.  På  mer  än  ett  rent  politiskt  och  ideologiskt  sätt  skiljer  sig  dock  dessa 

utredningar åt. Bortsett från att de är olika i konkreta skillnader så är de det även gällande fokus och 

utgångspunkt.  Den  socialdemokratiska  utredningen  fortföljer  en  traditionell  beskrivning  av 

gymnasieskolan,  med  stort  fokus  på  personlig  utveckling  och  förståelse  av  omvärlden.  Den 

borgerliga skiljer sig tydligt i dess huvudsakliga fokus, från att förhålla sig mycket aktivt till att 

inlemma gymnasiet till en del i arbetsmarknadens och samhällets ordning. Båda dessa synvinklar 

beskriver ett  förhållningssätt  och en prioriteringsordning,  inte  alls  oväntat  med tanke på att  det 

ligger ideologi i grunden. Om man dock lämnar politiken och ser betydelsen för skolan så tycks det 

olyckligt om de två perspektiven skulle komma att utesluta varandra, de är tillsynes inte oförenliga. 

De  båda  utredningarna  ger  helt  olika  klang  och  känsla  men  det  säger  inte  att  deras  konkreta 

målsättningar utesluter varandra. Att säga att en utbildning som ska stå sig på arbetsmarknaden inte 

skulle  kunna  utföras  på  ett  vis  som  inte  främjar  unga  människors  individuella  utveckling  i 

förhållande till dagens och morgondagens samhälle ter sig främmande och som ett kapitulerande.

På många vis skulle nog den kommande läroplanen för gymnasieskolan, oavsett avsändare, kunna 

tänkas må bra av att ta del av ”den andres” utredning. Det finns en konkret praktisk ådra i den 

borgerliga  utredningen  som den  socialdemokratiska  saknar.  Å  andra  sidan  skulle  det  omvända 

kunna  ge  en  framtida  borgerlig  läroplan  en  mer  artikulerad  och  djupare  förståelse  för  de 

förändringar vår samtid går igenom, och vad det i det här fallet, innebär för sättet att se på kunskap 

och lärande. 

Detta  arbete  visar  i  princip på två saker;  att  teorier  om det  postmoderna tycks  kunna ge goda 

förutsägelser, samt att den svenska gymnasieskolan inte är immun mot förändringen. Något som 

hade kunnat gissas. Vad som egentligen är det intressanta med slutsatsen av allt ovanstående är inte 

slutsatsen i sig utan snarare den fråga som kommer ur den; ok nu vet vi det, men vad  bör vi då 

göra? En sån fråga gör sig antagligen bäst i att delas upp i en rad underfrågor. Till att börja med, 
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förutsatt att den beskrivning av nutiden och framtiden, dess kunskap och lärande som Bauman och 

Hargreaves ger är i huvudsak korrekt, vad innebär det då att vara ung i dag? Vad innebär det att vara 

född i och leva i en postmodern värld? Eller mer precist, vad innebär det att vara ung och ha en 

postmodern  världs-  och  kunskapssyn?  Följdfrågor  utifrån  detta  blir,  vad  innebär  detta  för  vad, 

varför och hur de ska lära sig? Vad medför detta i sin tur för den konkreta ämnesundervisningen? 

Till detta kan läggas frågor utifrån ett mer existentiellt perspektiv; vad innebär det att förstå och 

känna världen? Vad innebär det att känna sig själv? Och kanske inte minst hur når man dit?
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