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SAMMANFATTNING 

 

Utgångspunkten för min uppsats är följande frågeställningar: 

Står utbildningen inför en total förändring ”ett paradigmskifte” vad gäller inrikt-

ningen på gymnasieskolans innehåll och verksamhet? Hur har i så fall detta pa-

radigmskifte vuxit fram? 

Hur hanterar skolan de nya risker som uppstår i anslutning till att samhället gått 

in i en ny modernitet? 

Hur förhåller sig gymnasieskolan till det postmoderna nya individualiserade 

samhället? 

Förutom styrdokument har min undersökning utgått från litteratur som analyse-

rar samhället utifrån postmodernistiska teorier. 

Resultatet av undersökningen visar att ett paradigmskifte från jämlikhetsideologi 

till kunskapsideologi håller på att utvecklas på gymnasieskolan.   

Paradigmskiftet innebär att gymnasieskolan återgår till en klassisk modernitet 

som står i konflikt till eleverna som är de främsta bärarna av postmodernismen. 

Att inte uppnå kunskapsmålen definierar regeringen (Björklund) som det nya 

gymnasiets största risk.  Problemen/riskerna med det nya gymnasiet ska främst 

hanteras genom t åtgärdsprogram och uppdelningen av gymnasiet i studieförbe-

redande- och yrkesprogram. 
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INLEDNING 
Under lång tid har den svenska skolan formats av ett demokratiskt synsätt där 

jämlikhet varit målet för politiken på de flesta områden. Under tidens gång har 

politisk kamp för demokratiska rättigheter varit det som drivit samhällsutveckl-

ingen framåt. I början av 1900-talet gällde kampen frågan om allmän rösträtt 

och senare anständiga lagar på arbetsmarknaden. På skolans område handlade 

kraven om rätten till likvärdig utbildning. Den grundläggande tanken hos främst 

arbetarrörelsen var att succesivt göra skolan allt mer jämlik. Under alla år har 

det förekommit en dragkamp mellan jämlikhetstanken och kunskapstanken som 

hade sin grund i att för mycket jämlikhet hindrade begåvningarna och gjorde 

skolan slapp. Ända fram till 80 - 90-talet var jämlikhetstanken dominerande och 

de politiska reformerna togs i stor enighet. Men förändringar i samhället starkt 

kopplade till globalisering och stor invandring pga. flera krig började problem i 

skolan bli tydligare. Problemen skylldes på en för slapp skola som inte tog kun-

skapen på allvar. Mycket av det som förknippades med jämlikhetsideologin 

ifrågasattes. 

I svensk skoldebatt har folkpartiet starkt profilerat sig. I artiklar, en bok och po-

litiska utspel från mitten av 90-talet fram till regeringsskiftet har folkpartiet ge-

nom främst Jan Björklund bedrivit en stark politisk retorik riktad mot svensk 

gymnasieskola som han menar är inne i sin allvarligaste kris någonsin. Den ka-

tastrofala utvecklingen är socialdemokraternas fel. Björklund menade att den 

socialdemokratiska skolan byggde på överdriven jämlikhet och pedagogiskt 

flum som utvecklats från en socialistisk tradition med rötter i 68-vänstern. Han 

vill istället se en helt ny skolpolitik grundad på kunskap. 1  

Folkpartiet har fått ansvaret i utbildningsfrågorna där de sedan 2006 innehar 

båda ministerposterna, den omorganisation som nu sker genom den nya gymna-

siereformen är till stor del folkpartiets och Björklunds idéer som genomförs. 

En betydande del av min undersökning kommer att inrikta sig på ideologin 

bakom den nya gymnasiereformen. Eftersom Björklund skyller skolans påstådda 

misslyckande på socialdemokraternas jämlikhetsideologi har jag valt att under-

söka denna och ställa den mot Björklunds kunskapsideologi. Jag kommer att 

redovisa i vilken politisk kontext de båda ideologierna har växt fram och vad 

som återfinns av dem i skollagen och i den nya läroplanen för gymnasiet. Jag 

                                           
1 Lars Leijonborg och Jan Björklund, Skolstart, Ekelids förlag 2002. s 26f 
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ska speciellt analysera den nuvarande skolpolitikens ideologi utifrån de nya 

styrdokumenten som under de senaste veckorna blivit klara.  

Samhället har, som jag beskrev i början av inledningen, förändrats på ett ge-

nomgripande sätt. De strukturer som det industrialiserade samhället skapade på 

alla nivåer i samhället har förändrats. De omfattande avregleringarna under 90-

talet tillsammans med en teknologisk revolution gjorde att kapitalet kunde röra 

sig blixtsnabbt över nationsgränser och konkurrensutsätta produktion och hela 

tiden söka den högsta avkastning på sina investeringar. Hur denna utveckling 

som vi brukar kalla globalisering, påverkat skolan och hur skolan försöker lösa 

de problem som uppkommer i skärningspunkten mellan det moderna (industri-

samhället) och en ny modernitet, blir centralt i mitt arbete. Ovanstående utveckl-

ing och hur den påverkat balansen mellan jämlikhetsideologin och kunskaps-

ideologin kommer jag att analysea med hjälp av en teoretisk analys som utgår 

från främst Baumans, Becks samt Appadurais teorier om det postmoderna sam-

hället2 

                                           
2 Det postmoderna samhället kallas numer av Bauer ”en flytande modernitet, Beck kallar det en ny/annan mo-

dernitet.  
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SYFTE 
Uppsatsens specifika syfte är att studera de utbildningsideologier och idéer som 

ligger till grund för den nya gymnasiereformen. Materialet för analysen är av-

gränsad till politiska idéskrifter, styrdokument, propositioner och förordningar 

där ideologierna blir manifesta. De frågeställningar som vägleder analysen av 

detta material är:  

Hur kommer jämlikhetsideologin och kunskapsideologin till uttryck i dessa ut-

bildningspolitiska texter?  

Hur artikuleras olika problem, risker och lösningar som stöd och argument för 

åtgärder och förändringar i gymnasieskolan/den nya gymnasieförordningen?  

Uppsatsens teoretiska syfte är parallellt att kritiskt granska och diskutera dagens 

uttryckta kunskapsideologi i gymnasieskolan utifrån postmodern teoribildning. 

Den teoretiska ansatsen gör det möjligt att belysa följande mer generella frågor:   

Står utbildningen inför en total förändring, ”ett paradigmskifte”, vad gäller in-

riktningen på gymnasieskolans innehåll och verksamhet? Hur har i så fall detta 

paradigmskifte vuxit fram? 

Vilka risker upplever skolan att den står inför och hur ska de elimine-

ras/begränsas? 

Hur förhåller sig skolan till det nya postmoderna individualiserade samhället? 

 

DISPOSITION 
För att uppsatsens innehåll ska bli tydligt har jag gjort en indelning i tre delar.  

Del I beskriver metod och teoretiska utgångspunkter för studien. 

Del II handlar om framväxten av jämlikhetsideologin och kunskapsideologin 

samt hur den politiska idédebatten format de båda ideologierna och satt avtryck i 

gymnasieskolans styrdokument över tiden fram till nu. 

Del III analyserar gymnasieskolan och den nya skolpolitiken utifrån de postmo-

derna teorierna 
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DEL I: UTGÅNGSPUNKTER FÖR STUDIEN 

Metod 

Mitt arbete kommer i sin helhet att utgå från litteraturstudier.  För att kunna ge 

en bakgrund till de idéer/ideologier och teorier som påverkat och till viss del 

format gymnasiereformens styrdokument har jag använt mig av flera böcker och 

politiska idéskrifter som belyser ämnet.  

Mina frågeställningar om hur jämlikhetsideologin och kunskapsideologin kom-

mer till uttryck i dessa texter samt hur problemen artikuleras som stöd och ar-

gument för åtgärder och förändringar blir vägledande för analysen. 

För att undersöka vad gymnasieskolan ser som risker och hur dessa ska avgrän-

sas, eller i bästa fall elimineras, kommer jag att noga studera styrdokumenten 

(skollagen, läroplaner, kursplaner samt föreskrifter). Analysen kommer att utgå 

från min definition av risk utifrån Becks bok Risksamhället.   

Om tidsramarna hade tillåtit skulle jag kompletterat undersökningen med dju-

pintervjuer från lärare på min arbetsplats och administrativ personal från både 

skolan och förvaltningen. 

För att tydliggöra skolans utveckling och den debatt som varit ansluten till denna 

utgick jag från två huvudinriktningar. Den första inriktningen utgår från ett jäm-

likhetsperspektiv och har mer en fostrande roll.Denna syn på skolan står arbetar-

rörelsen nära. Den andra inriktningen utgår från ett kunskapsperspektiv där ele-

vernas kunskaper mer än fostran står i centrum. Båda inriktningarna är sprungna 

ur en demokratisk tradition och är starkt kopplade till olika sätt att se på demo-

krati. Därför anser jag det motiverat att analysera de två huvudinriktningarna 

utifrån olika demokratiska synsätt som presenterades i den statliga demokratiut-

redningen som slutfördes kring sekelskiftet. 

Från slutet av 1990- talet gjorde folkpartiet politik av sin kritik mot hur skolans 

undervisning organiserades och utfördes. Kritiken riktades - under deras oppo-

sitionstid - mot vad man kallade den ”socialdemokratiska flumskolan”. De båda 

inriktningarna (jämlikhet och kunskap) blev härmed politiskt laddade. Därför 

har jag valt att förutom styrdokumenten, studera skrifter och artiklar som har 

stark koppling till folkpartiet och arbetarrörelsen (LO och SAP). 

Jag fick lite svårt att avgränsa vad som var bakgrund och själva undersökningen 

eftersom de ofrånkomligt p.g.a. arbetets karaktär flyter in i varandra. Jag har 
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därför valt att göra den inledande bakgrunden kort och istället väva in det histo-

riska sammanhanget under styrdokumentens rubriker.  

Som framgick i början av metodresonemanget har jag valt att begränsa mig till 

gymnasiet men på några ställen i texten använder jag mig av det allmänna be-

greppet ”skola.” Då innebär det att fenomen jag undersöker har relevans för hela 

skolsystemet, både grundskola och gymnasium. 

Teoretisk utgångspunkt 

I detta kapitel kommer studiens begrepp och utgångspunkter att redovisas mer 

utförligt. Jämlikhetsideologin och kunskapsideologins ursprung i demokratibe-

greppet samt hur jag definierar dem utvecklas i texten, liksom de postmoderna 

teorier som också ligger till grund för analys och besvarandet av frågeställning-

arna. 

Jämlikhetsideologi och kunskapsideologi 

Ideologi 

Med ideologi menar jag idéer, tankesystem och antaganden om verkligheten, 

som är sammanhängande. De som är anhängare av en ideologi delar dess grund-

läggande värderingar. Anhängarna har likartad världsuppfattning och likvärdigt 

normsystem. Att tro på en ideologi innebär att världen ses genom ett filter där 

ideologin styr tolkningen av verkligheten. Begreppet ”ideologi” är ett komplext 

och mångtydigt begrepp. Historiskt började det användas av Destutt de Tracy 

1798, han avgränsade begreppet till ett enhetligt system av säkra kunskaper. I 

Tyskland under 1800-talet definierade den härskande klassen begreppet som 

tänkesättet (abstrakta idéer som styr över samhället), medan Marx såg (den 

härskande) ideologin som befästandet av den bestående ordningen.  Att i det 

språkliga abstrakta innehållet finna den ”sekundära meningen” som talar till sunt 

förnuft och framstår som självklart är det som mest övertygar inom en ideologi 

enligt den ideologiforskning som intresserat sig för språket som teckensystem 

(Claude Lévi Strauss och Roland Barthes).3 

Jämlikhetsideologi och kunskapsideologi 

Jag kommer i mitt arbete att utgå från två olika synsätt på utbildning och skola. 

Den ena har jag kallat jämlikhetsideologin och den andra kunskapsideologin, 

båda begreppen utgår från tolkningar av demokratibegreppet. I den stora demo-

                                           
3 Nationalencyklopedin. 2000, Larrain,J. (1979)The concept of Ideology. Liedman S-E (1989), Om ideology och 

ideologianalys, Thompson, J (1984) Studies in the Theory of Ideology. 
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kratiutredningen som avslutades i början av 2000-talet definieras olika synsätt 

på demokrati. De synsätt som är relevanta för min undersökning och anknyter 

till ovanstående ideologier presenterar jag nedan.  

Den liberala demokratins framställning i ”Demokrati och Medborgarskap” ut-

trycker komplexiteten mellan individens frihet och livets godtycklighet samt 

orättvisa. Samhället måste helt enkelt styra så att individernas förutsättningar 

blir mer rättvisa. Jämlikhetstanken nyanseras genom Rawls skillnadsprincip. Här 

kan ojämlikhet godtas om alla får samma chans och skillnaderna särskilt gynnar 

de sämst ställda genom att dessa får del av de privilegierades framgångar. Vi-

dare betonas att marknaden måste tyglas med reformpolitik eftersom den acku-

mulerar ojämlikhet. Det kommunitära synsättet på demokrati vill betona kollek-

tiva erfarenheter som viktiga inslag i den demokratiska processen. Den liberala 

demokratins avsaknad på gemensamma visioner och moraluppfattningar gör att 

politiken riskerar att förlora sitt etiska innehåll. Den radikala demokratin ut-

vecklar gemenskapen ytterligare och framhäver människan som en social va-

relse som främst utvecklas i gemenskap och samspel med andra. Man eftersträ-

var ett aktivt deltagande som bygger på jämlikhet och att den allmänna viljan 

ska sättas före egenintresset, besluten ska tas av gemenskapen, inte av indivi-

den.4  

Som framgår av demokratiutredningen har jämlikhet varit betydelsefull i den 

socialliberala traditionen; alla ska ges samma chans och förutsättningar men sen 

får individen klara sig själv, individens egenskaper avgör graden av framgång, 

synsättet bryr sig mindre om den sociala fostran.  

Kunskapsideologin utgår från detta synsätt, förutsättningarna ska vara lika, 

men individens färdigheter och förmågor ska stimuleras genom att erbjuda ele-

verna en mer differentierad utbildning efter begåvning. En åtskillnad mellan 

praktiska och teoretiska program (inriktningar) är nödvändig för att nå bäst re-

sultat av undervisningen. 

Det kommunitära och radikala synsättet på demokrati delar inte den liberala de-

mokratins resonemang om jämlikhet. Skillnader är inte godtagbara utifrån ett 

moraliskt och etiskt perspektiv. Jämlikhet enligt detta synsätt betyder att undan-

röja skillnader på alla nivåer. Jämlikhetsideologin har en koppling till alla tre 

redovisade demokratisyner men enligt min definition sin tyngdpunkt i det kom-

munitära och radikala synsättet på demokrati. Eftersom dessa inriktningar utgår 

                                           
4   Demokrati och medborgarskap, SOU 1999:77. 18-22 
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från synsättet att människan från ett etiskt och moraliskt perspektiv har sin 

högsta livskvalité i ett samhälle där ekonomiska och sociala skillnader inte är för 

stora. 

Jämlikhetsideologin innebär att undervisningen ska bedrivas så likvärdig som 

möjligt och att undervisningsgrupperna (klasserna) hålls intakta och inte delas 

upp efter olika kunskapsnivåer (s.k. nivågrupperingar). De olika programmen 

(inriktningarna) ska sträva efter allmän bredd för likvärdig kompetens. Skillna-

der i undervisningen skapar vidgade klyftor i samhället utan att resultaten blir 

bättre snarare sämre. 

Den postmoderna utmaningen (Bauman,  Beck och Appadurai)  

Under denna rubrik presenterar jag kort de teorier inom postmodern teoribild-

ning som jag kommer att använda mig av för att sätta in gymnasieskolan i sam-

hällets mer långsiktiga förändringstendenser. De teoretiska resonemang och be-

grepp jag presenterar här kommer att mer utförligt redovisas längre fram i stu-

dien. 

Både Beck och Bauman utgår i sina resonemang från att vi befinner oss i och är 

på väg in i ett ”nytt samhälle”.  Beck kallar det en andra modernitet eller ”risk-

samhället”. Bauman menar att det nya samhället blir allt mer individualiserat. 

Det vi tidigare kallade det ”moderna samhället”, som har sitt ursprung i industri-

alismen, är på väg in i en ny modernitet som Bauman väljer att kalla ”en fly-

tande modernitet”, vilket innebär att det finns inga starka makter på nationell 

central nivå som kan tygla eller förändra världen. Institutioner, organisationer, 

stater och individer förhåller sig till varandra och existerar i ett sammanhang 

vars riktning är okänd. Förhållandet mellan dem är också i ständig förändring, 

dvs. en flytande modernitet. I den flytande moderniteten har individen frigjorts 

från kollektiva kopplingar och är mer fri i sina val än någonsin men också mer 

ensam och utelämnad än någonsin.   

Hur gymnasieskolan har utvecklats och förhåller sig till det föränderliga sam-

hället som Bauman kallar en flytande modernitet. Kommer jag att analysera uti-

från Baumans teori och den litteratur jag tidigare redovisade 

I Becks bok Risksamhället framhålls riskeliminering som en av politikens vik-

tigaste uppgifter för att klara av en värld där risktagande genom marknadens 

ökade inflytande blivit allt nödvändigare i konkurrensen. Miljökatastrofer p.g.a. 

föroreningar (som ofta är osynliga), kärnkraftsolyckor, finanskriser, alla är de 
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kopplade till ökat risktagande. Men istället för att åstadkomma stora reformer 

riktade mot de strukturerna som ligger bakom riskerna, t.ex. marknadens avre-

glering (där nationalstater och folk spelas ut mot varandra - globalisering), åter-

står bara för politikerna att förebygga och begränsa riskerna så gott det går.5 

När det gäller gymnasieskolan kommer jag att testa Becks teori om riskelimine-

ring utifrån främst alla styrdokument för gymnasiet samt egna erfarenheter 

Appadurai framhåller de stora kulturella förändringarna som följer i globali-

seringens spår. De viktigaste drivkrafterna är migrationen samt utvecklingen 

inom massmedia och kommunikationsteknologi. Denna utveckling menar Ap-

padurai, skapar helt nya landskap. Det tidigare landskapet med starka band mel-

lan kultur och geografisk plats löses upp istället skapas nya transnationella nät-

verk och gemenskaper.  

Den deterritorialisering som uppstår när fasta gränser inte längre spelar samma 

roll som i det moderna samhället blir särskilt märkbar på en vanlig gymnasie-

skola eftersom det är speciellt unga människor som driver denna utveckling 

framåt. 

Appadurais resonemang kommer att utgöra underlag för min analys av hur 

gymnasieskolan möter de stora kulturella förändringar det postmoderna sam-

hället innebär.  

Som jag skrev i metodavsnittet kommer jag att avgränsa undersökningen till 

studier av olika styrdokument. 

 

  

                                           
5 Beck, Risksamhället. På väg mot en annan modernitet, 1986 32-35 
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DEL II: BAKGRUND  

Skolans jämlikhetsideologi och kunskapsideologi: historik och 

idédebatt    

Från slutet av 1800- talet till 1950 fanns i Sverige ett parallellskolesystem som 

bestod av två delar. En skola (folkskolan) för de lägre klasserna, kommunal till 

skillnad från realskolan och läroverken som var statliga och för de som gick vi-

dare till högre klasser. 1950 lades en proposition om enhetsskolan fram av den 

socialdemokratiska regeringen och en försöksverksamhet inleddes samma år. 

1962 tog riksdagen beslut om en nioårig grundskola. 

Vägen fram till beslutet var omgivet med en het ideologisk debatt. Högerkraf-

terna ville hålla tillbaka utvecklingen, rädd för hur det skulle gå med arbetskraft-

reproduktionen till industrierna. Vänstern, med LO och SAP i främsta ledet drev 

på hårt för en mer demokratisk och allmän skola för alla, men vänstern var oenig 

utifrån ett klassperspektiv. En del var helt enkelt ängsliga för att arbetarbarnen 

skulle bli borgare och svika sin klass. Även många liberaler slöt upp och gjorde 

gemensam sak med socialdemokraterna i reformarbetet med att demokratisera 

skolan.  

 

Skolan ur ett arbetarrörelseperspektiv (jämlikhetsideologin) 

Sverige befann sig i ett gynnsamt ekonomiskt läge efter andra världskriget. 

1950-talet blev ett decennium av stora reformer. Utgångspunkten för reformar-

betet var arbetarrörelsens efterkrigsprogram, ett program över 200 sidor konkret 

formulerat i 27 punkter. Punkterna var fördelade över tre rubriker: ”full syssel-

sättning”, ”rättvis fördelning och höjd levnadsstandard” samt ”mera demokrati 

inom näringslivet”. 

Efterkrigsprogrammet framstår än idag som arbetarrörelsens främsta program-

bedrift, det andades framtidsoptimism och en självkänsla som arbetarrörelsen 

idag är mycket långt ifrån. Under rubriken ”Rättvis fördelning och höjd levnads-

standard” slås det fast att ”Klasskillnaderna i samhället vidmakthålles nu av 

svårigheterna för barn i fattiga hem att erhålla utbildning. I särskild grad fram-

träder dessa svårigheter på landsbygden. Knappheten på förmågor för många 

viktiga poster i produktion och samhällsliv ökas genom att urvalet övervägande 

begränsas till dem, som fostras i städernas över- och medelklasshem. För att det 
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ska kunna bli en riktig demokrati, som kan arbeta effektivt, måste ett högre bild-

ningsmått än den folkskolan nu ger komma alla till del.”6 

Från 1950- talet och fram till mitten av 1970-talet kom Sveriges ekonomiska 

tillväxt att stadigt att öka år från år. Den socialdemokratiska ”skolideologin” 

kom att bli ledande för många år framåt. Inte förrän i slutet av sjuttiotalet när 

välfärdsmodellen började ifrågasättas fick motståndarna mer utrymme för sin 

kritik mot den förda skolpolitiken. Längre fram i texten utreder jag de stora för-

ändringarna som arbetades fram under 80-talet och började genomföras på 90-

talet och nu utmynnat i en ny gymnasiereform.  

De idéer som präglade skolan under det långa socialdemokratiska regeringsin-

nehavet präglades starkt av jämlikhetstanken: skolan skulle vara till för alla. I 

den nya skolan var det auktoritära lärandet något som inte tilltalade dåtidens 

skolutvecklare, istället skulle det satsas mer på samarbete och självständighet 

(individualisering). Alva Myrdal diskuterar i en artikel uppdelningen av teore-

tisk och praktisk undervisning och vad bildning egentligen är ”En byggnadsar-

betare som intresserar sig för nuets bostadsproblem och byggteknik är natur-

ligtvis mer bildad än en konsthistorisk knappolog som kanske vet allt om egyp-

tisk byggnadskonst men knappast mycket annat”7 

När det gäller en ”skola för alla” skriver LO om dess målsättning och utform-

ning att tre inriktningar eller ”motivkretsar” kan urskiljas i 1957 års skolbered-

nings betänkande, nämligen utbildningsmotivet, det sociala motivet och person-

lighetsmotivet.  LO tycker det angeläget att markera de två sistnämnda, men vill 

ändå inte separera motivkretsarna från varandra. ”En god kunskapsgrund kan 

utgöra förutsättningen för en social anpassning och en god personlighetsut-

veckling liksom tvärtom”8.  

I LO:s remissvar till ovan nämnda beredning framkommer att skolan har en vik-

tig uppgift att medverka till individens personlighetsutveckling och sociala 

kompetens samt hennes tillgodogörande av faktakunskaper, dessa ska dock inte 

vara allt för specifika eftersom det moderna samhället är i ständig förändring. 

Därför är det viktigt med en hög kunskapsnivå i färdighetsämnen som svenska 

och matematik snarare än kunskap fixerad till ett visst yrke. 

                                           
6 Larsson, Gunnar, Helling, Stig, Itri-Arvidsson, Monika och Jenny Lindblad, Resa i första klass, LO 2001, 15f 
7 Ibid 23 
8 Ibid 41 
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LO uttrycker under 60-talet en vision om en bred yrkesutbildning där undervis-

ningen inte enbart skall inriktas mot specifika yrkeskunskaper, ett föränderligt 

arbetsliv också kräver bildning och kunskap. Utbildningen ska dessutom stimu-

lera individens självförverkligande samt verka för en demokratisk fördomsfri 

värdegrund ”Kampen mot fördomar, vidskepelse och konservatism förutsätter 

kunskaper. Bildning ökar våra möjligheter att ta vara på, utnyttja och utveckla 

andlig och materiell kultur… Endast genom utbildning kan den enskilde indivi-

den ge rättvisa åt sina möjligheter”9 

Under 70-talet sker en allmän radikalisering i samhället. I LO:s kongressrapport 

”Utbildning för arbete och demokrati” (1976) har begreppet ”personlighetsut-

veckling” tonats ner istället lyfts jämlikhetstanken fram. Utbildningen skall inte 

sträva att skapa klätterstegar för arbetarklassungdomar, istället för klassresor ska 

uppgiften vara det klasslösa samhället. ”En bredare och jämnare fördelning av 

utbildningen bidrar till att människor gemensamt-steg försteg-förändrar grun-

den för klassamhället och det ekonomiska systemet”10  

Det lätt revolutionära anslaget förändras under 80-talet. Nu talas det istället om 

ge en god och allmän utbildning åt alla medborgare. I stora drag är LO:s ideolo-

giska utgångspunkt för utbildningen tillbaka där den var under 60-talet. Återigen 

förs individens och demokratins utveckling genom ökad kunskap fram som 

undervisningens huvuduppgift. LO betonar också att undervisningen aldrig får 

begränsas till en anpassning till näringslivets utveckling och behov. ”Kunskap 

är grunden för att ge den enskilda människan möjligheter att utvecklas... Kun-

skap har därför avgörande betydelse såväl för den enskilda människans frihet 

som för demokratins utveckling… i samhället och arbetslivet”11 

Under 90-talet förändras situationen i samhället radikalt genom gymnasiesko-

lans kommunalisering, borgerliga regeringar, privatiseringar och finanskrisen (i 

början på 90-talet) och medföljande EG- inträde.  

Arbetarrörelsen med LO i spetsen var oroliga för hur skolan skulle utvecklas. En 

skola för alla ansågs hotad genom ökad marknadsstyrning via skolpeng, valfri-

hets- och friskolereformen. Istället för att verka ”klassutjämnande riskerade de 

                                           
9 Ibid 42 
10 Ibid 43 
11 Ibid 43 
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nya strukturerna inom skolan att skikta eleverna och därigenom öka klassegrege-

ringen i samhället.12 

Under 2000-talets första decennium ökar privatiseringen av skolorna dramatiskt. 

Från mitten av 90-talet uppmärksammas att svenska elever halkar efter motsva-

rande elever i jämförbara länder i flera mätningar som redovisar kunskaper i 

främst matematik men även läsförståelse och naturkunskap.  Från en topposition 

hade vi placerat oss strax över medel. Denna omständighet har givit kritikerna 

till den svenska skolan vatten på sin kvarn. Kritiken har varierat över tiden under 

80-talet var den s.k. kunskapsrörelsen (en samling debattörer från främst borger-

ligt håll som ville att skolan skulle koncentrera sig mer på kunskapsförmedling 

än fostran, mer av prov och pluggskola, mindre av värdegrund, grupparbeten 

och elevinflytande) aktiv. Från slutet av 90-talet har folkpartiet med Björklund i 

spetsen fört kritiken vidare och gjort den till politik.  

Socialdemokratiska partiprogrammet (jämlikhet i samhälle och skola)  

I det socialdemokratiska partiprogrammet finns jämlikhetstanken utvecklad un-

der rubriken ”Jämlikhet och mångfald”. Jämlikheten är en av hörnstenarna i den 

demokratiska socialismen som socialdemokraterna säger sig tillhöra.13 ”Social-

demokraterna strävar efter jämlikhet i fördelningen av de resurser som har be-

tydelse för människors möjlighet att påverka samhället och sina egna liv. Upp-

giften är, nu som tidigare att förändra de mönster och maktstrukturer i sam-

hället som gör att några inte kan växa och utvecklas fullt ut. Jämlikhetspolitiken 

måste alltid utgå från behoven och villkoren för dem som är drabbade av ojäm-

likheten … Det jämlika samhället blir uthålligt endast om det breddar och beri-

kar livet för alla”14 Syftet med jämlikheten är att minska klyftorna mellan grup-

per (kön, klass, etnicitet och funktionshinder) och individer i samhället. Jämlik-

heten bygger på den solidariska tanken att de som är friska och starka och kan 

delta i produktionen fullt ut ska hjälpa dem som av olika anledningar har tyngre 

att försörja sig. Först att formulera denna tanke var Louis Blanc ”Alla hafva rätt 

till arbete och till lika stor lön för samma arbetstid: hvar och en bör hafva hvad 

han behöver, och gifva, hvad han kan”15 Men det mest kända citatet kommer ett 

antal år senare från Marx: ”Av var och en efter förmåga åt var och en efter be-

                                           
12 Ibid 56f 
13 Det socialdemokratiska partiprogramet antaget vid den 34 e ordinarie partikongressen 

västeråskongressen 5-11 november 2oo1, 1 
14 Ibid 21 
15 Nordisk familjebok 1905, 640f 
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hov”16 I socialdemokraternas partiprogram hittar jag följande text som anknyter 

till jämlikhetens gyllene regel: ”De skatter som finansierar välfärden ska tas ut 

efter bärkraft, och de välfärdstjänster som skapas ska fördelas efter behov”.17 

I samma stycke kopplas också utbildningen till partiets jämlikhetssträvan. 

”Grundläggande är också en utbildningssektor som ger förutsättningar för alla 

att göra egna livsval… Arbetsmarknaden och utbildningssektorn har nyckelrol-

ler för att bryta såväl klassmönster som ojämlikheter … ”.18 

Under rubriken ”Det livslånga lärandet” förankras jämlikhetstanken till viss del i 

synen på undervisning, partiprogrammet understryker vikten av helhetsperspek-

tiv och att vägen igenom grundskola och gymnasium kan se olika ut beroende på 

förutsättningar och behov. Möjligheterna att skaffa sig kunskaper beror mycket 

av sociala och kulturella faktorer.  I partiprogrammet konstateras att: ”Alla har i 

dag samma rätt till utbildning och samma formella möjligheter att få den, men 

de reala möjligheterna är alltjämt socialt bundna. Därför måste man ställa höga 

krav på hela utbildningssektorn att arbeta så brett och med så varierade meto-

der att de sociala och könsbundna mönstren bryts.”19 En viktig del av jämlik-

hetstanken är också att grundskolan, gymnasiet och högskolan ska vara avgifts-

fri. Långsiktligt är målet att även förskolan ska erbjudas utan avgifter.20 

 

Skolan ur ett folkpartistiskt perspektiv (kunskapsideologin) 

De läroplaner som utvecklats under senare delen av 1900-talet och fram till 

Lpo94 och Lpf94 har i stora drag byggt på enighet mellan partierna. Under arbe-

tet med de båda läroplanerna Lpo94 och Lpf94 var tre regeringar inblandade i 

utredningar som föregick dessa läroplaner. Men från mitten av 90-talet började 

folkpartiet under skolborgarrådet i Stockholm Jan Björklund att göra utbild-

ningsfrågan till en profilfråga för folkpartiet. Efter den borgerliga valsegern 

2006 fick folkpartiet ansvar för utbildningspolitiken, Leijonborg och främst 

Björklund blev de politiker som skulle leda regeringen i denna fråga. I valrörel-

sen 2006 gick partiet genom främst Björklund till attack mot ”den socialdemo-

kratiska flumskolan”. Innehållet i denna politik kom att stå i kontrast till vad jag 

tidigare beskrivit som ”Skolan ur ett arbetarrörelse- perspektiv.” Därför har jag 

                                           
16 Marx Karl, Kritik av Gothaprogrammet 1845 
17 Det socialdemokratiska partiprogramet antaget vid den 34 e ordinarie partikongressen 

västeråskongressen 5-11 november 2oo1, 22 
18 Ibid 22 
19 Ibid 31 
20 Ibid 31 
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valt att utgå från folkpartiets idéskrifter och artiklar om undervisning. Jag har 

också undersökt vad budskapet är i en av regeringens mest anlitade expert i ut-

bildningsfrågor Inger Enkvists21 (språkprofessor i Lund) bok om svensk utbild-

ningspolitik ”Feltänkt”. 

 

  

                                           
21  Medverkar tillsammans med Björklund i konferenser kring kraven på grund- och gymnasieskolan. 
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Kunskapsideologin i politiska idéskrifter och artiklar  

Feltänkt (Inger Enkvist) 

I förordet till boken Feltänkt beskriver Enkvist kort vad som är de stora proble-

men med svensk (socialdemokratisk) undervisning: eleverna har för stort infly-

tande och är omedvetna om hur lite de lär sig.  

I bokens inledningskapitel kallar hon dagens pedagogiska inriktningar ”antipe-

dagogiska” p.g.a. att de är kopplade till en människosyn som inte bryr sig om 

hur hjärnan fungerar. Dagens skola präglas av en romantisk förställning utifrån 

Rousseaus tänkande, som ser människan som i grunden god, därför sätter man 

eleven i centrum istället för kunskapen. Kapitlet utgår i sina resonemang från 

den konservative vetenskapsjournalisten McCrone som skildrar den väster-

ländska skolans utveckling från förnuft och vetenskap till känslostyrd och irrat-

ionell. 

En ytterligare olycklig omständighet ä att skolan är influerad av pedagoger som 

Dewey, Piaget, Freire etc. och den människosyn de företräder lanseras under 

täckmantel som hjälpmedel, nya inlärningsideologier som IT och autonomi. 

Dessa hjälpmedel, hävdar Enkvist, har med pedagogernas bifall sänkt skolans 

undervisningskvalité. Eftersom eleverna istället för inlärning själva ska söka 

kunskap (autonomi) sysslar de med avskrift och kopiering enligt de nya meto-

derna. Det syns inte om eleven kan stava rätt eftersom programmet rättar under 

tiden eleven skriver.  

Enkvist påstår vidare att den postmodernistiska strömningen i kulturlivet är 

skadlig för skolan. Postmodernismen intresserar sig bara för det som är roligt 

och intressant för eleverna som estetiska inriktningar, t.ex. musik, video, kläder 

och mode. Postmodernismen tar bort fokus från inlärningen och styr bort elever-

na från naturkunskapen eftersom den anses ointressant. Dessutom för postmod-

ernismen fram multikulturalism som en stark faktor som påverkar skolan. Istäl-

let för att läsa om det egna landet, ska eleverna läsa om andra kulturer och tradit-

ioner.22 ”Multikulturalismen attackerar tanken på ett gemensamt innehåll i ett 

lands kursplaner och på att alla ska uppfylla vissa gemensamma krav. Postmod-

ernismen går om möjligt ännu längre genom att den förlöjligar tanken på objek-

tiv kunskap och istället framhåller en estetisk livshållning”23 

                                           
22 Enkvist, Inger, 2001, Feltänkt 13-38 
23 Ibid 37 
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I kapitel två oroas Enkvist över tendensen att flera västeuropeiska demokratiska 

länder låtit sig luras in en romantisk och ovetenskaplig bild av människan. Detta 

har inneburit kravlöshet och uttunning av kursinnehåll bara för att ge alla samma 

utbildning vilket förstör kvalitén. Skolan saknar auktoritet, den progressiva pe-

dagogiken har inneburit en upplösning av normer och fritt fram för elevernas 

subjektiva upplevelser av verkligheten. Ökad teknikanvändning har minskat 

läromedelsproduktionen istället hämtas information från nätet, datorerna har 

gjort de utmärkta läroböckerna överflödiga eftersom skolorna inte längre har råd 

att köpa dem. Sammantaget har utvecklingen lett till kravlöshet, massutbildning 

utan innehåll, oordning, oro samt disciplinsvårigheter24  

Enkvist ängslas av demokratins sätt att hantera ungdomarnas ansvar. ”I det de-

mokratiska västerlandet lär vi inte längre de unga att ta ansvar för samhället 

utan skolan betonar mer att man ska vara tolerant.” 25  

Enkvist beskriver vad som händer när ett land övergår från auktoritära regimer 

till demokrati. I exemplet Spanien var det ordning och reda under Franco, men 

när landet blev en demokrati gick det utför med skolan. ”I spansk skola har man 

också infört enhetsskola, tagit bort krav, integrerat elever med problem och by-

råkratiserat skolan. Nu rapporteras stora disciplinproblem, sjunkande kunskap-

er och lärarflykt ... Efter Franco-tiden har nämligen alla politiska och religiösa 

ledare tävlat om att vara antiauktoritära och talat om tolerans, solidaritet, har-

monisk utveckling och öppenhet, och särskilt intressant för en svensk är att den 

katolska kyrkans vilja att vara progressiv speciellt omnämns”26 

Ett ytterligare stort problem för den svenska skolan är kravlösheten, ingen disci-

plin, inga regler och framför allt ingen självdisciplin. Enkvists bild av skolan på 

detta område är att problemeleverna härjar fritt och förhindrar inlärning för de 

skötsamma ungdomarna. Enkvist avslutar stycket med att konstatera att de nya 

arbetsmetoderna har stor skuld till den farliga utvecklingen ”Om vi nu tänker 

över skolans arbetsmetoder, är det då så sannolikt att mer individualisering, 

autonomi och IT, istället för att lyssna till läraren och samordna sitt arbete med 

gruppen, hjälper de unga till ett bättre personligt liv?”27 

Boken avrundas med att Enkvist gör en historisk tillbakablick och försöker här 

redovisa det successiva förfallet hon anser svensk skola blivit utsatt för. Hon 

                                           
24 Ibid 39-52 
25 Ibid 61 
26 Ibid 78 
27 Ibid 129 
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skriver att under 1600-talet stod vi oss bra i förhållande till andra länder, få 

kunde mäta sig med vår utbredda läskunnighet. Församlingsprästen kontrolle-

rade under stränga husförhör att föräldrarna kunde katekesen, om inte skickades 

barnen till klockaren. Nu är allt annorlunda och det är socialdemokraternas fel. 

Strävan efter jämlikhet har förstört vårt fina utbildningssystem. Jämlikhetstan-

ken förde med sig att parallellsystemet övergick i en enhetsskola. Detta innebar 

enligt Enkvist en betydande nivåsänkning. Den fina realexamen togs bort, istäl-

let blev alla behöriga att söka till gymnasiet. Bra betyg i viktiga ämnen vägde 

inte tyngre än t.ex. barnkunskap för behörighet till gymnasiet. Utbildningen un-

der 70-talet hade politiserats och skulle vara lika för alla, ingen brydde sig om 

kvalité och det värsta var pedagogiken som skolpolitikerna tog från förskolan. 

”Nu inleddes förskolepedagogikens övertagande av den svenska skolan. Man 

talade alltså om process och inte om produkt, dvs. resultat, … Man hänvisade 

till grupparbete som en metod att få alla elever engagerade. Alla kurser, oavsett 

svårighetsgrad och omfattning gav samma behörighet för gymnasieskolan. I 

praktiken infördes en realexamen som utdelades till alla elever utan att de be-

hövde underkasta sig en examen.”28 

Enkvist fortsätter sedan att kritisera gymnasiet med utgångspunkt från innehållet 

i Lgy 94. ”Det nya gymnasiet går ännu längre i likhetssträvan, när man be-

stämmer att elever på samtliga program ska läsa samma grundkurser i kärnäm-

nen och upp behörighet till att studera på högskola och universitet. Vi har nu 

kommit därhän att vi delar ut ett slags studentexamen utan examensformaliteter 

till alla ungdomar som går de stipulerade åren i gymnasieskolan”29 

När det gäller kommunaliseringen bekymrar sig Enkvist mest om övergången 

från regelstyrning till målstyrning samt att övervakningsmyndigheterna läggs 

ner vilket innebär fritt fram för okunniga kommunpolitiker och kommunbyrå-

krater. ”Denna reform är sannolikt den mest avgörande negativa förändringen 

sedan grundskolans införande. I ett slag läggs utbildningsbeslut hos personer 

som inte har någon specialkompetens i ämnet … Samtidigt som det sprids en ny 

ledningsfilosofi som säger att vem som helst kan vara ledare för vilken organi-

sation som helst, eftersom fackkunskap inte längre anses viktig utan endast le-

darförmåga.”30 

                                           
28 Ibid 143 
29 Ibid 146 
30 Ibid 144 
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Vad bör göras? 

De sista sidorna i boken ägnas åt att diskutera vad som behöver göras Med tanke 

på den omfattande kritik som riktats mot skolan sida upp och sida ner är försla-

gen på åtgärder förvånansvärt få. Enkvist sammanfattar sin kunskapsideologi 

under rubriken ”Förslag i punktform”: 

 Linjeindelning redan på högstadiet, inför en examen på de teoretiska lin-

jerna samt tydligare differentiering mellan linjerna 

 Fler betygssteg, mininivå för att få flytta upp till högre stadier 

 Läraren ska ha mer kunskaper i de ämnen han/hon undervisar i 

 Ett tillfälligt stopp för individuella löner 

 Mindre administration och ökad fortbildning 

 Höjda lärarlöner 

 Skolledartjänster med högre kompetens och erfarenhet från det stadium 

tjänsten gäller 

 Skolledarens självständighet gentemot kommunpolitiker stärks 

 Kommunaliseringen rivs upp, åtminstone måste det statliga ramverket bli 

starkare så det kommunala inflytandet minskar 

 Lägg ner lärarhögskolorna så att de kan omorganisera sin verksamhet från 

grunden 
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Skolstart (bok av Lars Leijonborg och Jan Björklund) samt artiklar 

Folkpartiets nuvarande skolideologi har tagit mycket från Inger Enkvist syn på 

utbildningen. När Lars Leijonborg i sitt inledningskapitel ska utveckla den goda 

skolan betonar han att skolan ska vara en skola med rimliga förväntningar. 

Leijonborg syftar på att skolan aldrig ensamt kan upphäva klassamhället eller 

segregeringen. Alla nya krav som lagts på skolan har till slut skapat en oklarhet 

om målen. Leijonborgs skola ska präglas av hög status, stolta lärare och ömsesi-

dig respekt vilket kan vara avgörande för samhällsutvecklingen. Som ideal förs 

den gamla folkskolan fram. ”Det var motivet när våra föregångare drev fram 

folkskolan.”31  Leijonborg drömmer sig också tillbaka till 1800-talet då ”läro-

verken var de ståtligaste byggnaderna i städerna.” Men nu har skolans status 

sjunkit och den har allt svårare att hävda sina intressen. 

Mycket lite nämns i boken om enhetsskolan, som socialdemokraterna med stöd 

av folkpartiet drev igenom. När Jan Björklund tar över pennan från Leijonborg 

preciserar han folkpartiets ideologiska huvudlinje. Den har sin bakgrund 160 år 

tillbaka i tiden och handlar om kampen för den allmänna folkskolan. ”Libera-

lerna hämtade näring ur personlighetsprincipen; att människan måste ges möj-

ligheter till ”full utveckling av de egna anlagen”. De drömde om ett samhälle 

där alla människor gavs likvärdiga förutsättningar att skapa sin egen lycka i 

livet, oberoende av föräldrarnas sociala status och ekonomiska ställning... Indi-

videns familjebakgrund ska inte ge fribiljett i livet. Det är vad varje individ själv 

presterar som ska vara det avgörande. Din situation ska inte avgöras av vem du 

är utan av vad du gör. Varje individ ska ges största möjliga utvecklingsmöjlig-

heter, men måste efter en viss punkt i livet själv välja att ta ansvar för hur chan-

serna tas tillvara.”32 

Folkpartiets ideologiska ståndpunkt ledde fram till olika syn på hur undervis-

ningen skulle organiseras. Socialdemokraternas jämlikhetstanke med samman-

hållna klasser mötte motstånd, folkpartiets ledare Gunnar Helén ville se en mer 

differentiserad undervisning med indelning i olika grupper efter begåvning och 

förmåga. Men den stora brytningen med socialdemokraterna kom med 1968 års 

studentrevolt.  Starkt påverkad av denna drev socialdemokraterna på sin jämlik-

hetsidé, enligt Björklund skulle betyg och prov tas bort eller bojkottas. Även 

andra tendenser i samhället som låglönesatsningar och marginalskattehöjningar 

samt ett idealiserande av kroppsarbetet med inspiration från Maos kulturrevolut-

                                           
31 Lars Leijonborg och Jan Björklund, Skolstart, Ekelids förlag 2002. s 9 
32 Ibid 23f 
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ion hade betydelse för hur skolpolitiken utvecklades. Socialdemokraternas jäm-

likhetideologi stod allt mer i kontrast till folkpartiets kunskapsideologi (person-

lighetsideologi). 

Under rubriken ”Den stora målkonflikten inför 2000-talet” lyfter Björklund upp 

frågan om fasta kunskapskrav (som framfördes i Lpo 94) och gemensam studie-

gång. Björklund menar att eleverna når kunskapskraven olika fort beroende på 

begåvning. Därför vill han att högstadiet skall differentieras i större utsträckning 

(som Helén ville på 50-talet). ”Antingen måste de fasta kunskapskraven avskaf-

fas för att möjliggöra en skola med ”gemensam studiegång”. Eller också måste 

de fasta kunskapskraven tas på allvar. Då måste eleverna kunna få gå olika lång 

tid i grundskolan, nivågrupperingar bli vanligare och tidigare resultatmätning-

ar införas.” 33 

Björklund om skoldemokrati, pedagogik och didaktik 

Björklund skriver inte så mycket om hur elevdemokratin ska stärkas utan ut-

trycker sig lite svepande, ”självfallet måste eleverna få ha ett inflytande i takt 

med att de växer och mognar.”34 Däremot var han mycket tveksam till elev-

styrda gymnasier (en försöksverksamhet som startade 1997 och avskaffades 

2007 efter att Björklund hårt drivit denna fråga). Han menar i boken att idén 

med elevstyrda gymnasieskolor kommer från student revolten 1968, stormötes-

demokratin idylliseras. Socialdemokraternas försök med elevstyrda gymnasier är 

feltänkt. ”Hela tanken på att eleverna ska bestämma i skolan bygger på idén att 

eleverna själva vet bättre än lärarna… Det är dags att hävda läraryrkets pro-

fessionalism. Lärarna ska inte i första hand vara kompisar med eleverna. Lä-

rarna ska vara inspirerade föredömen i skolundervisningen”.35 

Om pedagogik och didaktik finns mycket att hämta i Björklunds alster. Björk-

lund menar att ”den socialdemokratiska flumskolan” är ett uttryck för den jäm-

likhetsideologi jag tidigare redogjort för. Detta innebär att skolan måste föränd-

ras inifrån. Vad som händer i klassrummet är mycket viktig för hur kvalitén på 

undervisningen blir. I betänkandet som föregick Lpf 94 betonades att lärandet 

bygger på lust och intresse och att undervisningen bör utgå från elevernas för-

förståelse, alltså att läraren utgår från vad eleverna redan kan och lägger ribban 

på rätt nivå. Kunskapen ska sedan bygga utifrån elevernas erfarenheter. Denna 

pedagogik tolkar Björklund som att eleverna bara behöver göra det de känner 

                                           
33 Ibid 28 
34 Ibid 29 
35 Ibid 36f 
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lust för och är intresserade av. ”För mig är dessa tankar livsfarliga... om de rea-

liserades skulle de föra utvecklingen tillbaka till tiden före 1842”36. Björklund 

skriver att eleverna måste lära sig att undervisning måste få vara tråkig ibland. 

Han tar ett exempel från sin egen skoltid. ”Utan läxförhör i tyska hade jag väl 

aldrig lärt mig några glosor. Både glosor och grammatik tillhörde det tråkiga, 

visst insåg jag att jag lärde för livet, men för stunden var annat intressantare.”37 

Björklund bekymrar sig över att färdighetsträningen och nyttotänkandet tagit 

över i skolan och trängt undan skolans kunskapsinnehåll. ”Alla anser det viktigt 

att eleverna lär sig läsa och skriva - men vem på marknaden efterfrågar om ele-

verna har läst Herr Arnes penningar?”38 

Björklund återkommer under flera rubriker (i boken och i artiklar) till att skolan 

inte tar faktakunskaperna på allvar utan det viktigaste uppdraget är att lära ele-

verna lära sig själva. Björklund vill istället betona hur viktigt det är för allmän-

bildningen att traggla in detaljer. ”Pedagogerna underskattar ”det faktum att vår 

gemensamma allmänbildning i form av årtal, regentlängder, huvudstäder, sats-

delar och inälvor blir det nät på vilken annan information kan hängas upp”.39 

I en DN-artikel skriver Björklund att det viktigaste i skolans verksamhet är mö-

tet mellan elev och lärare i klassrummet. Han tycker inte om elevaktiva arbets-

sätt som bygger på att eleven ska ta ansvar, istället ska läraren i större utsträck-

ning ta över ansvaret vad eleverna lär sig. Detta ska göras genom ökad kateder-

undervisning. ”Valet av metod för undervisningen är ett beslut som bör fattas av 

respektive lärare. Men ytterst har staten ett ansvar för skolresultaten i Sverige, 

och staten bör ta på sig en mer aktiv normerande roll. Den under lång tid för-

hatliga katederundervisningen måste återigen bli vanligare i svenska klass-

rum.”40 

En fras som ständigt återkommer i Björklunds retorik är ”den kravlösa skolan”. 

Orsakerna är återigen socialdemokraternas rädsla att se skillnader mellan elever. 

Socialdemokraternas resonemang att omdömen är väl så bra och informativa 

utan att behöva peka ut elever och ge dem dåligt självförtroende i onödan avfär-

das som ideologisk vånda och en rädsla för tydliga kunskapskrav och distinkta 

utvärderingar. Björklund menar att de sjunkande resultaten i olika undersök-

                                           
36 Ibid 37 
37 Ibid 38 
38 Ibid 34 
39 Ibid 32f 
40 Jan Björklund, Dagens Nyheter 13 mars 2011, ”Dags för läraren att åter ta plats i skolans kateder”  
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ningar beror på för lite mätbara kunskapsmål i läsning, skrivning och räkning 

därför kommer regeringen införa mätbara mål redan i årskurs tre. Nationella 

prov ska utvärdera att målen nås.41  

Huvudorsaken till att Sverige presterat sämre resultat än jämförande länder i 

Pisa mätningarna från slutet av 90-talet och framåt är ideologisk och kopplas till 

studentrevolten 1968. I flertalet av Björklunds artiklar samt boken (Skolstart) 

återkommer han till socialdemokraternas jämlikhetssträvan som avskaffade stu-

dentexamen och ville ta bort betygen och målmedvetet byggde upp en kravlös 

skola. 

  

                                           
41 Jan Björklund, Dagens Nyheter 29 november 2006. ”Vi inför nationella prov i årskurs tre” 
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Ideologin i styrdokument, propositioner och förordningar  

Lgy 70 bakgrund 

Många av de visioner som arbetarrörelsen kämpade för och såg till att bli lag-

stiftning under socialdemokraternas långa regeringsinnehav finns fortfarande 

med i den nya gymnasiereformen 2011. Men den för socialdemokrater bärande 

ideologin om jämlikhet har fått allt mindre utrymme i läroplanerna. Men i Lgy 

70 samlades decenniers reformarbete ihop till en läroplan där jämlikhetstanken 

framträder mycket starkt.  

Vid valet 1968 fick socialdemokraterna egen majoritet i riksdagen. Arbetarrörel-

sen hade således inga politiska hinder för att driva igenom en jämlik skola. In-

tressant för den här tiden är den stora partipolitiska enighet som rådde när re-

formerna antogs. I Richardsons bok om svensk skolhistoria anges bl.a. de stora 

och noggranna beredningarna före beslut som skäl för enigheten.42 Den vänster-

våg som svepte över världen under 60- talet påverkade naturligtvis också skol-

debatten. Ytterst såg den skolan som ett instrument att förändra samhället i mer 

jämlik riktning. Kritiken utgick från att skolan var auktoritär och en sorterings-

instans för klassamhället. Från mer borgerligt håll och främst från kunskapsrö-

relsen riktades kritik mot den ”moderna” och kravlösa skolan.43 

70-talet var en skördetid för socialdemokratisk skolpolitik, de idéer och visioner 

som började ta form redan på 30-talet hade nu realiserats i två stora reformer, en 

för grundskolan, Lgr 69, och en för gymnasiet, Lgy 70, skolan hade härmed gått 

från att vara en urvalsskola till att bli en tillvalsskola. Arbetarrörelsen hade nu 

fört fram en… ”obligatorisk grundskola som skulle ge alla barn, oavsett från 

vilken social miljö de härstammade, oavsett i vilken del av landet de bodde, oav-

sett om de bodde i en by eller storstad, oavsett kön eller etnicitet, samma grund-

läggande utbildning.”44  

När det gällde gymnasiet ledde en rad utredningar fram till att studentexamen 

avskaffades 1964 och fram för allt hopslagningen av gymnasium, fackskola och 

yrkesskola till en enhetlig gymnasieskola. ”Reformeringen av gymnasiet inne-

bär samma strävan som gällt reformeringen av det som blev grundskolan näm-

ligen strävan att åstadkomma en gymnasieutbildning som var likvärdig för alla 

                                           
42 Richardson, Gunnar. Svensk utbildningshistoria, 2010. 153ff 
43 Richardson, s156 
44 Larsson, Gunnar, Helling, Stig, Itri-Arvidsson, Monika och Jenny Lindblad, Resa i första klass, LO 2001, 31 



24 

och tillgänglig för alla och som skulle medverka till att klasskillnaderna utjäm-

nades.”45 

På lokal nivå skulle skolan fungera som ett samhälle i miniatyr. Eleverna skulle 

få fostras i medbestämmande och medansvar. Vikten av grupparbete betonades 

för att stärka demokratin genom att lära sig ta ansvar. Grupparbetet skulle också 

uppmuntra eleverna till folkbildnings- och föreningsarbete längre fram i livet.46 

Under 70-talet kom också jämlikhetstanken att riktas mot alla dem som inte haft 

möjlighet att gå den nya reformerade skolan. En utbildningsklyfta höll på att 

skapas i samhället mellan dessa två grupper. Sedan gammalt fanns redan en rad 

studieförbund med ABF i spetsen, folkhögskolor hade också varit etablerade 

sedan länge. Kommunal vuxenutbildning (Komvux) startades under 60-talet för 

att överbrygga utbildningsklyftan och medverka till att jämlikheten även skulle 

nå utanför ungdomsgenerationen.47 

 

Lgy 70 jämlikhetideologin dominerar 

I 1970 års läroplan under rubriken ”Mål och riktlinjer” beskrivs vad undervis-

ningen ska syfta till. Inledningsvis refereras till den då gällande skollagen där 

undervisningen syftar till att ”meddela eleverna kunskaper och öva deras fär-

digheter samt i samarbete med hemmen främja deras utveckling till harmoniska 

människor och till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar.”48 I just 

detta stycke har inte så mycket förändrats. Skolans huvuduppgift är att lära ut 

kunskaper och färdigheter. Men typiskt för Lgy 70 är att eleven står i centrum, 

inte kunskapen på samma sätt som i senare styrdokument. Under rubriken ”Ele-

ven i centrum” framgår också att utbildningen ska öva eleverna i solidaritet och 

samverkan. Det talas också om att skolan ska ”… ge eleverna möjlighet att på-

verka sina arbetsvillkor.”49 Jämlikhetstanken blir extra tydlig under rubriken 

”hem-skola-samhälle”. ”Ett av gymnasieskolans syften är -så långt det över hu-

vud är möjligt- att bereda elever, oberoende av bostadsort och andra yttre vill-

kor, reell tillgång till lika utbildningsmöjligheter.” 

                                           
45 Ibid 35 
46 Ibid 96 
47 Richardson, 127ff 
48 Lgy 70, 10 
49 Ibid 10 
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En viktig del av jämlikhetsideologin är att skolan ser eleverna från ett komplext 

sammanhang, många faktorer hänger ihop. Dessutom ska skolan ägna extra om-

sorg över elever som har det svårt i skolan. Tanken var att lyfta alla elever till så 

jämlika förutsättningar i livet som möjligt.50   

Lgy 70 har också en stark inriktning mot personlighetsutveckling. ”Gymnasie-

skolan har till uppgift att hjälpa och stimulera varje elev att på bästa sätt ta till-

vara och utveckla sina inneboende förutsättningar både som individ och som 

medborgare i ett demokratiskt samhälle.”51 Under rubriken ”Personlighetsut-

veckling och undervisning” trycker läroplanen bl.a. på ökade kunskaper i inter-

nationell orientering vilket är viktigt för … ”att eleverna skall kunna göra en 

insats även i internationellt arbete och för att den skall kunna förstå andra folks 

situation och kunna känna solidaritet med dem är det nödvändigt att utveckla, 

stärka och fördjupa den internationella orientering som getts i grundskolan.”52 

Begreppet ”solidaritet” används ofta i texten, ibland som solidaritet mellan 

grupper men oftast i ett internationellt sammanhang. Eleverna måste…”bli fullt 

medvetna om innebörden av begrepp som rättvisa, ärlighet, hänsyn, tolerans 

och solidaritet… Elevernas känsla av samhörighet, solidaritet och medansvar 

måste sålunda vidgas … till att omfatta allt större samhällsbildningar… Skall 

utvecklingen kunna främja och befästa fred och frihet bland folken och skänka 

bättre livsbetingelser åt människorna måste skolan hos eleverna skapa ökad för-

ståelse för människors liv och villkor inom andra, längre bort liggande sam-

hällsbildningar och lära dem inse betydelsen av goda mellanfolkliga relationer 

och internationell samverkan.”53 

Arbetarrörelsens inflytande på Lgy 70 syns också när det gäller elevernas med-

vetande om fackens roll i samhället. ”Förhållandena på arbetsmarknaden bör 

tas upp till debatt och de fackliga organisationernas roll i sammanhanget bely-

sas.”54 En viktig jämlikhetstanke var också att kulturen skulle göras tillgänglig 

för alla, skolan spelade en viktig roll att utveckla elevernas känsloliv. 

”Skolan skall vara en arbetsplats där eleverna finner rika möjligheter att ut-

veckla sitt känsloliv. Bl.a. skall skolans verksamhet vara så inriktad att eleverna 

kan ges tillfälle att fördjupa sina kontakter med konst, litteratur, musik och na-

                                           
50 Ibid 17 
51 Ibid 11 
52 Ibid 13 
53 Ibid 14f 
54 Ibid 13 
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tur, att frigöra sina personliga uttrycksmöjligheter och finna utlopp för sin fan-

tasi och spontana skaparlust”55 

Ovanstående stycke står i en intressant kontrast till gymnasiereformen 2011 där 

de estetiska ämnena helt tagits bort som obligatoriska ämnen på de nya pro-

grammen och svenskan halverats på yrkesprogrammen. 

 

Lpf 94 Bakgrund (ökad valfrihet och kunskapskrav) 

Under 1970-talet upplevde Sverige och världen i övrigt den första stora lågkon-

junkturen sedan depressionen. Kraftigt stigande energipriser till följd av oljekri-

sen 197356 var enskilt största orsaken. Den svenska välfärdsstaten blev hotad i 

sina grundvalar. Arbetarrörelsens ”kontrakt” med näringsliv och kapital byggde 

på Saltsjöbadsavtalet 1936. Bauman beskriver att det vid denna tid rådde en di-

rekt förbindelse mellan arbete och kapital, inom vilken ram alla besvärliga soci-

ala frågor skulle lösas.57 Men från och med slutet av 1970-talet börjar systemet 

lösas upp. Som en följd av lågkonjunkturen stiger arbetslösheten och de statliga 

utgifterna blir allt större. Arbetslösheten börjar bli ett problem och de stora stat-

liga åtagandena börjar ifrågasättas.  

I detta sammanhang började också skolan ifrågasättas, dess målsättning att 

skapa större jämlikhet började från borgerligt håll kritiseras allt mer. Kritikerna 

krävde ordning och reda samt mer av fasta kunskaper.58Även inom socialdemo-

kratin talades det om att kunskaperna i skolan skulle markeras tydligare men det 

var viktigt att kunskapen skulle vara tillgänglig för alla. Så här stod det i 1982 

års regeringsförklaring: ”Barn och ungdomar är i skolan för att lära och utveck-

las. Kunskap blir allt viktigare ju mer komplicerat samhällsliv och teknik blir. 

Därför får tillgång till kunskap inte bli ett privilegium för en avgränsad krets”59 

Den utveckling som påbörjades på 70-talet förstärks under 80-talet. Arbetarrö-

relsens självförtroende minskar i takt med nedskärningarna i välfärden. 1976 

mister partiet regeringsmakten efter närmare drygt 40 års oavbrutet regeringsin-

nehav. 1982 återtar partiet regeringsinnehavet men är nu lite luggslitet och bör-

jar allt mer kompromissa med tidigare föreställningar om jämlikhet. Näringslivet 

                                           
55 Ibid 14 
56 Då priserna på olja gick upp mycket drastiskt. p.g.a. Oktoberkriget mellan å ena sidan Egypten och Syrien och          

å andra sidan Israel. OPEC-länderna exporterade inte olja till länder som stött Israel i kriget 
57 Bauman, Zygmunt. Det individualiserade samhället 2001 s 33 
58 Richardson 156f 
59 Ibid 156 
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börjar stuktureras om och känner allt mer frihet i förhållande till arbetskraften 

som man i allt högre utsträckning kan spela ut mot varandra. Med gott självför-

troende utmanar SAF arbetarrörelsens jämlikhetsideal med kampanjen ”Satsa på 

dig själv.” Bauman beskriver att utvecklingen med ökade avregleringar och tek-

nisk utveckling möjliggjort för kapitalet att röra sig fritt över gränserna 

utan…”de skrymmande maskinernas och de väldiga arbetsstyrkornas barlast 

färdas kapitalet enbart med handbagage- portfölj, bärbar dator och mobiltele-

fon”60  

När sedan konjunkturen vände hade socialdemokratin efter en inre debatt mellan 

höger och vänster (främst Feldt och LO) stakat ut en politik med neddragningar i 

offentlig sektor genom sänkta statsbidrag samt ökade privatiseringar. Det var en 

politik som utmanade idén att staten genom ägande och regleringar skulle säkra 

jämlikheten.61 Avregleringarna och den inledande devalveringen på 16 % fick 

effekten av en kasinoekonomi där vinnare och förlorare blev tydligare i sam-

hället. Några år senare hamnade Sverige i en finanskris pga. den överhettning 

avregleringarna skapade.62 

Den allmänna trenden i samhället kom under 80-talet att gå från mindre statlig 

styrning till mer decentralisering vilket innebar större frihet för kommuner och 

enskilda. För skolans del innebar det att allt mer ansvar började flyttas ner till 

kommunerna. Försök gjordes att kommunalisera hela skolan avtalsvägen men då 

facken var ovilliga löste Göran Person frågan genom att via en proposition föra 

in den i riksdagen. Efter en hetsig debatt beslutade riksdagen 1989 med fem rös-

ters övervikt att ge kommunerna fullständigt arbetsgivaransvar för all personal i 

skolan. Alla inom socialdemokratin tyckte inte om idén. Nu kunde inte längre 

staten garantera ett nationellt likvärdigt skolsystem. Tidigare skolminister Bengt 

Göransson kunde inte känna samma ”kommunaliseringsfröjd” som många av 

hans partivänner över den radikala maktförskjutningen från stat till kommuner-

na.63 

Under 90-talet ökar succesivt den marknadsorientering som startade under 80-

talet. Flera statliga verk började säljas ut det mest spektakulära var utförsälj-

ningen av Televerket. 

                                           
60 Bauman 37 
61 Elmbrant Björn . Så föll den svenska modellen, Stockholm: Bokförlaget T. Fischer & Co, 1993), 87ff 
62 Ibid 89 
63 Richardson 162-165 
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 Regeringen Bildt tillträdde makten 1991 vilket innebar att politiken kom att bli 

tydligt ideologiskt inriktad mot ökad valfrihet och flexibilitet inom offentligt 

reglerade områden. För skolans del innebar det införandet av valfrihets- och 

friskolereformen som öppnade upp för konkurrens på skolans tidigare skyddade 

område. ”Genom konkurrens från fristående skolor och mellan enskilda skolor 

inom den offentliga skolan skulle man kunna åstadkomma både pedagogisk för-

nyelse och större effektivitet”64 

Skolans utveckling mot ökad decentralisering och marknadsorientering via pri-

vatiseringarna oroade delar av arbetarrörelsen främst inom LO. Ambitionerna 

om en jämlik skola ansåg man hade svårt att uppfyllas eftersom inte alla elever 

kunde garanteras en likvärdig kvalité på undervisningen; ”istället för att breda 

ut kunskapsnivån jämt över elevkullarna så tilläts stora skillnader i kunskaps-

nivå mellan elever i samma stadium. Man satsade nu mer vertikalt än horison-

tellt.”65  

Jämlikheten har naggats allt mer i kanten genom etableringen av friskolor och 

valfriheten via skolpengen66. I främst storstadsområdena har valet av skolor in-

neburit en social skiktning av barnen där etiska och klassrelaterade skillnader 

återigen är tydliga i samhället. Eleverna får, beroende av vad de bor och vilka 

föräldrar de har, en mycket skiftande kvalité på sin undervisning. Den jämlika 

skolan är långt borta…” samtidigt är elittänkandet helt i linje med samhällets 

ökade inriktning mot marknad och personlig framgång”67 

Skolan började på 90-talet allt mer utvecklas utifrån marknadsekonomiska be-

räkningar där skolutbudet skulle kopplas till föräldrarnas önskemål utifrån skol-

pengen. Skolan blev en marknad med elever och föräldrar som kunder.  

Utvecklingen började gå…” från en medborgarstyrd till en föräldrastyrd skola 

… Om denna utveckling skulle slå igenom över hela landet, och den allmänna 

skolan sålunda inte längre betraktas som en alla medborgares angelägenhet, 

finns skäl att fråga sig om den långa utvecklingen mot en för alla gemensam 

barndoms- och ungdomsskola definitivt brutits. Och om barnen därmed berövas 

garantin för att i skolan erhålla saklig och objektiv information om skilda kul-

                                           
64 Ibid 167 
65, 100 
66 En framräknad resurs över vad en elev kostar över ett läsår och som följer eleven till den skola han/hon söker 
67 Larsson, Gunnar, Helling, Stig, Itri-Arvidsson, Monika och Jenny Lindblad, Resa i första klass, LO 2001 114 
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turer, politiska system och trosuppfattningar har ett verkligt systemskifte ägt 

rum i svensk skolpolitik”68 

LPF 94, pedagogiken dominerar över ideologin 

I Lpf 94 skrivs det mycket om kunskap, men först placeras värdegrunden,         

”Verksamheten i skolan ska i utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar…och hos eleverna förankra de världen som vårt 

samhällsliv vilar på”69 

Det som kom att utmärka Lpf 94 var valfriheten och nyanseringen av kunskaps-

begreppet. Valfriheten var en borgerlig ideologisk motiverad tanke som reglera-

des i 1993 års gymnasiereform. Den innebar ett kursutformat gymnasium som 

skulle ge eleverna ökad valfrihet och större flexibilitet samt bättre anpassa ut-

bildningen till den lokala arbetsmarknaden.70 Det blev sammantaget 854 kurser 

organiserade i 132 ämnen, således en hel del att välja på.71 

Det omfattande arbetet som lagts ner i den stora utredningen Skola för bildning 

ligger till grund för kunskapssynen i Lpf. 94. I ett särtryck från utredningen – 

Bildning och kunskap – behandlas begreppen kunskap och lärande med ut-

gångspunkt i forskningen.  

Huvudinnehållet i kapitel två, som tar upp just kunskap och lärande beskriver 

hur viktig det är i vilket sammanhang och miljö lärandet sker. Utredningen slår 

också fast att ”Kunskap utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den 

kunskap man redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna samt 

de erfarenheter man gör. Kunskaper fungerar som redskap, löser ett problem 

eller underlättar en verksamhet.  

Teoretisk kunskap är inte en avbildning av verkligheten utan en mänsklig kon-

struktion. Kunskap är på det viset inte sann eller osann i absolut mening, utan 

något som kan argumenteras och prövas. Kunskap finns alltid i ett samman-

hang…”72 

I Bildning och kunskap beskrivs lärandet som införlivandet av yttre kunskaper. 

Genom att elever samlar in fakta i ett sammanhang omsätts den och transforme-

ras till kunskap.  Det står också att; ”Kunskaper kan inte betraktas som färdiga 

                                           
68 Richardson 236 
69 Lpf 94 23 
70 Richardson 193f 
71 Ibid 196 
72 
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produkter, som kan förstås isolerade från de sammanhang där de utvecklades… 

Skolan måste erbjuda ett socialt sammanhang där elevernas kunskapande blir 

meningsfullt. Eleverna måste tillägna sig begrepp och strukturer från olika äm-

nesområden på ett sätt så att de kan fungera som intellektuella verktyg”73 

 Lpf 94 har i sitt kompakta innehåll (18 sidor) tagit starkt intryck av utredningen 

”Skola för Bildning”. Till skillnad från Lgy 70:s stora volym på flera hundra 

sidor har ansvariga myndigheter valt att hänvisa till utredningarna för mer detal-

jerade resonemang. I Lpf 94 skrivs inte så mycket om jämlikhet och solidaritet 

men budskapet i texten går heller inte emot jämlikhetstanken den berörs mer in-

direkt och man tar den för given. 

Istället är det lärandet och eleven som sätts i centrum. Läroplanen öppnar upp 

för mer elevinflytande, eleven ska på ett bättre sätt stimuleras till att lära sig, 

detta ska bl.a. ske genom mindre tragglande kunskapsförmedling eller repro-

duktion. Istället förordas mer elevaktiva arbetssätt som uppmuntrar elevens en-

gagemang och kreativitet. 

För att förstå verkligheten och vad som är viktig kunskap idag och i framtiden är 

det angeläget att visa på olika sätt som undervisningen kan organiseras.  

Kunskap är något som hela tiden förändras och därför betonas det livslånga lä-

randet och att färdigheter är viktigare än fast kunskap. Eleven ska lära sig arbeta 

vetenskapligt och kunskapsutvecklingen sker huvudsakligen genom en process 

där eleven lär sig själv. 

Det är också viktigt att undervisningen stimulerar till dynamiskt tänkande, pro-

blemlösning och ämnesintegrering så att eleven inser samhällets komplexitet. 

Man kan sällan lösa ett samhällsproblem med bara matte utan ofta kräver sam-

manhanget flera typer av kunskaper.74 

I boken ”Lärares lärande75 skiljer Torsten Madsén på skolkunskaper och var-

dagskunskaper. I skolan hålls ämnena åtskilda med vattentäta väggar men i 

verkligheten behövs helhetsperspektiv, det gör också undervisningen mer me-

ningsfull för eleverna.  

                                           
73 Ibid 47 
74 Lpf 21-27 
75 En antologi som kom ut samma år som Lpf och sammanfattade den vetenskapliga diskussionen runt lärandet 
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Meningsfullheten finns ofta i en större helhet än det som utgör den enhet som 

behandlas i undervisningen76 

Avslutningsvis kan konstateras att Lpf 94 skriver betydligt mer om kunskap än 

jämlikhet även den internationella solidariteten är nedtonad. Men som framgått 

av folkpartiets kunskapssyn var Lpf 94 inte något som föll Björklund i smaken 

den ansågs för luddig och ge eleverna för stort inflytande och pedagogiken som 

bygger på elevaktiva arbetssätt ansåg han vara livsfarlig77 

Bakgrunden till den nya skollagen (2010:800) och läroplanen för gymnasiet 

(2011) 

Under 2000-talet fortsatte den utveckling som påbörjades under 90-talet. En 

fortsatt tillväxt av de privata skolorna, främst gymnasieskolor, satte ökad press 

på kommunerna. De kommunala skolorna blev dyra att driva med färre elever 

eftersom allt fler hade valt att gå på privata alternativ. De pengar som följde med 

varje elev (skolpeng) förlorades till de privata skolorna. Kommunerna hamnade 

under stark press eftersom skolans budget skulle vägas med annan viktig verk-

samhet, t.ex. äldreomsorgen som tenderade att bli allt dyrare allt eftersom be-

folkningen blir äldre. Tillväxten av privata gymnasieskolor har framförallt skett 

i storstadsområdena, på landsbygden och i de mindre städerna är utvecklingen 

en annan, eftersom konkurrenssituationen och vinstmöjligheterna där är sämre. I 

Stockholm gick läsåret 2009/10 fler gymnasieelever i friskolorna än i de kom-

munala skolorna78 

USA:s krig i Irak och oroligheter i olika delar av världen, främst Somalia, samt 

anhöriginvandring, har inneburit ett tillskott på ca 400.000 människor under 

2000-talet. Det är nästan lika många som Tyskland tagit emot och ca 20 ggr mer 

än länder med likartade förutsättningar som Finland och Danmark.79 Denna stora 

utmaning för skolan som invandrarbarnen utgör i främst storstadsregionerna har 

tillsammans med privatiseringen varit tufft för kommunerna att hantera. I och 

med det fria skolvalet är det möjligt för föräldrar att byta skola. Detta utnyttjas 

främst av familjer med starkare socioekonomisk bakgrund. Tendensen är att re-

sursstarka områden är attraktivare än resurssvaga. Familjer med svag ekonomi 

däribland många med invandrarbakgrund, har svårare att klara ut hur systemet 

                                           
76 Madsén. Torsten, Lärares lärande 1994 
77 Lars Leijonborg och Jan Björklund, Skolstart 37 
78 Richardson 167f  
79 Migrationsverket ,Fakta och statistik, http://www.migrationsverket.se/info/2941.html, hämtad 2011-12-11 

http://www.migrationsverket.se/info/2941.html
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fungerar och blir då kvar i skolor med problem. Detta hävdar Anders Trumberg i 

en ny avhandling.80 

Under 1998 tillkom ytterligare en proposition som skulle korrigera den kursut-

formade gymnasieskolan. Bland annat fastslogs att alla nationella program 

skulle omfatta 2500 poäng samt ett förslag om en gymnasieexamen. 

En allt starkare kritik mot ständiga förändringar började ta form. Krav ställdes 

på att en ny stor utredning skulle få ordning på gymnasiet en gång för alla. Kra-

ven utmynnade i Gymnasiekommittén 2000, en utredning som bl.a. föreslog att 

skillnaderna mellan studie- och yrkesförberedande inriktningar skulle minska, 

utredningen ville ha mindre av specialiseringar och istället bredare kompetens-

områden.  

Utredningen kom att få svagt politiskt gehör, det som nuvarande regering tog 

fasta på var förslaget om sammanslagningen av alla kurser och ämnen samt att 

göra historia till ett kärnämne. På det viktigaste området som handlade om pro-

grammen gick regeringen åt ett helt annat håll när man tydligare skilde på studi-

eförberedande- och yrkesförberedande program.81 

2006 avblåste Björlund den reform som vilade på Gymnasiekommitténs utred-

ning. Istället tillsattes en ny, som mer genomgripande skulle reformera gymna-

siet. ”Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola” var klar sommaren 2008. 

Programmen kom att ändras på ett genomgripande sätt. Den största ändringen 

var delningen i studieförberedande och yrkesprogram. Inom yrkesutbildningen 

skulle också en lärlingsutbildning vara möjlig att söka. Den tidigare indelningen 

ansågs allt för likformig. De elever som gick yrkesprogram skulle inte belastas 

av för mycket teori. Istället skulle yrkesämnena breda ut sig på de teoretiska 

ämnenas bekostnad. Ville eleven få högskolebehörighet kunde utökad studiekurs 

användas om det inte gick att ordna inom det individuella valet.82 

Förordning om läroplan för gymnasieskolan 

Den nya läroplanen för gymnasiet är närmast identisk med Lpf 94 vilket är 

mycket anmärkningsvärt med tanke på de stora förändringar som gymnasiere-

formen syftat till. Förändringarna tycks ligga helt på det strukturella planet. När 

det gäller skolans värdegrund och uppgifter samt övergripande mål och riktlinjer 

är bara formatering och rubriksättning lite annorlunda. Sakinnehållet är vid en 

                                           
80 Trumberg, Anders Den delade skolan 2011 http://www.newsmill.se/node/39033 
81 Richardson 194-197 
82 Richardson 197f 



33 

noggrann genomläsning mycket likt. Hela stycken är direkt kopierade från förra 

läroplanen.  

En viktig förändring kan dock noteras: under rubriken ”Skolans värdegrund och 

uppgifter” är numer första punkten; ”att utbildningen inom skolväsendet syftar 

till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden”83 

Först längre ned i texten återfinns skrivningen som i Lpf 94 låg först: ”utbild-

ningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på”.84 

Förskjutningen i texten markerar att kunskapen sätts först, sedan kommer 

mänskliga rättigheter och demokrati. 

Skollagen (2010:800): Kunskapsideologin dominerar genom disciplin, kontroll 

och spetsutbildningar 

Vid en historisk tillbaka blick, framgår det att den nya skollagen är mer auktori-

tärt hållen än tidigare styrdokument och ger större möjligheter för elever och 

föräldrar att anmäla brister i skolan samt överklaga beslut och åtgärder. Innehål-

let i den nya skollagen är betydligt mer omfattande än den tidigare, flera kapitel 

har lagts till, merparten av dem handlar om disciplin, ordningsfrågor, kontroll, 

åtgärder mot kränkande behandling, överklaganden. Nedan följer en samman-

ställning av de viktigaste punkterna: 

Kunskap 

I den nya skollagen framgår det av 3§ i kap. 3 att … Elever som lätt når de kun-

skaper som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 

längre i sin kunskapsutveckling85. Skrivningen antyder att jämlikhetsidealet är 

satt under prövning. Nationella betyg införs under en provperiod i årskurs 

tre86och betyg från vårterminen i åk. 6. De elever som inte når kunskapskraven 

ska få särskilt stöd dokumenterat i ett åtgärdsprogram.  

Kontroll 

Elevernas kunskaper kommer att prövas utifrån de kunskapskrav som minst 

måste uppnås för att flyttas till högre nivå. Detta sker genom nationella prov el-

ler från uppgifter av lärare, vårdnadshavare eller annan skolpersonal.  Skulle inte 

                                           
83 Förordning om läroplan för gymnasieskolan, SKOLFS 2011:144. 2 
84 Ibid 2 
85 Skollagen (2010:800), 27 
86 SKOLFS (2009:40-42) 
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eleven klara av kunskapskraven tillsätts en utredning som mynnar ut i ett åt-

gärdsprogram. Innehållet i åtgärdsprogrammet visar om eleven behöver eller har 

rätt till särskilt stöd87 

All skolpersonal måste enligt den nya skollagen lämna ett registerutdrag ur 

brottsregistret.88 

Skolans kvalitets arbete har som syfte att uppfylla de mål som finns för utbild-

ningen. De som utför tillsynen är Statens skolinspektion. Inspektionen granskar 

hur skolorna sköter den pedagogiska verksamheten, och att skolpliktiga barn får 

den undervisning de har rätt till, även om de inte går i kommunens skolor, samt 

hur kommunen sköter sitt tillsynsansvar över de skolor kommunen är huvudman 

för. 

Skulle inspektionen upptäcka brister i verksamheten och dessa anses som icke 

ringa beslutar skolinspektionen om ett förläggande (krav som snarast måste åt-

gärdas). Skolinspektionen har en rad sanktioner att tillgripa om inte förläggandet 

följs, som: 

- Återkalla ett godkännande om bidrag 

- Återkalla ett godkännande om enskild som huvudman (privatskolor) 

- Tillfälligt verksamhetsförbud, vid stora brister eller fara för elevers hälsa 

och säkerhet. 

För skolornas huvudman gäller att dokumenten är i ordning. En huvudman som 

är föremål för skolverkets granskning måste till skolverket lämna in material 

som är relevant för uppföljning och utvärdering. 89 

Disciplin 

I kapitel fem, under huvudrubriken Trygghet och studiero finns de disciplinära 

åtgärderna skolans rektorer och lärare kan tillgripa vid störande beteende av 

elev. Om en elev stör undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt och 

inte har ändrat sitt uppförande efter uppmaning från läraren kan följande sankt-

ioner vidtas: 

- Kvarsittning och försittning (elev kan komma en timma före skolstart) 

- Utvisning ur undervisningslokal 

- Skriftlig varning, efter utredning  

                                           
87 Skollagen (2010:800), 27f 
88 Ibid 25 
89 Ibid 147-151 
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- Tillfällig omplacering för att ge övriga elever trygghet och arbetsro 

- Tillfällig placering vid annan skolenhet, om synnerliga skäl föreligger 

- Avstängning från utbildningen om beteendet äventyrar övriga elevers 

trygghet och arbetsro 

- Omhändertagande av föremål (om föremålet är störande för undervisning-

en eller utgör en fara för säkerheten)90 

Överklagande 

Flera beslut inom skolan kan överklagas av elev eller vårdnadshavare till en 

Skolväsendets överklagandenämnd.91 Exempel på ärenden som kan överklagas 

är åtgärdsprogram, anpassad studiegång, placering i viss skola med hänsyn till 

andra elevers trygghet och studiero (grundskolan) m.m.92 

Jämlikhetsideologin trängs undan 

Min undersökning av styrdokumenten visar att det finns fortfarande i skollagen 

utrymme för de tankar arbetarrörelsen hade som utgångspunkt när deras reform-

arbete började någon gång under 30-talet. I ett demokratiskt samhälle räknas det 

som självklart att alla barn ska ha rätt till en utbildning. Sverige skilde sig dock 

en del från andra demokratiska länder, ända fram till 90-talet erbjöds i det närm-

aste alla en likvärdig utbildning var de än befann sig i landet. Inga elitskolor var 

tillåtna och vinstdrivande företag tilläts inte verka. Utvecklingen mot att göra 

gymnasieprogrammen mer likvärdiga i behörighet till högskolan avbröts och 

gick i annan riktning genom den nya gymnasiereformen. Försöksverksamheten 

med elitskolor, eller ”spetsutbildningar” som skolverket väljer att kalla dem, ska 

ge ökade möjligheter att i…”ökad studietakt…fördjupa och bredda sina kun-

skaper i matematik eller naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller hu-

manistiska ämnen…Spetsutbildningen ska möjliggöra för eleven att läsa kurser 

vid universitet eller högskola parallellt mede sina gymnasiestudier”93. Försöks-

verksamheten har också utvidgats till att gälla grundskolan94. 

Försöksverksamheten är avsteg från jämlikhetstanken ändå understryker skolla-

gens första kapitel 8§ att… ”Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och so-

ciala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsen-

                                           
90 Ibid 34-39 
91 Ibid 152 
92 www.overklagandenamnden.se/ . Skolväsendets överklagandenämnd ,hämtad 2011-12-14 
93 Skolverket. PM 2009-05-07, Information om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbild-

ning 
94 www.skolverket.se/forskola_och_skola/Grundskoleutbildning/spetsutbildning 2011 

http://www.overklagandenamnden.se/
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/Grundskoleutbildning/spetsutbildning
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det…”95. I 9§ står att … ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig 

inom varje skolform… oavsett var i landet den anordnas.”96 

Sammantaget kan konstateras att jämlikhetstanken lever kvar i styrdokumenten, 

inte lika tydligt som på 70-talet, men när det gäller att ge alla barn så lika förut-

sättningar som möjligt är styrdokumenten fortfarande ett stöd i denna strävan. 

Som min historiska genomgång fram till idag visar, är att verkligheten fungera 

inte jämlikt, segregation och dåligt huvudmannaskap i många privata skolor har 

vidgat kunskapsklyftorna i samhället. Mycket anmärkningsvärt är också skol-

verkets försöksverksamhet med spetsutbildningar – som utgår från förordning 

(SFS 2008:793), där de faktiskt går emot 8§ och 9§ i skollagens första kapitel. 

  

                                           
95 Skollagen 17 
96 Ibid 17 
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Del III: DEN NYA SKOLPOLITIKEN I DET POST-

MODERNA: FÖRDJUPAD ANALYS 
I de följande kapitlen sätts skolan/undervisningen in i en mer teoretisk postmo-

dern diskussion.  

 

Marknadsanpassning, privatisering och individualisering 

Eleven som konsument, skolan som marknad 

Zygmunt Bauman beskriver utvecklingen av det moderna samhället från 

industrialismen till nu som en övergång från ett produktionssamhälle till ett kon-

sumtionssamhälle. Vi lär oss närmast tvångsmässigt att bli konsumenter, ef-

tersom det är som konsumenter vi har vårt värde. I detta individualiserade sam-

hälle har eleverna i allt högre utsträckning blivit konsumenter och skolan en 

marknad. Bauman menar att utvecklingen mot ökad valfrihet är ett tecken på att 

marknadskrafterna har fått ett allt större övertag på individerna. Valfrihet bety-

der nya marknader, det är i detta sammanhang privatiseringar av skolor och an-

nan offentlig verksamhet måste förstås. 

De västerländska demokratiernas individer har aldrig varit friare i sina val, men 

heller inte så otrygga. Individualiseringen har blivit ett…” öde och inte ett val; i 

valfrihetens land står möjligheten att undgå individualiseringen och vägra att 

delta i individualiseringsspelet definitivt inte på dagordningen”97 

Jämlikhetstanken sätts under press 

Arbetarrörelsens jämlikhetstanke får allt svårare att hävda sig. Utvecklingen har 

visat att det är de minst bemedlade som drar nitlotten i valfrihetens skolväsende. 

Arbetarrörelsens hela idé bygger på kollektivets styrka mot kapitalet. ”Männi-

skor med färre resurser, och alltså mindre valfrihet måste kompensera sina in-

dividuella svagheter med antalets makt- genom att sluta leden och engagera sig 

i kollektiva handlingar”98. Denna solidariska ståndpunkt är allt mer undantryckt 

i dagens samhälle eftersom otryggheten på arbetsmarknaden är en mäktig indi-

vidualiserande kraft. ”Den splittrar istället för enar, och eftersom det är omöj-

ligt att veta vem som vaknar upp i vilken grupp blir föreställningen om ett ”all-

                                           
97 Bauman. Det individualiserade samhället  61 
98 Ibid 61 
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mänintresse” alltmer dunkel och till slut obegriplig. Rädsla, fruktan och olä-

genheter skapas så att man måste uthärda dem i ensamhet. De förenas inte, de 

samlas inte till en ”gemensam sak”, har ingen ”naturlig adress.” ”99 

Skolan bäddas ur 

Bauman menar att de strukturer som tidigare höll samman människor har allt 

mer upplösts genom den tekniska utvecklingen på alla plan men främst inom 

kommunikation. Marknadskrafterna har genom utvecklingen stärkt sin makt 

över lokala och centrala myndigheter inom nationalstaten. Detta har inneburit att 

människorna har blivit urbäddade ur en tillvaro som tidigare gav dem trygghet 

men nu istället frihet och självständighet. Det paradoxala är att flertalet av män-

niskorna försöker desperat använda sin nyvunna självständighet till återinbädd-

ning, dvs. köpa sig trygghet. 

Skolan har länge varit en institution utan större yttre förändringar. Sedan enhets-

skolan infördes har under lång tid skolan uppfattats som en trygg inbäddad in-

stitution med en begränsad frihet till olika val. Men på 90-talet förändrades situ-

ationen. Med kommunaliseringen 1989 och friskolereformen 1992 tillsammans 

med gymnasiereformen som introducerades 1994 kom skolan succesivt att bäd-

das ur. Tryggheten ersattes med mer frihet.  

Privatisering och individualisering 

Den ökade privatiseringen av skolor har t.ex. inneburit att samarbete mellan sko-

lor har ersatts av konkurrens och marknadsföring för att locka elever till sig.  

Kommunernas lokalkostnader har ökat i takt med att elever tar sin skolpeng med 

sig till de privata skolorna. Även inom kommunen (om den är stor nog för flera 

grundskolor och gymnasier) tävlar de kommunala skolorna med varandra om 

elever och föräldrars gunst. Privatiseringarna och avregleringarna innebär också 

att makten lämnar politiken.100 

I de privata skolorna är insynen begränsad, De privata skolornas myndighetsut-

övning är i det närmaste helt utan kontroll…”betygssättning, läggs i händerna 

på privata personer, aktiebolag eller ekonomiska föreningar utan krav på vad 

som i övrigt gäller för myndigheter i fråga om öppenhet, rättssäkerhet och beva-

rande av arkivhandlingar.”101 

                                           
99 Bauman 35 
100 Bauman 68 
101 Richardson 170 
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Enligt Bauman innebär den flytande moderniteten att nationalstaten utvecklas i 

en riktning där samhällets olika funktioner och problem allt mer privatiseras och 

individualiseras. Bauman tar som exempel den strukturella arbetslösheten. Ge-

nom att göra den till ett problem för individen slipper ansvariga politiker ta fram 

nödvändiga strukturella åtgärder som arbetsmarknadsutbildning, offentliga inve-

steringar, progressivt skattesystem m.m. Enklare är då att göra den arbetslöse till 

syndabock. De åtgärder politikerna använder, blir till största delen individuellt 

riktade som t.ex. jobb-coacher, söka jobb-kurser, elementär datautbildning etc. 

Också sjukdom tenderar att straffas som den enskildes fel med minskande er-

sättningar som konsekvens. Om människorna… ”blir sjuka beror det på att de 

inte tillräckligt bestämt och idogt har följt hälsodieten. Om de förblir arbetslösa 

beror det på att de inte lyckats skaffa sig förmågan att gå segrande ur en inter-

vju eller inte ansträngt sig tillräckligt för att hitta ett jobb eller helt enkelt är 

arbetsskygga.”102  

Välfärdsstatens kollektiva lösningar för att skapa trygghet görs allt mer till indi-

viduella problem och privatiseras. Skolan är en viktig del av välfärdsstaten. Men 

om välfärdsstaten säljs ut bit för bit, vad blir det då kvar av demokratin? Politi-

ker är våra ställföreträdare, det är till dem vi ställer vårt mandat till att handla. 

Beslut om avregleringar, privatiseringar, minskade skatter och minskade bidrag, 

höjda avgifter till frivillig verksamhet m.m. är beslut som krymper demokratin. 

Vi som medborgare får helt enkelt mindre insyn och snävare områden att utöva 

demokratin på. 

Under rubriken ”Att göra det individualiserade samhället säkert för demokratin” 

försöker Bauman se en lösning. Under hela den moderna historien har det pågått 

en kamp mellan frihet och trygghet. Det är just i strävandet efter balans mellan 

dessa krafter som demokratin fungerar. I dagens samhälle som präglas av struk-

turell arbetslöshet har det autonoma samhället ett övertag. Individens brist på 

trygghet har gjort att hon tappat modet och greppet över nuet. Vad individen till-

sammans med andra måste göra är att åter se till att statskroppen får den poli-

tiska kontrollen och därmed återger medborgarna modet att åter agera utifrån sin 

roll som ansvarsfulla medborgare. På makroplanet krävs en politisk kraft med 

verklig global kapacitet för att tygla de globala krafterna som styr spelets regler 

för de flesta av världens länder. 103 

                                           
102 Bauman 61f 
103 Bauman 70ff 



40 

Moral och jämlikhet 

En annan strategi för att åter skapa jämlikhet i skolan och i den övriga välfärden 

är att driva frågan moraliskt. ”När Gud frågade Kain var Abel var någonstans, 

svarade Kain vredgat med en annan fråga: ”Skall jag ta hand om min bror?” 

Den störste moralfilosofen i vårt århundrade, Emmanuel Levinas, fällde föl-

jande kommentar: med den vredgade Kains fråga föddes all omoral.”104 

Naturligtvis ska jag ta hand om min broder. Det är hörnstenen i den ju-

disk/kristna synen på mänsklig civilisation. Bauman menar att ett samhälles 

mänskliga kvalitet ska mätas genom livskvalitén hos dess svagaste medlemmar 

det är det enda mått som behövs. 

Det går inte att utifrån ett rationellt ekonomiskt perspektiv föra jämlikhetsfrågan 

framåt, eftersom kapitalet och marknaden inte längre behöver bry sig om en 

frisk, stark och välutbildad arbetskraft på nationell nivå. Det enda vi kan ställa 

mot de globala krafterna som sveper obönhörligt fram även på mikronivån är 

moralen, alltså vår mänsklighet.105  

Enligt Baumans resonemang är det således omoral att tjäna pengar som yttersta 

syfte för att driva privata skolor. Det är också omoral att veta om hur privatise-

ringar och valfrihet skapar kvalitetskillnader i samhället (som ger vissa barn 

sämre förutsättningar än andra) och vara passiv.  

Makten flyr politiken 

Skolans uppgift var för inte så länge sedan att utjämna de orättvisa villkor 

många barn levde under genom att ge dem en likvärdig utbildning. För arbetar-

rörelsens del handlade det inte om enstaka klassresor utan att lyfta en hel klass. 

Under första delen av 1900-talet drevs kampen om en allmän grundskola till-

samman med engagerade liberala skolpolitiker. Enhetsskolans genomförande 

skedde med bred politisk enighet, så även de flesta andra reformer fram till 

kommunaliseringen. 

Kommunaliseringen drevs igenom av Göran Persson utan facklig enighet och 

med en knapp majoritet i riksdagen. Den socialdemokratiska regeringen efter-

träddes av en borgerlig som drev igenom privatiseringar och genom valfrihetsre-

formen ytterligare konkurrensutsattes skola, vård och omsorg utan att arbetarrö-

relsen förmådde att erbjuda något motstånd. När sedan social-demokraterna 

                                           
104 Bauman 92 
105Bauman 96-100 
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återerövrade makten var kraften borta, man hade flytt politiken som Bauman 

påpekade. 

Den flytande moderniteten skapar en otrygghet hos de nationella myndigheterna 

som naturligtvis får konsekvenser också på skolnivå. Den utveckling som jag 

redogjort för skapar en mängd nya problem för politiker och förvaltning, som 

måste hanteras. 

 Skolan ett riskprojekt 

Skolpolitiken har blivit en riskpolitik som går ut på att hålla kommunen fri från 

anmälningar och skadegångskrav som rör mobbing och kränkande behandling. 

Kommunen måste också se till att antalet elever med icke godkända resultat och 

avhopp från utbildningarna hålls på en rimligt låg nivå. De åtgärder myndighet-

erna kan använda sig av för att riskminimera har jag tidigare redovisat under ru-

briken skollagen där de finns inskrivna. 

En omständighet som komplicerar myndigheternas kontroll och översyn i syfte 

att riskminimera utbildningen är utvecklingen av friskolor. Enligt skolverket är 

nu över 48 % av alla gymnasieskolor i landet friskolor106med begränsad insyn. 

Näringslivets ekonomifakta har låtit göra ett diagram där kurvan för etablering 

av nya gymnasiefriskolor pekar rakt upp.107 Alla friskolor är naturligtvis inte 

vinstdrivande, de skolor som drivs i stiftelseform har t.ex. en lärartäthet i snitt 

som är högre än kommunerna enligt UR:s program ”Världens bästa skitskola” 

som sändes 2011-12-08. Men i samma program visas hur utländska riskkapital-

ister köper in sig svenska skolor eftersom Sverige är ensamt om att tillåta vem 

som helst att starta en friskola, bara ägaren har råd att köpa den. Programmet 

visar att den kommunala skolan i Kungsbacka har brist på pengar samtidigt som 

friskolekoncernen Baggium plockar ut mångmiljonvinster ur medborgarnas 

skattepengar. 

  

                                           
106   www.skolverket.se/statistik_och_analys/2.1862/2.4391/2.4392 hämtad 2011-12-17 
107 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Valfarden-i-privat-regi/Skolan-i-privat-regi/Antal-friskolor-i-Sverige. 

Hämtad 2011-12-17 

http://www.skolverket.se/statistik_och_analys/2.1862/2.4391/2.4392
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Valfarden-i-privat-regi/Skolan-i-privat-regi/Antal-friskolor-i-Sverige


42 

Den nya modernitetens risker 

I boken Risksamhället beskriver Bäck ett samhälle där vi tar allt större risker, 

drivkraften är jakten på lönsamhet förutom de risker som är kopplade till miljön. 

Kärnkraft, föroreningar, global uppvärmning etc. har under de sista åren en glo-

bal finanskris skakat om världen och främst drabbat de sämst lottade med arbets-

löshet och fattigdom. Becks analys av risksamhället från ett jämlikhetsperspek-

tiv visar tydligt att rikedomar samlas i de övre skikten medan riskerna får tas om 

hand av de fattigaste. De rika kan köpa sig fria från risker som arbetslöshet och 

social utslagning. Ojämlikheten i utbildning spelar en viktig roll för möjligheten 

att få arbete.108 Min analys av skolan kommer att utgå från Becks Riskanalys 

(risk och riskeliminering) 

Regeringen har genom den nya skollagen försökt riskminimera den skenande 

utvecklingen mot allt sämre resultat i olika undersökningar, där de elever som 

misslyckas främst kommer från socioekonomiskt svaga familjer med låg utbild-

ning. Botemedlet är fler betyg och fler nationella prov, för att säkerställa kvali-

tén. Men enligt Sven-Erik Liedman, professor i idé-och lärdomshistoria, är ett 

annat av regeringens botemedel att plocka undan de studieomotiverade i yrkes-

program som inte ger högskolebehörighet, och de värsta eleverna i lärlingsut-

bildningar, för att skapa goda förutsättningar för de mer motiverade eleverna i 

de teoretiska programmen.109   

                                           
108 Beck 49ff 
109 Liedman. Sven-Erik, Hets – En bok om skolan- 2011. 116ff 
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Skolans strukturella åtgärder för riskeliminering 

Enligt de styrdokument och kompletterande propositioner jag tidigare redovisat 

är riskelimineringen starkt kopplad till lösningar på individplanet. De struktu-

rella lösningar för att åstadkomma en mer likvärdig skola som t.ex. en statlig 

återreglering finns bara i folkpartiets retorik. I flera artiklar beskrivs kommuna-

liseringen som det enskilt största problemet med skolans dåliga resultat. Enkvist 

beskriver kommunaliseringen som den största katastrofen som drabbat svenskt 

utbildningsväsende sedan enhetsskolans införande. 110 I en artikel från i våras 

skriver Björklund tillsammans med LR:s ordförande om nödvändigheten att 

återförstatliga skolan. ”Staten måste stå för struktur och stringens i skolsystemet. 

Segregationen måste brytas. Staten måste garantera rättvisa villkor och rättvis 

finansiering av skolan.”111Få förslag i denna riktning finns dock i gymnasiepro-

positionen. 

De viktigaste strukturella förändringar som gjorts i riktning att eliminera risken 

med för dåliga resultat enligt Björklunds kunskapsideologi är gymnasieskolans 

uppdelning av studieförberedande program, yrkesprogram samt lärlingsutbild-

ning. Oro och störande moment beror på att elever tvingas läsa samma kurser, 

oavsett program, begåvning och intresse. Genom att renodla programmen mer 

ställs inte samma krav på teoretisk kunskap i yrkesprogrammen utan eleverna 

fyller upp tiden mer med yrkesämnen. Fördelen regeringen tror sig uppnå är 

högre motivation, bättre resultat och lugnare skola när kraven bättre anpasss ef-

ter vilken inriktning programmet har.112 

Skolans individorienterade åtgärder för riskeliminering 

Flertalet av åtgärderna riktas mot eleverna genom en rad förslag som stramar åt 

deras studiesituation men också på ett generöst sätt (resursmässigt) uppmärk-

sammar om de riskerar att inte nå målen. 

Åtgärdsprogram 

Skolans viktigaste insats för att riskeliminera misslyckanden i verksamheten, 

dvs. få alla elever att nå målen, är åtgärdsprogrammen. Åtgärdsprogrammen är 

inskrivna i skollagen. Åtgärdsprogram är egentligen ingen nyhet, de har funnits i 

olika skepnader sedan 1970-talet.113 Det nya är istället att åtgärdsprogrammen 

har skrivits in i skollagen och att trycket på kommunerna att upprätta åtgärds-

                                           
110 Se under rubriken feltänkt 
111 Jan Björklund, Metta Fjelkner, SvD, 2011-03-15, Dags att återförstatliga skolan 
112 Jan Björklund, DN 2006-10-11 Regeringen blåser av gymnasiereformen 
113 Skolverket, Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram, 2007 
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program vid risk för att elev inte når kunskapsmålen skärpts genom den för-

stärkta skolinspektionen. Trots detaljerade riktlinjer är kommunerna själva skyl-

diga att formulera de blanketter som ska andvändas. De observationer jag gjort 

från min egen skola är att åtgärdsprogrammen tar mycket tid och kraft i anspråk 

för lärarna. Facket har på min skola fått in larmrapporter från lärare som sjuk-

skrivit sig pga. att de inte orkar. Över hälften av fortbildningstiden har handlat 

om hur vi lärare skall fylla i olika blanketter i anslutning till åtgärdsprogram-

men. Här följer en kort sammanfattning över handlingsprocessen enligt skolla-

gen: 

1. Anmälan: Personal på skolan och/eller målsmän uttrycker en oro över att 

elev inte når målen. Anmälan görs på en speciell blankett för att medve-

tandegöra rektor att risk föreligger att målen inte nås. 

2. Kartläggning: Rektor tar emot anmälan, ordnar så att en kartläggning över 

elevens problematik sker samt vem som ska göra kartläggningen. En spe-

ciell blankett används till detta, vilken i likhet med anmälan omfattas av 

offentlighets- och sekretesslagen   23 kap 2-4§.  

3. Beslut om åtgärdsprogram. Rektor beslutar efter att kartläggning skett om 

åtgärdsprogram ska upprättas. 

4. Åtgärdsprogram upprättas: Berörd personal upprättar åtgärdsprogram t.ex. 

specialpedagog tillsammans med berörda lärare. Åtgärdsprogrammet ska 

återkoppla till kartläggningen, en analys görs över vilka åtgärder som kan 

vara lämpliga. Eventuellt måste kartläggningen kompletteras. Två blan-

ketter används. Rektor ska underteckna själva åtgärdsprogrammet som är 

offentlig handling.   

5. Övergripande mål och delmål: I åtgärdsprogrammet ska finnas ett över-

gripande mål som succesivt ska uppfyllas med en rad delmål. Här ska 

också finnas en tidsram för de olika delmålen samt ett datum för utvärde-

ring av de vidtagna åtgärderna. 

6. Utvärdering: Vid utvärdering på särskild blankett synas alla delmålen. 

Vartenda delmål ska gås igenom och avgöras om de är uppfyllda eller 

inte. Rektor ska delges utvärderingen och underteckna denna. 

7. Nytt åtgärdsprogram: Om inte delmålen är uppfyllda ska en ny kartlägg-

ning göras och ett nytt åtgärdsprogram upprättas. Rektor ska delges de 

nya åtgärderna och  underteckna det nya åtgärdsprogrammet. 
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8. Nytt problem: Gäller samma problematik bestämmer berörd personal om 

nya delmål. Om nytt problem uppstår blir det en ny anmälan och hela pro-

ceduren görs om.114 

9. Överklagan: Kommunerna åläggs dessutom att iordningställa en blankett 

för överklagan av åtgärdsprogram som målsmännen kan använda om de är 

missnöjda med insatserna. Överklagandet lämnas till en skolväsendets 

överklagarnämnd. 

10. Nytt beslut om åtgärdsprogram: Rektor är ytterst ansvarig för åtgärdspro-

grammen. Går överklagan igenom måste ett nytt beslut tas om att åtgärds-

program upprättas115 

 

Riskeliminering genom ökad disciplin och kontroll via inspektion, betyg och ex-

amina 

Genom ökade disciplinära befogenheter skall elever som stör ordningen bekäm-

pas. Skollagen ger rätt för läraren att ta ”Olles” nyinköpta Iphone i beslag. Är 

Olle alltför stökig och kan uppfattas som ett hot öppnar skollagen upp för om-

placering. Dåliga skolresultat ska avhjälpas med fler nationella prov redan från 

åk.3, betyg från åk.6 och åtgärdsprogran för de elever som riskerar att inte bli 

godkända. Examensbevis ska införas för att belöna de elever som klarar sina ut-

bildningar, klarar eleven inte sin gymnasieexamen hamnar den i ett sämre läge 

än tidigare. 

Ett uppmärksammat problem som regeringen inte lyckats lösa är risken med 

skillnad i kvalité mellan skolor. Samhällets individualisering har inneburit att 

skolan i allt högre grad privatiseras som jag redogjorde för tidigare är i dagsläget 

48 % av alla gymnasieskolor friskolor (de flesta privatiserade). Dålig insyn och 

brister i hur betygsättningen fungerar skapar osäkerhet eftersom friskolorna inte 

har samma krav som de kommunala på arkivering av handlingar och öppen-

het.116  

Regeringen försöker riskeliminera kvalitetsskillnaderna genom att öka skolin-

spektionens resurser och befogenheter att kontrollera skolorna. Ett angränsande 

problem till expansionen av nya gymnasiefriskolor och den hårdnande konkur-

rensen om eleverna är betygsinflationen. Tendensen att betygen över tid ökar 

                                           
114 Skollagen 3 kap. 9 §  
115 Skollagen 28 kap. 16 §  
116 Richardson 170 
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utan att kvalitén eller resultaten gör det, skapar orättvisor och döljer brister i ut-

bildningen. För att eliminera risken att kvalitén sjunker istället för att öka före-

slår utbildningsministern att återinföra studentexamen. ”Utbildningsminister Jan 

Björklund (FP) har bestämt sig – regeringen ska återinföra examensprov i 

gymnasiet. ”Det är en återgång till en studentexamen som vi hade en gång i ti-

den, även om formerna inte är helt klara”, säger Jan Björklund… Enligt utbild-

ningsministerns planer ska examensproven skrivas i ett flertal av de viktigaste 

ämnena och sedan ligga till grund för slutbetygen ”117 

 

Katederundervisning och superlärare 

Skolans problem riktas också mot lärarna. Ämneskunskaperna är för dåliga, ef-

tersom lärarutbildningen prioriterat pedagogiska processer istället för ämnes-

kunskaper, detta är huvudorsaken till elevernas sjunkande resultat.118 Lärarna 

anses också bedriva sin undervisning för slappt. Därför anser utbildningsmi-

nistern att katederundervisningen återigen måste bli vanligare i svenska klass-

rum.119Biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni ska anlita superpedago-

ger att ta sig an Sveriges 10 sämsta skolor som i tv-programmet ”Klass 9A”120 . I 

övrigt ska lärarutbildningen göras om, lärarlegitimationer införs och lektorerna 

ska bli fler. Kvalitén ska öka genom att läraren hårdare prioritera ämneskun-

skaper. Undervisningen ska vara lärarledd, helst via katedern. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
117 Erik Olsson DN 2011-12-17, Studentexamen kommer tillbaka 
118 www.regeringen.se,Anförande vid invigningen av Lärarnas Riksförbunds kongress 2008-05-23 
119 DN. 2011-03-13, Dags för läraren att åter ta plats i skolans kateder 
120 Niklas Arevik Lärarnas tidning 2011-12-12 

http://www.regeringen.se,Anförande
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Den kulturellt postmoderna utmaningen 

Gymnasieeleverna de främsta bärarna av det postmoderna 

De sammantagna åtgärderna med individuell inriktning uttrycker liten förståelse 

för den utveckling på det kulturella området som det postmoderna samhället in-

neburit 

Genom massmedia (främst Facebook och Internet) och utvecklingen inom 

kommunikations teknologi (Iphones och moderna mobiltelefoner) rör sig ele-

verna smidigt i den nya medievärlden. Det Appadurai framhåller som de viktig-

aste faktorerna att definiera dagens globala värld, migrationen, informationstek-

nologi och medierna,121 strålar samman i skolans värld.  

På en vanlig gymnasieskola kommer eleverna från olika håll och många med 

invandrarbakgrund. De tankar och värderingar som är kopplade till deras kultur 

påverkar också de ungdomarna som har ett tydligare svenskt ursprung. I kontak-

ter där tankarna och idéer möts bildas nya nätverk och landskap. Den deterritori-

aliseringen som uppstår när fasta gränser inte längre spelar samma roll som i det 

moderna samhället, är tydligare på en gymnasieskola än på andra platser just för 

att det är ungdomar som med mer öppna sinnen bryter upp från gamla normer. 

Media som Spotify, Youtube och nedladdningsprogrammet u-torrent gör att de 

snabbt kan lyssna på samma musik se samma klipp och ladda ner den där filmen 

alla snackar om. Genom sina ständigt uppkopplade mobiler för de med sig kul-

turen till skolan. De sätter nya gränser och rör sig smidigt i den nya uppkopplade 

världen. 122 

Postmodernism ett hot 

Regeringen ser med oro på de postmoderna tendenser eleverna uppvisar. I boken 

Skolstart hävdar Björklund att eleverna skall lära sig att skolan måste få vara 

tråkig ibland. Misstänksamhet uttrycks mot elevaktiva kreativa arbetssätt, istället 

hävdas mer plugg från lärobok och lärarledda lektioner. Utbildningsministerns 

rådgivare Enkvist är mycket kritisk till IT och modern teknik som distraherar 

undervisningen. Hon beskriver de postmoderna tendenserna hos eleverna som 

mycket bekymmersamma. Hon menar att elever är mer intresserade av estetik än 

naturvetenskap vilket tar bort fokus från inlärningen. Enkvist hävdar också att 

                                           
121 Arjun Appadurai, Modernity at Large, 2010, s 32ff 
122 Ibid 38f 
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multikulturalismen hotar det gemensamma innehållet i skolan, som gemen-

samma krav och objektiv kunskap.123 

I skollagen har de estetiska valen tagits bort och sanktionerna för störande bete-

ende ökat. Men den nya läroplanen har i det närmaste lämnats orörd, vilket är i 

högsta grad anmärkningsvärt eftersom det främst är i denna som pedagogiken 

har en framskjuten plats och som går direkt på tvärs med den folkpartistiska re-

toriken om en mer auktoritär skola. Färdigheter anses viktigare än fast kunskap 

och Lpf 94 ville ha mindre av tragglande kunskapsförmedling eller reprodukt-

ion. Istället förordas mer elevaktiva arbetssätt som uppmuntrar elevens engage-

mang och kreativitet124. 

  

                                           
123 Se under rubriken ”Skolan ur ett folkpartistiskt perspektiv 
124 Lpf 94 
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Vart är skolan på väg – Resultat och Analyser 

Står utbildningen inför en total förändring ”ett paradigmskifte” vad gäller 

inriktningen på gymnasieskolans innehåll och verksamhet? Hur har i så fall 

detta paradigmskifte vuxit fram? 

Jämlikhetsideologin utvecklas 

Från 50-talet och framåt dominerade arbetarrörelsens jämlikhetsideologi skolpo-

litiken, efter flera års försöksverksamhet införs en obligatorisk nioårig grund-

skola starkt präglad av en likvärdig utbildning som ersatte ett ojämlikt paral-

lellskolesystem. Den tidigare mer auktoritära undervisningen ersattes av ett in-

nehåll som mer betonade elevaktiva arbetssätt. Grundskolans utformning hade 

inneburit att alla elever garanterades samma grundläggande utbildning. Under 

1970-talet förstärks jämlikhetstanken ytterligare genom reformeringen av gym-

nasieskolan den tidigare uppdelningen av yrkesskola, fackskola och gymnasium 

slogs nu ihop till en enda skola, gymnasieskolan. Arbetarrörelsen drev igenom 

en likvärdig och tillgänglig skola för alla som skulle medverka till att klasskill-

naderna utjämnades.  

Jämlikhetsideologin försvagas 

Under 1980-talet förändras synen på skolan i takt med att samhället allt tydligare 

börjar förändras i en allt mer individualistisk inriktning som en följd av att det 

moderna samhället starkt strukturrationaliserades genom den allt snabbare tek-

niska utvecklingen. Arbetarrörelsens jämlikhetsideal, som varit ledande i sam-

hället och skolan sedan 30-talet,började knaka i fogarna. Resultatet av utveckl-

ingen blev en ökad decentralisering av skolan genom kommunaliseringen 1989. 

1992 genomförde en borgerlig regering friskolereformen och den socialdemo-

kratiska regering som följde lät reformen vara kvar. Resultatet av dessa två re-

former kom att förändra förutsättningarna för alla skolpliktiga barn och ungdo-

mar mer än något annat sedan den enhetliga gymnasieskolan genomfördes. Den 

valfrihetsreform som följde innebar att eleverna fritt fick välja skola genom 

skolpengen förändrade i ett slag förutsättningarna för de kommunala skolorna 

och den kommunala ekonomin. Från att ha varit en inbäddad trygg institution 

blev nu skolorna aktörer på en marknad och skulle plötsligt hävda sig mot andra 

skolor. Det tidigare samarbetet mellan skolor kom istället att ersättas av konkur-

rens och marknadsföring för att locka elever till sig. Den jämlika skolan arbetar-

rörelsen under så lång tid arbetat för och med breda politiska överenskommelser 

befäst genom en rad viktiga reformer började nu rämna. I främst storstäderna 

blev det tydligt att etisk bakgrund och socialgrupp kom att få allt större bety-
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delse för skolvalet. Konsekvenserna blev segregering och mycket olika kvalité 

på undervisningen. 

Friskolorna kom från slutet av 1990-talet att utvecklas närmast explosionsartat 

samtidigt som en kraftigt ökad invandring till Sverige ägde rum. Kommunerna i 

storstadsregionerna utsattes för stora påfrestningar att både lyckas med integre-

ring av invandrarbarn och ungdomar samtidigt som kvalitén på undervisningen 

skulle upprätthållas. Från senare delen av 1990-talet började Sveriges elever 

prestera allt sämre resultat i de internationella Pisa- mätningarna. Från en toppo-

sition började Sverige i mätning efter mätning halka ner på de listor som mätte 

färdigheter och kunskaper.  

Kunskapsideologin tar över 

Det var nu folkpartiet gjorde politik av ett sedan 80-talet borgerligt missnöje 

med den jämlikhetsideologi som under lång tid präglat skolans styrdokument 

och organisation. De dåliga resultaten skylldes på en socialdemokratisk flumpe-

dagogik med rötter i 68 vänstern som inte satte kunskapen först utan jämlikhet-

en. Det var fel att låta alla elever läsa samma kurser i kärnämnena oavsett pro-

gram. Det var också olämpligt att inte tillåta skillnader i studietakt. Skolan an-

sågs också kravlös och slapp vilket skapade otrygghet. Den folkpartistiska kun-

skapsideologin kritiserade skolan också för brist på ordning och reda, för lite 

lärarledda lektioner, för mycket elevinflytande och elevaktiva arbetssätt (typ 

grupparbeten där läraren var handledare istället för den som ledde undervisning-

en från katedern). 

1960-talets gymnasiereform med avskaffandet av studentexamen samt skapan-

det av en enhetlig gymnasieskola ansågs vara ett stort misstag liksom kommuna-

liseringen, dessa misstag fick utbildningsväsendet nu se resultatet av.  

Tiden var nu mogen att rätta till missförhållandena genom en ny gymnasiere-

form som skulle dela upp gymnasiet i tre inriktningar en studieförberedande en 

yrkesförberedande och en lärlingsutbildning. Skollagen gjordes om för att un-

derstödja förändringarna. Elevernas kunskaper skulle förbättras genom att 

renodla kurserna efter vilket program som valdes. Mer teori i de studieförbere-

dande programmen, det estetiska valet försvinner samtidigt som en uppstram-

ning i det individuella valet genomförs. Fler betygsteg genomförs för att öka 

motivationen att läsa kurserna hårdare. Skollagen har också öppnat upp för 

spetsutbildningar som för tanken till elitskolor, vilket kraftfullt bryter mot jäm-

likhetsideologin 
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Den nya skollagen ger lärarna mer disciplinära befogenheter att hantera störande 

uppträdande för att garantera studieron. Skolinspektionen får mer befogenheter 

och resurser för att skolorna ska garantera en god kvalité.  

Jag anser att min analys tydligt visar att skolan står för ett paradigmskifte vars 

framväxt handlar om de förändringar Bauman kallar en flytande modernitet som 

på ett genomgripande sätt förändrat samhället och skolan i en mer individuell 

och marknadsorinterad riktning som jag ovan redogjort för. Konsekvenserna av 

samhällets ökade individualisering skylldes av folkpartiet (och andra som fört-

rädde kunskapsideologin) på jämlikhetsideologin. Det är främst denna föränd-

ring som öppnade vägen för kunskapsideologin. Paradigmskiftet handlar till 

största delen om de strukturella förändringarna som rör uppdelningen av gymna-

siet i teori och praktik. Jag anser också att min studie visar att kunskapsideologin 

har sin förebild i 50-talet. Uppdelningen av gymnasiet är i stor utsträckning lik 

den indelning som fanns före 60-talets reformer som gjorde gymnasiet enhetligt. 

I allt material jag läst som kan kopplas till kunskapsideologin idylliseras 50-

talets mer auktoritära skola där eleverna ska veta sin plats och läraren bestäm-

mer och leder undervisningen. Paradigmskiftet understryks också av den utö-

kade försöksverksamheten av spetsutbildningar. 

Mycket anmärkningsvärt är dock att den hårt kritiserade Lgr 94 som bygger på 

pedagogisk och didaktisk forskning (som sätter eleven i centrum och framhåller 

elevaktiva arbetssätt) i det närmaste står oförändrad i den nya läroplanen (2011), 

allt krut har lagts på skollagen (2010:800).  
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Vilka risker upplever skolan att de står inför och hur ska de eli-

mineras/begränsas 

Jag har sammanställt resultatet på ovanstående frågeställning i en tabell där ris-

kerna presenteras i vänstra fältet och åtgärderna för eliminering eller begräns-

ning till höger. 

Risk/Problem utifrån kunskapsideologin 

 

Riskeliminering genom skollagen och kom-

pletterande propositioner 
Stor skillnad i kvalité mellan skolor Ökad kontroll av verksamheten, skolinspektionen kan 

stänga skolor med svåra brister vad gäller kvalité och 

elevers säkerhet. 

Dåliga skolresultat 

För många IG:n 

Avhopp 

Dåliga resultat på nationella prov 

Nationellt fallande resultat i Pisa undersökningen 

 

Omorganisation av gymnasiet i tre nya inriktningar. 

Försöksverksamhet med spetsskolor på både grund-

skolan och gymnasiet 

Fler nationella prov med början i åk. 3 

Betyg från åk.6 

Fler betygsteg införs(A,B,C,D,E,F) F = icke godkänd, 

för att öka incitamenten att anstränga sig mer125 

De nationella proven ska rättas av skolverket 

Nationella prov i flera ämnen under utredning 

Examensbevis införs 

Åtgärdsprogram för alla som inte når upp till kun-

skapskraven 

Utvecklingssamtal 

Dåliga lärare Ny lärarutbildning 

Lärarlegitimationer 

Mer ämneskunskaper mindre pedagogik 

Fler lektorer 

Introduktionsperiod på ett år för nya lärare 

Betygsinflation Nationella prov som skickas för rättning till skolverket 

Förslag på införande av en nygammal studentexa-

men126 

Anmälningar 

Elever och föräldrar kan stämma och anmäla skolan 

för felaktiga betyg,  

bristande stöd och hjälp, 

mobbing och kränkande behandling,  

otrygg miljö och våld 

Ökade disciplinära befogenheter för lärare och rekto-

rer.  

Polisanmäla elever oftare 

Lokala handlingsplaner mot mobbing och kränkande 

behandling samt likabehandlingsplan 

 

Postmoderna tendenser (Eleverna vill bara läsa 

”roliga” ämnen) 

Det estetiska valet har tagits bort. Individuella valet 

begränsats. 

Inriktningarna mer infärgade 

Svenskämnet halverat på yrkesprogrammen 

 

Överklaganden av beslut och åtgärder En speciell skolväsendets överklagandenämnd har 

inrättats för att hantera överklaganden och rikta bort 

dem från skolan 

Den dåliga insynen i friskolorna  Skolinspektionen ges ökande befogenheter 

 

 

                                           
125 Jan Björklund, DN 2006-10-11 Regeringen blåser av gymnasiereformen 
126Erik olsson DN 2011-12-17, Studentexamen kommer tillbaka 
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Som framgår av ovanstående modell är riskerna till stor del definierade utifrån 

kunskapsideologin och skollagens innehåll. Riskerna kopplas främst till hur fö-

reträdarna för kunskapsideologin ser och tolkar verkligheten, vilket innebär att 

vissa problem konstrueras och skapas som en följd av ideologin. Åtgärderna för 

riskeliminering är till största delen hämtade från skollagen 

De svåraste riskerna som skolan har att hantera är missnöjda konsumenter, dvs. 

elever och föräldrar. Missnöjet är oftast kopplat till att eleven inte fått tillräckligt 

med hjälp att klara kunskapsmålen och därmed inte får en godkänd utbildning. 

Konsekvenserna för skolans del kan då bli en anmälan om bristande åtgärder, 

engagemang eller uppmärksamhet. På regeringsnivå vill man elininera risken att 

resultaten inte fortsätter dala i de internationella Pisa- mätningarna.  

För att undanröja de svåraste riskerna har åtgärdsprogrammen lyfts fram som 

den kraftfullaste riskelimineraren. Med stora insatser ska eleven på ett tidigt sta-

dium upptäckas och mycket resurser ska sättas in för att kunskapsmålen ska 

uppnås. Åtgärdsprogrammen visar att det finns en skarv mellan skolans moderna 

struktur/innehåll och det postmoderna samhället utanför. Den ideologi som före-

träder skolan i dagsläget ser postmoderna tendenser hos eleverna som en risk att 

inte nå kunskapsmålen. De elever som inte trivs i skolan kommer således att 

hamna i åtgärdsprogram vilket innebär att den skola de vill fly ifrån lägger be-

slag på ännu mer av deras tid. 

Eftersom många skolor är under stark konkurrens är de extremt känsliga för an-

mälningar som kan ge dålig publicitet och i värst fall dryga skadestånd. Av detta 

skäl måste rektorer och lärare lägga ner ett stort arbete att upprätta handlingspla-

ner av alla de slag och vara noga med att dokumentera allt som medför minsta 

insats. I utvecklingssamtalen och klasskonferenser undersöks elevernas studiesi-

tuation, vid misstanke om problem görs en anmälan om kartläggning till rektor 

(se under rubriken Åtgärdsprogram). 
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Hur förhåller sig gymnasieskolan till det postmoderna nya indivi-

dualiserade samhället? 

Den moderna skolan växer fram 

Från 30-talet och fram till 2000-talet har skolan varit i takt med tiden. Små och 

stora beslut omvandlade skolan så att den svarade upp mot de förändringar i 

samhället som ställde allt högre krav på fler människor i produktionen som be-

hövde fler kunskaper för att tillfredsställa nya krav från en allt mer komplex ar-

betsmarknad.  

Enhetsskolans införande var nödvändig eftersom det gamla systemet höll till-

baka många av dem som ville studera vidare. Efterkrigstiden gjorde upp med de 

totalitära systemen som hade dominerat utvecklingen fram till krigsslutet. Sko-

lan var under lång tid en institution som gick i bräschen för ökad demokrati och 

jämlikhet.  

Under 60-talets ungdomsrevolt och 70-talets radikalisering förändrades också 

skolan i en riktning mot mer jämlikhet i värdegrund och arbetsmetoder. Utbild-

ningen skulle fokusera på hela människan, i Lgy 70 uttrycks det tydligt: ”Skolan 

skall vara en arbetsplats där eleverna finner rika möjligheter att utveckla sitt 

känsloliv. Bl.a. skall skolans verksamhet vara så inriktad att eleverna kan ges 

tillfälle att fördjupa sina kontakter med konst, litteratur, musik och natur, att 

frigöra sina personliga uttrycksmöjligheter och finna utlopp för sin fantasi och 

spontana skaparlust” 

Skolan går in i en ny modernitet (individualisering decentralisering och privati-

sering) 

När den radikala perioden avlöstes under 80-talet med en mer individorienterad 

period, där privatiseringar och satsa- på- dig- självkampanjer utmanade den tidi-

gare jämlikhetsideologin med mer kollektiva inslag märktes detta också på sko-

lan. 80-talets skolpolitik utmynnade i en mer decentraliserad syn på huvudman-

naskap och skolförvaltning överhuvudtaget. 1989 kommunaliserade socialde-

mokraterna skolan och några år efter infördes friskolereformen av en borgerlig 

regering. Under perioden från mitten av 80-talet och tio år framåt avlöste social-

demokratiska och borgerliga regeringar varandra men besluten som handlade 

om skolan rörde sig i en postmodern riktning. Valfrihetsreformen låg helt i ti-

den, vård, skola och omsorg skulle konkurrensutsättas under marknadsliknande 

former. Elever och vårdtagare blev kunder. Allt mer av välfärden började priva-
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tiseras, så också skolorna. Innehållsmässigt fick skolan ett mycket större utbud 

av val och program. Det var också möjligt för kommunerna att införa lokala kur-

ser utanför ordinarie kursutbud som inte var litet (sammantaget, alla program 

inräknade, 854 kurser). 

I arbetet med en ny läroplan Lpf 94 bedrevs ett stort utredningsarbete som såg 

över skolans innehåll utifrån bildning och kunskap samt ett socialt sammanhang 

där elevernas lärande blir meningsfullt. Utbildningen skulle också anknytas till 

verkligheten utanför, genom modernare pedagogik och metoder. Det betonades 

också att kunskap är något som hela tiden förändras och att kunskapsutveckling 

huvudsakligen sker genom en process där eleven lär sig själv. 

Fram till Lpf 94 har skolan förhållit sig ”lyhört” till den flytande moderniteten. 

Skolan har anpassat sig och rört sig tillsammans med ett föränderligt samhälle. 

Från det postmoderna tillbaka till det moderna 

De yttre händelser som inträffar under perioden 1990-2005 kommer att få stor 

betydelse för skolans utveckling de sista åren. En finanskris (1990-1994) skap-

ade dåliga förutsättningar för kommunaliseringen. Flera krig, inbördeskriget i 

Jugoslavien, Irakkrigen, oro i Afrika (främst Etiopien och Somalia), skapade en 

av de kraftigaste flyktingvågorna till Sverige någonsin. 

Tillsammans skapade dessa händelser stora problem för kommunerna att klara 

kvalitén i skolan, resurserna räckte inte till. I de återkommande Pisa mätningar-

na halkar Sverige ner från en topposition. De svagare resultaten politiserades av 

folkpartiet och skylldes på en socialdemokratisk kravlös flumskola. 

Resultatet har blivit en tydlig omläggning av svenskt skolväsende i mer ”kun-

skapsorienterad” riktning. Pedagogiskt ska skolan motiveras till mer lärarledd 

undervisning. Ett tydligare kontrollsystem av närvaron, fler nationella prov samt 

åtgärdsprogram, ska sätta kunskapen i centrum. Eleven ska motiveras att pre-

stera bättre genom fler betygsteg, programmen ska renodlas och ”onödiga” äm-

nen ska bort, t.ex. det estetiska valet.  

En modern skola med postmodernistiska elever 

Appadurais bok ”Modernity at Large” diskuterar kulturens roll i det nya sam-

hället utifrån ökad invandring och informationsteknologins möjligheter. De ele-

ver som nu kommer till skolan är de främsta representanterna för den nya mo-

derniteten. Det är de som bäst behärskar den nya tekniken, men också represen-

terar andra nya kulturer som möter den svenska. Kulturutbytet sker med hjälp av 
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ny teknik, t.ex. via Facebook. Eleverna tar med sig denna nya modernitet till 

skolan (genom sina ständigt uppkopplade mobiltelefoner) som blir en mötesplats 

där kulturer blandas. 

Den ”pluggskola” de kommer till håller nu på att formas efter en kunskapsideo-

logi som inte vill att de kommunicerar, är tveksamma till ny teknik (distraherar 

undervisningen), tycker inte om elevaktiva arbetssätt, t.ex. grupparbete, vill in-

föra mer katederundervisning, mer disciplinstraff, fler nationella prov, mindre av 

estetiska ämnen, mindre av multikulturalism i undervisningen, begränsa post-

moderna tendenser som intresse för estetik och det som är roligt m.m. 

Den strukturella indelningen av gymnasiet påminner mycket om 50-talet. De 

studieförberedande programmen ligger bäst till att möta en ny modernitet ef-

tersom de utgår från att eleverna läser vidare på högskolan.  

Den anpassning till en föränderlig värld som skolan tidigare utvecklat har med 

den senaste skolpolitiken avstannat. Min studie visar att skolan är på väg i en 

motsatt riktning där drömmen om en återinbäddning med 50-talets filtar hägrar. 

 Det kommer förmodligen att behöva skrivas många åtgärdsprogram. 
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Reflektion 

Resultatdiskussion 

Skolan står inför ett paradigmskifte där den tidigare jämlikhetsideologin som 

varit kopplad till det långa socialdemokratiska regeringsinnehavet successivt 

ersatts med en kunskapsideologi som har mer borgerliga utgångspunkter. Pådri-

vande i denna utveckling har varit samhällets övergång i en annan flytande mo-

dernitet där förutsättningen för produktion och nationalstatens existens föränd-

rats. Den tilltagande globaliseringen har drivit fram en utveckling av konkur-

rensutsättning på alla plan vilket inneburit att välfärdstatens tidigare fundament, 

som byggde på ett kommunitärt synsätt på demokrati, mer övergått till ett mer 

liberalt synsätt. Detta har fått konsekvensen att välfärden allt mer börjat privati-

seras allteftersom det individualiserade samhället breder ut sig. Denna utveckl-

ing har också drabbat gymnasieskolan. Privata aktörer har startat skolor i vinst-

syfte, där kvalitén kommit i andra hand. Sammantaget med finanskris, ökad in-

vandring, kommunaliseringen och valfrihetsreformer har skolan segregerats och 

resultaten sjunkit. Företrädarna för kunskapsideologin har skyllt de svagare re-

sultaten i kunskaper och färdigheter på jämlikhetsideologin. Folkpartiet gjorde 

skolan till sin politiska profilfråga och har genom den nya gymnasiereformen 

inlett ett paradigmskifte från jämlikhetsideologi till kunskapsideologi. 

Retoriken som föregått den nya gymnasiereformen har varit hård och fördö-

mande mot den skola som under decennier legat i topp i alla internationella mät-

ningar. Retoriken har haft sin utgångspunkt riktad mot jämlikhetstanken utan att 

bry sig om de yttre omständigheter som påverkat skolan. Därför är nu riskerna 

för ett misslyckande viktigt att undvika. De största riskerna är kopplade till att 

eleverna inte förbättrar sina kunskaper och att föräldrar ska bli missnöjda och 

anmäla skolan. Riskelimineringen handlar om återuppdelning av gymnasiet som 

det var före det blev enhetligt 1962. Vad regeringen (Björlund) vill uppnå är en 

lugn och bra studieförberedande inriktning där de omotiverade och stökiga ele-

verna rensas bort till yrkesprogrammen och de allra stökigaste till lärlingsutbild-

ningarna. De som ändå inte klarar kunskapsmålen av olika skäl ska utredas och 

hamna i åtgärdsprogram. Andra viktiga åtgärder för riskeliminering är ökade 

disciplinära befogenheter för lärare samt fler betygsteg för att höja motivationen. 

Appadurais bok ”Modernity at Large” diskuterar kulturens roll i det nya sam-

hället utifrån ökad invandring och informationsteknologins möjligheter. De ele-

ver som nu kommer till skolan är de främsta representanterna för den nya mo-
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derniteten. Ett stort problem för den ”nya” skolan kommer att bli oförmågan att 

överbrygga klyftan mellan ungdomar som lever i en helt annan modernitet än 

den skola de kommer att möta. Det kan komma att uppstå konflikter i mötet 

mellan två olika moderniteter. Konflikterna kan slutligen mynna ut i en massa 

åtgärdsprogram. Administrationen kring detta kan att ta så mycket energi från 

kärnverksamheten att kvalitén blir svår att upprätthålla. Många lärare riskerar 

också att knäckas av allt överarbete och ökade konflikter med elever som inte 

trivs. 

Kritisk reflektion 

Av min studie framgår att jag försökt analysera vad som händer i gymnasiesko-

lan utifrån en teoribildning som utgår från tre sociologer som från olika ut-

gångspunkter undersökt vart vårt samhälle är på väg, de brukar kallas postmo-

derna teoretiker. Jag har valt att göra en litteraturstudie utifrån styrdokument och 

böcker som berör ämnet. Det finns naturligtvis alltid en risk vid urvalet av litte-

ratur att mina subjektiva känslor avgör urvalet. Jag har dock försökt att hitta 

material som belyser mina frågeställningar från olika utgångspunkter. En be-

gränsning med studien är naturligtvis att inga intervjuer som ger kunskaper om 

hur lärare och rektorer upplever förändringarna finns med. Men som jag skrev i 

metoddelen krävdes en avgränsning av tidsskäl. Jag anser ändå att utgångspunk-

ten för mitt arbete att undersöka vart skolan är på väg, (om vi ser vad ett para-

digmskifte innebär för risker och hur dessa ska undanröjas samt hur eleverna 

kommer att uppfatta och fungera i det nya gymnasiet) passar bra för en teoretisk 

litteraturstudie. Uppsatsen försöker förklara bakgrunden till gymnasiereformen 

och dess innehåll samt hur den kan komma att fungera i framtiden. Detta moti-

verar valet av teorier som har sin utgångspunkt i att analysera vart samhället är 

på väg. 

Slutsats 

Ett nytt paradigmskifte från jämlikhetsideologi till kunskapsideologi håller på att 

ske i gymnasieskolan 

Jag tror tyvärr att skolan kommer att skikta eleverna ytterligare. Kvalitén på 

undervisningen kommer att bli än mer ojämlik än den är idag. Utvecklingen mot 

ett allt mer individualiserat samhälle möts inte av skolan. Utvecklingen av fris-

kolor rullar på, lite görs åt de strukturella problemen som ligger till grund för 

skolans stora problem, som segregation och social utslagning. Enklare då att in-
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dividualisera skolans kris till dåliga lärare och stökiga elever eller att skicka ut 

superpedagoger till de sämsta skolorna. 

Ett ytterligare problem kommer att bli oförmågan att överbrygga klyftan mellan 

ungdomar som lever i en helt annan modernitet än den skola de kommer att 

möta. Det kommer att uppstå konflikter i mötet mellan två olika moderniteter.  

Egna tankar om jämlikhetsideologin och socialdemokraterna 

Många undrar vart socialdemokraterna tagit vägen i debatten om skolan. Vem 

värnar nu jämlikheten? Har den socialdemokratiska idén om att det jämlika 

samhället är det bästa fallit i glömska?  

I boken Jämlikhetsanden refereras till ett försök som genomfördes 2004 i In-

dien.321 pojkar ur olika kaster fick lösa ett antal problem. Pojkarna ur de lägre 

kasten lyckades väl så bra som de från högre. Efter ett tag gjordes samma försök 

igen med likartade problem att lösa, skillnaden var att nu visste alla vilka kaster 

kamraterna tillhörde. Resultatet blev mycket nedslående för de lägre kasterna. 

Försöket visar att klasskillnader, differentiering, nivågruppering och liknande 

lätt skapar negativa förväntningar av dem som känner sig i underläge. Boken 

slår fast i exempel efter exempel att jämlika samhällen är de bästa.127 

I somras läste jag Kjell Österbergs båda böcker om Olof Palme. Den första hade 

titeln ”I takt med tiden” och beskrev bl.a. Olof Palmes tid som ecklesiastikmi-

nister (motsvarande utbildningsminister). Det jag slogs av var att socialdemokra-

terna var ett framåtblickande och modernt parti som utgick från en ideologi när 

skolreformerna konstruerades under 50-, 60-, 70-, och 80-talen. 

Det är viktigt att känna till med vilken kraft och beslutsamhet socialdemokrater-

na ledde utvecklingen mot en modern skola som vid internationella jämförelser 

haft en topp-position ända fram till slutet av 90-talet. I detta perspektiv är det 

närmast obegripligt att socialdemokraterna inte rätar på ryggen och svarar upp 

mot den historierevisionism som folkpartiet haft som strategi för att hitta en po-

litisk plattform.  

Det borde vara dags för socialdemokraterna att gå till motangrepp och försvara 

den skola som arbetarrörelsen under år av idogt reformarbete skapade och som, 

till skillnad från folkpartiets kunskapsideologi, inte byggde på anekdotisk evi-

dens utan på svensk och internationell forskning.   

                                           
127Wilkinson, R. Pickett, K. Jämlikhetsanden 2010, 127f 
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