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Sammanfattning
Skolans styrning genom användande av läroplaner och kursplaner kan skilja mellan två olika länder.  Vilka dessa skillnader kan
vara mellan Sverige, som ett industraliserat i-land och Kenya som en gammal koloni ännu under utveckling inom ämnet biologi är
vad detta arbete är tänk att behandla.  För att kunna utföra en bra jämförelse mellan de två kursplanerna  har jag valt att studera
läroplansteori.

Läroplansteori formulerar hur innehåll för utbildningar, hur formulering av utbildningens mål och hur innehållet organiseras.
Teorierna visar hur samhällets struktur påverkar skolans utformning och styrningsmetoder.  Pedagogisk forskning angående hur
arbetet bör bedrivas i skolan är en av de många faktorer som påverkar hur en läroplan och kursplan formuleras.

Utifrån denna litteraturstudie har jag sedan jämfört de två olika kursplanerna i biologi för att se om det finns likheter i vad som
anses som viktig kunskap i både Sverige och Kenya.
Jämförelsen visade att det finns många likheter i grundkunskaperna men att det skiljer sig i hur kursplanern a uttrycker sina mål
för undervisningen. Det förekommer mål i den kenyanska kursplanen som är anpassat för Kenya i det utvecklingsstadiet som
landet befinner sig på. Den svenska kursplanen innehåller mer kunskapsmässiga mål som inte har en direkt användning för
eleverna utan ska ge eleverna större kunskaper senare i livet. Den kenyanska kursplanen uttrycker en större vilja att eleverna ska
kunna ha användning av skolans innehåll direkt då många elever slutar skolan tidigt.
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Inledning

Det var under mitt tredje år vid lärarutbildningen som jag blev medveten om chansen att göra
utlandspraktik. Det har alltid varit lite av en dröm för mig att kunna kombinera studier med att
resa och besöka andra kulturer. Vi var tre studenter som tänkte åka tillsammans. Efter mycket
sökande på svenska skolor utomlands fick vi ett svar från den svenska skolan i Nairobi, Kenya.

Jag har aldrig tidigare varit i ett u-land så jag kan inte säga att jag hade mycket förkunskaper om
landet innan jag fick chansen att resa dit. Eftersom jag nu skulle göra slutpraktik där blev det
naturligt att mitt intresse för Kenya ökade enormt. Med mitt engagemang för lärande och skolan
blev skolsystemet och dess organisation i ett u-land en naturlig del av mitt intresse. Den enda
erfarenheten av andra länders skolsystem annat än det jag själv har genomgått under min skoltid,
är då jag besökt vänner till familjen i England. Under mina gymnasiestudier gjorde min klass
också ett utbyte med ett engelskt college. Kenyas skolsystem var däremot något jag aldrig
funderat på. Utifrån mina begränsade kunskaper och många fördomar ställde jag mig frågor om
de läste liknande ämnen, vad de använde sig av för material eller hade de material
överhuvudtaget? Hur länge går man i skolan?

Under vår vistelse på den svenska skolan i Nairobi kom vi i kontakt med en kenyansk skola i
närheten av den svenska skolan. Den kenyanska skolan låg i området Dagoretti, ett
medelklassområde som vi i jämförelse med Sverige nästan skulle kalla slum. Skolan vi besökte
var en ”primary school” med klasser från år ett till åtta. Det var trångt och varmt. På grund av att
de höll på att lägga golv i tre av klassrummen hade dessa tre klasser inflyttats till kyrksalen. I
varje klass var det mellan fyrtio och femtio barn. Även om det nu var cirka 150 barn i samma
rum var det ett otroligt lugn i rummet. Lärarna vi mötte hade inga direkta hjälpmedel till sitt
förfogande men intrycket de gav mig då jag satt med under en biologilektion var att de var
väldigt duktiga såväl pedagogiskt som kunskapsmässigt. De genomförde en sorts
katederundervisning men de hade med sig föremål från naturen för att kunna föra en dialog med
eleverna. Denna sorts undervisning var den mest praktiska när det var trångt och det är så stora
klasser. Vi var och hälsade på i skolan flera dagar och fick under ett av våra besök även ta del av
ett av deras nationella prov i naturkunskap.

Att jag valt att jämföra kursplaner i biologi är därför att det är ett ämne som jag alltid har tyckt
varit roligt. Det är en av de roligare ämnen jag kommer att undervisa i.
Jag tror att en jämförelse av två kursplaner från olika kulturer har utvecklat min kunskapssyn och
att jag blivit mer förtrogen med det man ska lära ut och varför.
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Bakgrund

Det formella skolväsendet i Kenya startades 1846 i Mombasa av ett kyrkligt missionärssamfund.
Deras huvudsakliga mål med undervisningen var att främja kristendomen. Eftersom skolan
utvecklades blev skolan ett instrument för att producera duktiga arbetare till kolonialisternas
jordbruk. Det rådde ända fram till självständigheten stor skillnad mellan skolor och mellan
kursplanerna för de europeiska, asiatiska, arabiska och afrikanska skolorna. De afrikanska
skolorna var sist att utvecklas och deras första förslag till kursplan utvecklades 1919. De
afrikanska skolorna dominerades av missionärsskolor och kursplanen var utformad för att skapa
bättre arbetare åt kolonialmakten. Sedan dess har den förnyats ett antal gånger men
tyngdpunkten av kursplanerna har legat på att utveckla arbetare som kunde ta vara på teknisk
utrustning och använda nya maskiner och idéer för att effektivisera produktionen på fabriker,
inom jordbruken och inom hantverk. 1

Sedan självständigheten 1963 har staten investerat i skolsystemets utveckling då den varierade
stort i kvalité, kvantitet av elever och relevansen av innehållet i utbildningen. En gemensam
kursplan för alla landets skolor arbetades fram, även för de privata skolorna. Investeringen i
skolan behövdes nu när kenyanerna skulle klara sig själva och bygga upp en egen ekonomi för
landet. För att klara detta behövdes kvalificerad personal i fabrikerna. Bolagen märkte snart att
den tredjedelen av personalen som var utbildad arbetade mer effektivt och var mer angelägen om
att ta till sig ny information och teknik än den outbildade personalen

1985 introducerades det nuvarande fungerande skolsystemet som kallas 8+4+4. De första åtta
åren tillbringas i ”Primary school” och kan ses i liknelse med den svenska grundskolan. I
primary school startar eleverna mellan ålder 7- 10 år och eleverna läser kiswahili, engelska och
matematik från första klass. Eleverna måste klara av nationella prov i slutet av året för att få gå
vidare till nästa årskurs, ”form”. Efter att ha klarat examensproven i form 8 har eleverna
möjligheten att gå vidare till ”Secondary school” som när nästa instans. Secondary school varar i
fyra år och kan ses i liknelse med det svenska gymnasiet. Eleverna kommer hit mellan åldrarna
15-18 år. I secondary school har eleverna mer valmöjligheter över vad de vill läsa men det är en
rad ämnen som är obligatoriska. Även här examineras eleverna med slutprov i slutet av året. Det
är olika kursplaner som gäller för primary school och för secondary school. Efter secondary
school går studenterna vidare till college eller universitet.2,3

Varje elev som går i skolan måste betala en terminsavgift som kan variera stort beroende på
skolans standard. Privata skolor förekommer i varierad utsträckning fortfarande och kostar i
allmänhet väldigt mycket pengar. Skolåret är indelat i tre terminer och eleverna betalar för alla
tre terminerna. Det är vanligt att eleverna använder skoluniformer för att inte visa om någon är
fattigare än den andre men även för att visa vilken skoltillhörighet eleven har. Eleverna
införskaffar allt förbrukningsmaterial själva.

Svenska skolsystemet började på allvar med att folkskolestadgan togs i bruk 1842. Tidigare hade
även i Sverige kyrkan makten över vad som lärdes ut i skolan. Ännu en bit in på 1900-talet hade
kyrkan stort inflytande över vad som skulle undervisas i skolan. I många socknar var prästen
skolstyrelsens ordförande fram till 1920-talet. Utbildning var då något för de rika och inte för
hela befolkningen. Efter 1842 var det en rättighet att alla barn skulle genomgå en utbildning för
att lära sig läsa och räkna.
                                                          
1 www.kenyaweb.com/educ/overview.html
2 www.kenyaweb.com/educ/overview.html
3 KCSE. Kenya National Examination Council, 2000-2001 Nairobi, Kenya

http://www.kenyaweb.com/educ/overview.html
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Fram till omkring 1970 existerade parallellskolesystemet i Sverige. Det innebar att skolan  var
uppdelad på folkskola och läroverk. Efter minst fyra å i folkskolan kunde begåvade elever
avsluta sin formella utbildning i läroverket, men de allra flesta slutade skolan efter sex års
folkskola. Redan i slutet av 1800-talet hade radikala skolpolitiker och debattörer som Fridtjuv
Berg börjat föra fram tankar på en ”hela folkets bottenskola”4. Debatten fortsatte och fick
förnyad kraft när Svens Läraretidning publicerade Bergs skolprogram 1915 och därmed visade
att lärarkåren stod bakom det (Isling, 1988). Men någon gemensam bottenskola blev det inte då.

Två skolutredningar som tillsattes 1940 och 1946 markerade statens vilja att få en mer likvärdig
utbildning, och dessa kom att utgöra grunden för den skolreform som genomfördes under 1950-
talet. Man kan säga att det Fridtjuv Berg kallade ”en bottenskola för alla” kom att utvecklas till
den nioåriga grundskolan under 50-talet. Men också det andra världskriget och den tidens
fascistiska strömningar påverkade debatten och utredningarnas resultat, vilket ledde till utveck-
lingen av ett demokratiskt skolsystem i Sverige. Det tog emellertid ett antal år att genomföra
reformen (Lundgren, 1981). Först 1972 togs den nya läroplanen, Lgr 62, i bruk. Lgr 62 ersattes
av en ny reviderad läroplan 1969, eftersom lärarkåren ansåg att Lgr 62 inte fungerade och att det
var svårt att arbeta med Lgr 62 i undervisningen. De första två läroplanerna var influerade av
behavioristiska tankar och kunskapen i skolan skulle kunna tillämpas efter inlärningen. Under
1970-talet började nya pedagogiska idéer att påverka skolan och kravet på en ny läroplan började
återigen gro. 1980 antogs ännu en ny läroplan, Lgr 80, som influerades av kognitivistiska tankar.
Nu skulle skolan ta mer hänsyn till den enskilda eleven och vilka arbetsmetoder som passade
individen bäst. Det var bra om ämnena i skolan kunde vävas samman till temaarbeten.

Under början av 1990-talet påverkas skolan av nya pedagogiska tankar igen och Lpo 94 tar form.
Lpo 94 ser ännu mer till individen i lärandet, och läraren ska se varje möte med eleverna som ett
unikt möte. Elevens undervisning ska därefter anpassas så att den passar elever utifrån dennes
förmåga, individanpassad undervisning är det som nu ska bedrivas i skolan5. Det som även är
nytt för Lpo 94 är att läroplan och kursplaner är särskrivna och inte längre ingår i samma bok.

                                                          
4 Fridtjuv Bergs skrift ”Folkskolan såsom bottenskola. Ett inlägg i en viktig samhällsfråga” gavs ut 1883.
5  Problemlösning som metafor och praktik. Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz, Institutionen för tillämpad
lärarkunskap, Linköpings universitet, 2000.
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Syfte

Med detta arbete har jag som syfte att jämföra den svenska kursplanen med den kenyanska
kursplanen i biologi. Jämförelsen är inriktad mot de mål som Sverige har för elever i nionde
årskursen då elever inte läser naturvetenskap i de lägre åldrarna i Kenya. En fråga är om ett u-
land som Kenya lägger tyngdpunkten på andra delar i undervisning än vad ett i-land som Sverige
gör. Hur ger olika myndigheter direktiv till skolorna? Har Kenya en motsvarighet till skolverket,
Kenya national examinations council lägger upp kursplanen är en annan fråga. Kursplanerna är
ett sätt för staten att kunna garantera att alla elever i deras skola får rätten till en likvärdig
utbildning tillgodosedd.

Problemformulering

 Mina frågeställningar riktar sig mot hur innehållet i de två kursplanerna  skiljer sig från varandra
men även vilka likheter det  finns i innehållet.  Jag har även frågat mig hur texterna skiljer sig
från varandra när det gäller öppenheten i fråga om tillvägagångssättet. Dessa har varit de frågor
jag har utgått ifrån

•  Skiljer sig tyngdpunkten i vad elev i ålder 14-16 år ska kunna i biologi i Sverige och i
Kenya?

•  Vilka likheter i innehållet av de båda kursplanerna kan jag finna?

•  Skiljer sig graden av kunskapens relevans mellan Sverige och Kenya? Har eleverna större
direkt användning för sina kunskaper i något av länderna?

•  Hur är kursplanerna skrivna? Skiljer de sig i graden av öppenhet för tolkningar av vilket mål
läraren ska sträva emot med elevernas undervisning.

Trots att det inte ingår i mitt syfte med uppsatsen eller i mina frågeställningar att jämföra
undervisningen i kenyansk och svensk skola, har jag valt att beskriva mina besök i två kenyanska
skolor. Syftet med detta är att ge läsaren en bild av kenyanska skolförhållanden för att bättre
förstå hur deras kursplaner är uppbyggda och hur de kan tillämpas. Jag räknar med att
motsvarande förståelse för svenska förhållanden redan finns hos läsaren.
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Metodbeskrivning

För att kunna utföra detta arbete har jag valt att göra en jämförande analys av de svenska och de
kenyanska kursplanerna. Jag har granskat, gjort tolkningar och analyserat innehållet av
kursplanerna i biologi.

Skolan har olika dokument som reglerar hur dess verksamhet ska bedrivas. I det svenska
skolsystemet är det läroplanen med tillhörande kursplaner och betygskriterier som är de som
reglerar skolan mest.6 Läroplanen beskriver skolans mål och normer. Kursplanerna anger vad de
olika ämnena i skolan ska ha för innehåll och vilka mål varje kurs ska sträva emot. Kursplanerna
innehåller även betygskriterier där målen som eleverna minst måste uppnå anges. Det har funnits
tre läroplaner innan den nuvarande Lpo 94 för grundskolan.  Dessa tre, Lgr 62, 69 och 80 har jag
tagit del av för att själv kunna få en uppfattning om hur de svenska kursplanerna har utvecklats
under senare delen av 1900-talet. De svenska läroplanernas utveckling ger mig en större
förståelse och erfarenhet av läroplaner för att kunna göra en bättre analys och jämförelse av
kursplanetexterna. I jämförelsen har jag utgått från den svenska kursplanen i biologi då det är
denna som jag är mer förtrogen med. Jag har sedan studerat den kenyanska för att se om jag kan
finna likheter och skillnader mellan innehållet, uppläggning av texter och beskrivning av mål.

Av den information som jag funnit om det kenyanska skolsystemet är det ”syllabus” KCSE
Kenya certificate of secondary school, det kenyanska namnet för kursplanen, som har den mest
betydande regleringsfunktionen i deras skolsystem. ”Syllabus” innehåller alla kursplaner för de
kurser som eleverna genomgår. Den innehåller även regleringstexter om vilka kursval eleverna
kan göra för sina studieår samt regler för hur examinationer ska gå till. ”Syllabus” är skriven för
åren 2000-2001.

 För att få mer erfarenhet av det kenyanska skolsystemet och därmed få en bättre förståelse för
den kenyanska kursplanen har jag gjort studiebesök i två kenyanska skolor. Där fick jag chansen
att delta i biologilektioner och diskutera med de ansvariga lärarna. Jag deltog även i andra
ämneslektioner som matematik, engelska och kiswahili. Under lektionstid var jag en åskådare i
klassrummet. Jag tittade på hur läraren genomförde lektionerna och vilka metoder som användes
i undervisningen. Eleverna gav mig chansen att ta del av hur deras läroböcker såg ut. Efter
lektionen intervjuade jag lärarna informellt på ett väldigt personligt plan. De svarade på hur
skolsystemet såg ut och hur klasserna var uppbyggda. Vilka ämnen som var obligatoriska för
eleverna och hur lärarna lade upp innehållet för sina lektioner? Jag frågade även vilka
svårigheter som de såg med arbetet och med eleverna. De gav oss även ett nationellt prov från
Kenya i naturkunskap för deras motsvarighet till år 9 för att vi skulle kunna se hur de utvärderar
sina elevers kunskap och vilken kunskap som testas.
Jag har inte gjort någon fältstudie i en svensk skolan då jag har mycket erfarenhet hur den
svenska skolan fungerar från egen skolgång, fältstudier och praktik under lärarutbildning.

Problem under arbetet?

Det råder stora skillnader mellan Kenya och Sverige vilket har medfört att jag har haft vissa
problem i utförandet av arbete. Detta har lett till att anpassningar av arbetet har gjorts.

                                                          
6 www.skolverket.se/styr/index-shtml

http://www.skolverket.se/styr/index.shtml
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En av de anpassningar jag har gjort är att jag anpassat min problemformulering för att inrikta
mig mot åldrarna 14-16 år då det är över detta åldersspann som båda kursplanerna sträcker sig.
Dessa anpassningar behövdes då Kenyas skolsystem inte riktigt överensstämmer med det
svenska.

Det kenyanska skolsystemet bygger på 8+4 år i skolan fördelat på primary school och secondary
school. Därför skulle det bästa vara att jämföra målen för ”form 8”, dvs sista året i primary
school med målen för år 9. Det visade sig när vi var i Kenya att kursplanen för primary school
var inne för revidering och hade tagits bort från handeln sedan flera år och handlarna visste inte
riktigt när den nya skulle komma. De skolor jag besökte var villiga att låta mig kopiera deras
enda exemplar men de kunde inte finna den. Jag beslutade därför att införskaffa kursplanen för
secondary school varifrån jag har gjort jämförelsen med kursmålen för år 9. Detta kan göra att
målen i den kenyanska kursplanen delvis kan motsvara det vi skulle kalla de första
biologikurserna på gymnasienivå.

Eleverna i första året på ”secondary school” är ungefär i samma ålder som elever i år 9 i den
svenska skolan. De kenyanska elevernas ålder kan variera då det inte finns en specifik ålder för
skolstart i Kenya utan den kan variera mellan ett par år. Den svenska kursplanen anger inte
vilken ålder eleverna läser de momenten som står i kursplanen endast att efter år 9 ska målen
vara uppnådda. Jag anser att exemplaret av det nationella provet i naturkunskap för form 8 som
jag fick från en primary school ger mig lite ytterligare information om vad elever beräknas kunna
i åldersspannet. Klarar inte eleverna detta nationella prov blir de inte antagna vid secondary
school. Det gör att mina slutsatser över vad eleverna i Kenya bör kunna är lite missvisande då
det är långt ifrån alla elever som genomgår primary school som går vidare till secondary school.
Detta fenomen beror inte endast på bristande kunskap utan även i många fall på bristande
ekonomi. Utbildning i Kenya är inte kostnadsfri.
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Teori

Läroplansteori

Varje skolsystem styrs och kontrolleras på flera olika sätt från uppdragsgivare för att garantera
att verksamheten sker på korrekt sätt. Styrningen och kontrollfunktionen ser olika ut beroende på
vem som är uppdragsgivare, vilka traditioner och vilka mål skolväsendet har. Läroplanen är ett
sådant medel som uppdragsgivaren har till sitt förfogande för att ge riktlinjer för vad som ska
undervisas och vilka aktiviteter som sker i verksamheten. Läroplanen tar sig olika uttryck
beroende på vilken läroplansteori den är skriven efter.

Läroplansteori gestaltar och förklarar villkor som styrdokumenten ställer på de arbetande inom
verksamheten, lärare, elever och övrig personal. Läroplansteorin syftar till att besvara frågor
som:7

•  Hur formuleras mål för utbildningen?
•  Hur väljs innehåll för utbildningen?
•  Hur organiseras innehållet i utbildningen?

Formulering av mål för utbildningen

Målen i läroplanen och idag framförallt i kursplanen har formulerats på olika sätt i de olika
läroplanerna Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94.  I de tidigare läroplanerna fanns förutom
tvingande mål och riktlinjer allmänna anvisningar och regler som gällde skolan. Dessa texter
fanns även i andra förordningstexter. Med den senaste läroplanen, Lpo 94 ville man ta bort dessa
texter från läroplanen. Denna trend att ta bort övrig text förutom de som gäller målen i
läroplanerna skiljer Lpo 94 från Lgr-texterna. Det som skiljer från framför allt Lgr 80 är att Lpo
94 inte innehåller anvisningar om arbetsmetoder. 8

I Lpo 94 formuleras utbildningsmålen genom tre typer av mål; faktamål, färdighetsmål och
normativa mål. Dessa går lätt att urskilja i kursplanen under mål att uppnå.

Faktamål formuleras i läroplan och kursplan med allmänna och abstrakta formuleringar. De
skrivs med ord som ”att ha kännedom om…”, ”att ha kunskap om…” och ”att kunna något
om…”.
Ex. Från kursplanen i biologi uppnående mål år 9:
”Eleven skall ha kännedom om några av jordens ekosystem och hur organismers samverkan kan
beskrivas i ekologiska termer.”
 Som exemplen visar formuleras målen med orden ”om någonting”. Dessa om är stora
kunskapsområden som kan delas in i flera delmoment. Delmålen kan i sin tur brytas ner i
faktamål som kan formuleras med verben veta och kunna. Enligt författaren av Mål och medel H
Dahlgren9 är det med dessa verb som faktamål bör skrivas för att göra dem mer förståliga och
konkreta. En lärare som arbetar inom ett målstyrt skolsystem och bedriver en målstyrd
undervisning bör tänka över vad som är huvudmålet med undervisningen. Vilka deltaljmål och

                                                          
7 Lundgren UP (1981) Att organisera omvärlden - en introduktion till läroplansteori, Liber Publica, Stockholm.
8  Statens Offentliga Utredningar Skola för bildning  SOU 1992:94 sid 125
9 Dahlgren, H. (1995) Mål och medel, Fälths tryckeri, Värnamo



11

vilka faktamål som finns. Eleven kan endast utveckla en förståelse då denne kan se sambandet
mellan en rad fakta och detaljer.

Färdighetsmål beskriver en process hos eleven. Färdighetsmål markeras i läroplan och kursplan
med ordet hur på samma sätt som om markerar ett faktamål.
Ex från kursplanen i biologi, uppnåendemål år 9:
”Eleven skall kunna genomföra observationer i fält och laborativa undersökningar samt ha
insikt i deras utformning.”
Färdighetsmål formuleras inte bara för yttre processer utan även för elevers tankeutveckling.
Färdighetsmålen formuleras med fraser som kunna + ett processverb, t ex hur, tillverka och
genomföra.

Normativa mål är formulerade internaliserade regler som ska utveckla förhållandet mellan eleven
och andra medmänniskor, djur, miljö och omgivning. De normativa målen beskriver de krav som
samhället ställer på skolan att uppfostra eleverna. De normativa målen pekas inte ut i
uppnåendemålen. De kan antydas genom formuleringar som ”visa respekt för…”, ”utveckla
omsorg om ….”.10

Val av innehållet i en utbildning

Vad är det som bestämmer att en kunskap är viktigare för en elev än någon annan? I arbetet att
välja ut innehåll för utbildningen har det visat sig att arbetsmarknaden har en viss betydelse för
hur skolan ska veta i vilken riktning den vill gå. Det måste finnas en balansgång mellan det vi lär
ut i skolan och det som arbetsmarknaden behöver. Som Englund beskriver i sin artikel ”På väg
mot undervisning som det ordnade samtalet” så står eleven i centrum av fyra dragande krafter
som avgör vilken kunskap som lärs ut och varför.11 De fyra krafterna är essentialism,
perennialism, rekonstruktivism och progressivism.

Fig 1: De fyra riktiningarna som påverkar vilken kunskap som lärs ut i skolan. Englund, T. (1995)

•  Essentialism en står för den färdiga kunskapen som ska läras in, strikt ämneskunskap.
•  Perennialismen står för bevarandet av kulturarvet och bildning.
•  Rekonstruktivismen står för skolan där man kritiskt fostrar och lär ut värderingar som ger till

bra framtida samhällsmedborgare. Man ska lära sig att samtala i sina ämnen för att få
förståelsen och den långvariga kunskapen.

•  Progressivismen står för problemlösningar. I skolan ska det samarbetas och man ska
utvecklas genom en social fostran. Skolan ska bygga på elevaktiva arbetssätt/ arbetsblock.

                                                          
10 Dahlgren H (1995) Mål och medel,  Fälths tryckeri Värnamo  1995 sid 112-115
11 Berg, G. Englund, T. (1995) Kunskap, organisation och demokrati, , Lund studentlitteratur,
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Det är mellan dessa drivkrafter som läroplanen med dess mål ska hjälpa läraren att hitta en bra
balansgång för att eleverna ska få en bra undervisning som både är givande för eleverna och för
deras framtida liv. Innehållet i undervisningen måste sättas i ett sammanhang för att det ska bli
givande kunskap.12

Samhället idag vill ha medborgare som har bra ämneskunskaper för att Sverige som land ska
klara sig i det utvecklade Europa. För att landet ska få företag som investerar i landet krävs att
det finns kunnig personal och ”Know How” i landet. Skolan ska även utbilda sina elever att göra
sin del i att minska resursslöseriet och miljöförstöringen i samhället, att ta ansvar för människa
och natur. Det är dessa tankar i essentialismen som påverkar skolan.13

Enligt perennialismen ska skolan bevara kulturarvet, viket är en viktig del då samhället inte
skulle vara där det är idag om det inte varit för det som hänt i historien. Genom att lära sig av
historien kan eleverna få förståelse för dagens problem som de står inför. Många av de mål som
skolan strävar emot kommer från samhällets traditioner och skolkultur. Skolan måste hitta en
balansgång mellan gammalt och nytt. Eleverna har tillgång till mycket mer information än förr
och är idag mer internationaliserad genom media och Internet. Detta ställer andra krav på skola
och lärare genom att de ska underlätta för eleverna att utifrån sin egen kunskap kunna göra bra
val i livet.14

I dagens samhälle har skolans ansvar i uppfostran av eleverna ökat. I många fall har barnen
skolan tillsammans med fritidsverksamhet som arbetsplats under dagen. Det är skolan som får
kritik när det är många barngrupper som hamnar snett i samhället. De kritiseras för att inte ta sin
roll som uppfostrande instans. Att lära eleverna att vara självständiga individer som kan
argumentera för sina antaganden är en åsikt som har genomsyrat de tre sista läroplanerna. Dessa
åsikter är rekonstruktivistiska och har utvecklats från kravet att skapa medborgare som tar
tillvara den demokratiska vilja som finns i samhället. I Lgr 69 står det ”i ett demokratiskt
samhälle, där man önskar lägga allt större ansvar på den enskilda människan, får intellektets
skolning stor vikt”. I detta framgår det att eleven ska kunna utveckla förmågan att kritiskt och
självständigt pröva tendensiös påverkan. Dessa tankar skrivs i Lgr 80 ”samlivet i det
demokratiska samhället måste utformas av fria självständiga människor”. Även i denna text
framgår det att skolan ska skola eleverna att anta de grundläggande värderingar som ett
demokratiskt samhälle vill sträva emot. Kunskapens påverkan på elevernas attityder ska hjälpa
dem att skapa egna åsikter i viktiga frågor. Det framgår tydligt även i Lgr 80 att fostran av
eleverna är ett samspel mellan hemmet och skolan men det är hemmet som har huvudansvaret i
elevers uppfostran.

Den fjärde och sista dragningskraften i valet av innehåll är progressivismen. Denna
dragningskraft syftar till att eleverna lär sig bäst genom att arbeta i grupp. Gruppen ska ställas
inför ett problem som de tillsammans ska lösa. Denna dragningskraft återfinns i Lgr 80 och Lpo
94 på olika sätt. I Lgr 69 framgår det att elever ska vara aktiva för att öka inlärningen och att
undervisningen bör ta hänsyn till att elever har olika tidigare erfarenheter inom ämnet. I Lgr 80
står det att ”kravet på elevaktivt arbetssätt utesluter en ensidig katederundervisning…”15 vilket
tyder på att läroplanen yrkar på lärarna ska undervisa mer elevaktivt än tidigare. Lpo 94 vill att
elevernas engagemang för sin utbildning ska öka med det ökade inflytandet de har. Elever och
                                                          
12 Berg, G. Englund, T.(1995) Kunskap, organisation och demokrati, , Lund studentlitteratur
13 Kveli, A M (1994). Att vara lärare, Lund studentlitteratur.sid 123
14 Kveli, A M (1994). Att vara lärare, Lund studentlitteratur.sid26
15 Skolöverstyrelsen  Lgr 80 , Liber utbildningsförlaget sid 49
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lärare ska enligt Lpo 94 samarbeta för att nå fram till uppnående målen. Eleven ska ta ansvar för
sitt eget lärande. Det står i Lpo 94 att ”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta
ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever”.  Det framgår även i mål att sträva emot att
”skolan ska sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin
arbetsmiljö”.  Citaten visar att Lpo 94 vill att man arbetar elevaktivt men läroplanen antyder
även att läraren ska ta tillvara på elevers förkunskaper för att kunna utmana deras tankegångar
och utveckla kunskap. Läroplanen skriver tydligt att elevernas kunskapsmässiga utveckling och
sociala fostran är beroende av att eleverna tar ett större ansvar för sin egen utbildning samt av
utbildningsmiljön.16

När innehållet av en utbildning ska väljas är det viktigt att hitta balansen mellan dessa fyra
dragningskrafter då alla är viktiga för utbildningen men på olika sätt i olika skeden.

Pedagogisk forskning och utveckling är även en av de stora byggstenarna för hur läroplanen och
kursplanen blir utformade. Att pedagogisk forskning kommit att bli en stor del i uppbyggandet
av läroplaner var en stark vilja när man övergick från folkskola/realskola till nioårig grundskola.
Detta för att garantera att fler elever fortsatte till högre studier. Skolan behövde bli mer
verklighetsrelaterad och behålla ett demokratiskt utförande för att eleverna skulle få nytta av sin
utbildning. 17 Den pedagogiska forskningen påverkar hur läroplanen anser att eleverna utvecklar
kunskap och vilka arbetsmetoder de bästa inlärningssituationerna utformas i. Synen på hur
kunskapen utvecklas kan ses i fyra olika riktningar. De stora inlärningsteorierna som influerat
läroplanen påverkar vilka riktningar som läroplanen drar åt.

Behaviorismen är en av de stora inlärningsteorierna, enligt vilken inlärning är en följd av att
eleven utsätts för stimuli och måste ge en respons. Utifrån denna respons kan läraren ge eleven
beröm eller bestraffa eleven om responsen på stimuli var bra eller inte. Denna konsekvens är ett
sätt för eleven att veta hur den ska gå vidare. Den behavioristiska teorin förespråkar att lägga upp
undervisningen på sådant vis att det är arbetsmetoderna som ska främja inlärningen och ge
eleven medel för att kunna tillämpa den inlärda kunskapen. Denna inlärningsteori är den som i
stor utsträckning influerat Lgr 62 och Lgr 69.18

Kognitivismen är nästa stora inlärningsteori som har influerat läroplanerna. Teorin står för att
eleven som individ ska stå i centrum för undervisningen. Kognitivisten undersöker hur individen
bemöter de stimuli han utsätts för. Enligt kognitivistisk teori lagras kunskap i små komponenter
antingen i arbetsminnet eller i långtidsminnet. Det sker hela tiden en växelverkan mellan dessa
två minnestyper. Det är Piaget som har gett de mest karaktäristiska tankarna i kognitivismen. Det
är dessa tankar som influerat Lgr 80 genom att läroplanen inriktar sig mot elevens
tankeprocesser. Tillämpningen av kunskapen ska även genomsyra undervisningen genom val av
arbetsmetoder.19

Konstruktivisk teori sätter även den eleven i centrum för lärandet men uttrycker starkt att
inlärningen ska baseras på elevens förkunskaper och erfarenheter som eleven skaffat sig innan.
Undervisningen ska ske utifrån elevens uppfattning om verkligheten och inlärning är en aktiv
process som skapas på basis av erfarenhet. Inlärning sker genom elevens eget handlande vilket
eleven måste reflektera över för att kunna fästa den nya kunskapen på den erfarenhetsgrund
                                                          
16 Utbildningsdepartementet (2000) LPO 94,   Graphium västra Aros, Västerås sid 13
17 Dahlgren H(1995)  Mål och medel,  Fälths tryckeri Värnamo  sid 85
18Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz, (2000) Problemlösning som metafor och praktik,
     Institutionen för tillämpad lärarkunskap, Linköpings universitet
19Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz, (2000) Problemlösning som metafor och praktik,
     Institutionen för tillämpad lärarkunskap, Linköpings universitet s62 77-96
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eleven redan har. Denna teori är den som influerat Lpo 94 mest då det ökade elevansvaret har
ökat i läroplanen. Läroplanen strävar efter att skolan ska låta eleverna utveckla sina
tankeprocesser för att nå en bättre inlärningen. 20

Fig 2: Hur de svenska läroplanerna förhåller sig till varandra i deras grundtankar om vilka arbetesmetoder som bäst
utvecklas kunskaper hos eleverna.( Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz, (2000) Problemlösning som metafor och
praktik,Institutionen för tillämpad lärarkunskap, Linköpings universitet)

Organisation av utbildningens innehåll

Innehållet i utbildningen organiseras av tradition efter ämnen. Läroplanens form har ändrats
något i organisation av innehållet efter varje reform. Det var först år 1919 som kursplan för varje
enskilt ämne utvecklades. När läroplanen för den nioåriga grundskolan lades fram hade
övergripande mål för varje ämne utarbetats. Efter reformen 1969 ändrades inte läroplanen
markant men målen framstod mer tydligt. I Lgr 80 blev läroplanen mindre styrande men det gick
fortfarande att använda den som en planeringsbok och instruktionsbok för undervisningen. I Lgr
80 förekom ämnesövergripande områden som kunde bli föremål för temastudier och integrering
mellan de olika ämnena. Lgr 80 tryckte starkt på ämnesintegration. I Lpo 94 vill man ge
lärarkåren ökat ansvar för undervisningen varvid antalet blockrubriker om temastudier är
sparsamt. Det finns två system av kategorisering av kunskap, enskilda ämnen och
ämnesövergripande ämnen. De ämnesövergripande ämnena syftar på nya ämnen som kan vara
svåra att hänföra till endast ett ämne, t ex miljö och samlevnad. Dessa ämnen måste brytas ned
och placeras inom de rätta ämnen.21

Läroplanen är en av de stora styrsystemen av skolans verksamhet men det finns även
begränsningar i skolverkamheten som inte direkt har med läroplanen att göra. Dessa
begränsningar kan dock påverka skolans förmåga att uppnå målen angivna i läroplanen.
Begränsningarna defineras som ramar runt skolans verksamhet. 22   

Det finns tre tydliga ramar som kan urskiljas.

•  Konstitutionella ramar: skollag och andra förordningar som gäller skolan som samhällelig
institution.

                                                          
20Problemlösning som metafor och praktik Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz institutionen för tillämpad lärarkunskap.
Linköpings universitet 2000 s62 77-96
21 Utbildningsdepartementet(1996) Lärarutbildning i förändring, Ds 1996:16
22 Att organisera omvärlden kap13 sid233
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•  Organisatoriska ramar: organisatoriska åtgärder till följd av ekonomiska begränsningar så
som klasstorlekar, fördelning av resurser och tid.

•  Fysiska ramar: byggnader, läromedel, laborationer och utrustning.

Lpo 94 - Den svenska läroplanen för den obligatoriska skolan

Under början av 1990-talet kom beställningen till utbildningsdepartementet att arbeta fram en ny
läroplan för den obligatoriska skolan av riksdagen. Den tidigare läroplanen Lgr 80 ansågs av
många som besvärlig. Den innehöll många detaljregler och läroplanens goda avsikter att ge
lärare och elever ökat inflyttande fungerade inte. De obligatoriska arbetsenhetskonferenserna,
klassråden och temastudierna fick inte den genomslagskraft som författarna till Lgr 80 hade
hoppats på. Dessa aktiviteter genomfördes endast som tillägg till det ”riktiga skolarbetet”.23

Under 1960-talet började staten i liten skala att decentralisera skolan genom att bygga upp ett
samarbetsorgan och inre demokrati inom skolverksamheten.24 Under 1990-talet kom ytterligare
en våg av decentraliseringsvilja i samhället. Kommunerna tog nu över huvudansvaret för
skolverksamheten och därmed även det ekonomiska ansvaret för skolverksamheten. Större
ansvar delegerades nedåt i skolsystemet. Kommuner, skolledningar, rektorer och lärare fick
genom detta lägga upp organisationen av verksamheten som de ansåg vara lämpligt. Det enda
medel staten reglerade via var läroplanen för att garantera en likvärdig nationell utbildning. LPO
94 ökade den lokala skolans inflytande i undervisningens utförande. Lärarnas pedagogiska
kunskap och deras erfarenheter började tas tillvara för att utveckla en mer kvalitativ och effektiv
skola. Denna nya frihet i skolan skulle öka engagemanget för skolan.

LPO 94 skulle garantera elevernas rätt till elevanpassning av undervisningen, där elevens
förkunskaper och bakgrund ligger till grund för hur elevanpassningen utformas.

Lpo 94 som styrsystem

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet anger vilja riktlinjer och värden som ska prägla
skolverksamheten. Läroplanen är inte riktigt det enda dokument som styr skolan. Läroplanen
tillsammans med skollag, kursplan och timplan utgör de nu gällande nationella styrdokumenten.
Läroplanen och kursplanens mål är grundade på regler och normer som samhället ställer som
krav på skolan för att säkra medborgarnas rätt till utbildning. Målen bestäms av traditioner och
genom influenser från arbetsmarknaden. Skolans undervisningsstrategi ska sträva emot att skapa
samhällsmedborgare som klarar kraven som samhället ställer på dem.25

Kursplanen anger hur skolämnena kan bidra till att uppnå de riktlinjer och värdegrunder som
anges i läroplanens mål. Kursplanernas mål i alla ämnen är att eleverna ska utveckla en förmåga
att dra slutsatser, aktivt kunna delta i diskussioner och argumentera utifrån den kunskap de har
tillägnat sig i skolan. De mål som förekommer i kursplanerna ska tydliggöra den kunskap som
eleven tillägnat sig. Dessa mål är öppet skrivna för att ge den enskilda skolan frihet i valet av
arbetsmetoder. Denna frihet ger även utrymme för val av eget arbetsstoff, gärna arbetsstoff och
material med lokal anknytning. Kursplanerna är den ram av kunskapskvalité som skolan ska
hålla. Kursplanerna är skrivna med mål som undervisningen ska sträva emot men den anger även
                                                          
23 Dahlgren H(1995) Mål och medel,  Fälths tryckeri Värnamo  1995 sid87
24 Kveli, A M (1994). Att vara lärare, Lund studentlitteratur
25 Berg, G. Englund, T.(1995) Kunskap, organisation och demokrati, , Lund studentlitteratur
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mål som alla elever som genomgår utbildningen minst måste uppnå för att bli godkända.
Kursplanernas ”mål att uppnå” är statens sätt att garantera en kunskapsmässigt likvärdig
nationell utbildning. ”Målen att uppnå” förekommer för två åldersnivåer, första gången vid år 5
och andra gången vid år 9. Vid år 5 målen en kontroll funktion för att se om eleverna ligger bra
till för att klara målen i år 9 eller om det behöver sättas in extra resurser för att hjälpa eleverna på
vägen. I kursplanerna finns även en rubrik ”Ämnets karaktär” som syftar till att beskriva ämnets
specifika egenskaper samt tydliggör väsentliga perspektiv som kan läggas på undervisningen.
Under rubriken ”Ämnets syfte och roll” belyses hur ämnet ska kunna hjälpa till för att nå
läroplansmålen.26

Utöver de nationella kursplanerna ska det finnas lokala kursplaner och en lokal arbetsplan. Den
lokala kursplanen omvandlar de nationella målen till undervisningsmål. De lokala kursplanerna
arbetas fram av både lärare och elever för att konkretisera målen. Val av arbetsmetoder och
arbetsmaterial väljs nu gemensamt av lärare och elever. Lärarnas kunskap inom området ska tas
tillvara men eleverna ska ha rätt att ha inflytande över sin egen utbildning. Deltagande
målstyrning ska främja demokratin i skolan samt öka elevernas intresse för skolan om de känner
att de kan medverka till en bra lärandesituation.

Den lokala arbetsplanen har som sin uppgift att visa skolans verksamhetsmål. Skolplanen ska
dokumentera många av rektors definitiva beslut rörande verksamheten. Skolplanen kan även
innehålla beslut som reglerar organisationen, arbetsformerna och det pedagogiska arbetet på
enheten.27

Timplanen är ett av de styrinstrument som finns kvar från den tid då skolan var centralstyrd. Det
var det kraftigaste uttrycket för regelstyrning som fanns kvar i Lgr 80. Ju mer låst en timplan är
desto mindre kan den svara mot en målstyrning av verksamheten. Timplanen finns utarbetad för
att garantera alla elever att de får samma undervisningstid som komplement till Lpo 94. Det är
viktigt att skolan genomför de undervisningstimmar en elev är garanterad men ska även kunna
erbjuda extra tid om eleven inte når upp till godkänt betyg i kärnämnen. Ett visst antal timmar
kan användas för de ämnen som man bestämmer lokalt.28

Skolan kontrolleras även av skolverket genom informativ styrning. Skolverket genomför i
samarbete med skolan utvärderingar. Skolverket använder informationen till att utveckla skolan
genom att informera skolverksamheten om förbättringar som ska göras. Skolverket publicerar
även många artiklar och sammanställningen av pedagogisk forskning för att kunna fortbilda
lärare.

KCSE – Kenya certificate secondary education som styrsystem

Det har inte varit lätt att se hur det kenyanska styrsystemet är uppbyggt jämfört med det svenska.
Tillgången på information är knapp och den information som själva KCSE boken ger om
systemet är knapphändig.
Innan landet fick sin självständighet från Storbritannien 1964 var inte skolväsende fullt
utvecklat. Det var inte statliga organisationer som ansvarade för skolverksamheten utan det var
kyrkor och missionärssamfund. Det fanns inget gemensamt dokument för vad som skulle läras ut
i skolorna. Verksamhetens kvalité och relevans varierade stort mellan de olika ”kommunerna”.

                                                          
26  Skolverket(2000) Grundskolan, kursplaner och betygskriterier  sid 5
27 Dahlgren H(1995) Mål och medel,  Fälths tryckeri Värnamo sid179
28 Statens Offentliga Utredningar(1992) Skola för bildning SOU 1992:94 sid 126
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Under kolonial tiden var det främst skolverksamhet för européer. Det arabiska skolväsendet
utvecklades strax efter men det gick sakta för det afrikanska skolsystemet att utvecklas. 1909 ges
för första gången förslag på att den afrikanska befolkningen ska ha en läroplan för sin utbildning.
Det rekommenderade förslaget till läroplanen utformades för att vara industrianpassat så att
befolkningen utbildades för att arbeta på kolonialisternas farmer. Efter Kenyas självständighet
fick den nya regeringen uppdraget att förnya det kenyanska skolsystemet. 1985 introducerades
det nuvarande fungerande system, 8+4+429.

De första åtta åren tillbringas i primary school. Eleverna börjar skolan mellan 7-10 års ålder.
Huvudmålet för primary school är att förbereda eleverna för till fullo kunna delta i social,
politisk och ekonomisk utveckling.30 Utbildningen ska tillgodose elever som inte tänker fortsätta
i utbildningssystemet såväl som elever som strävar emot en högre utbildning.
Nästa fyra år tillbringas i secondary school och de flesta elever börjar denna instans vid 14 års
ålder. Secondary school har en skild läroplan från primary school och för att komma in i
secondary school måste eleverna klara av slutprov från primary school. Även secondary school
strävar emot att utbildningen både ska vara relevant för de elever som slutar skolan efter
secondary school och för de elever som fortsätter till högre studier. Läroplanen lägger stor vikt
på jobborienterade kurser som affärs- och tekniska utbildningar.

Sedan självständighetsförklaringen har stora delar av kostnaden för skolväsendet lagts över på
staten men det finns fortfarande många privat drivna skolor. Det som staten betalar för är
lärarnas löner medan underhåll av skollokaler och skolmaterial betalas av elevernas familjer
genom terminsavgifter.31

Av den information som jag har kunnat ta del av finns en syllabus, kenyanska benämningen på
deras kursplan, för de olika stadierna, primary school och secondary school som reglemente för
hur skolan ska lägga upp sin undervisning. I förtexterna till syllabusen står det även skrivet
regler för hur en examination ska gå till och hur studenten ska gå tillväga för att kunna delta i en
examination. Det framgår även i förtexterna vilka betygsgrader som kan användas för att gradera
eleverna och hur dessa steg ska tolkas. Betygssystemets steg är fördelat från A-E där A och A-
ska räknas som ett mycket väl godkänt betyg. B+/B- ska tolkas som ett bra betyg medan C+/D+
är ett medelbetyg, övriga D betyg är till svaga elever. E ges till mycket svaga elever.

Utbildningskommittén som är utsedd av det kenyanska parlamentet har till uppgift att se över
examinationsregler och utförande. De har även till uppgift att revidera kursplaner. Syllabusen för
Primary school var vid tillfället (vt 2001) under revidering och förväntades att komma inom en
snar framtid. När väl den nya syllabusen för Primary school har kommit ut för användning
kommer säkert en revidering av syllabusen för Secondary school att göras inom en snar
framtid.32

En elev vid secondary school kan välja ett antal ämnen som denne kan delta i. Kursplanen består
av en kursindelning där elever får vissa valmöjligheter. Engelska, kiswahili och matematik är
obligatoriska för alla elever. I de naturorienterande ämnena finns valet om eleven vill läsa de tre
naturorienterande ämnena för sig eller om de vill läsa fysikalisk vetenskap, där kemi och fysik
belyses på en vetenskaplig grund tillsammans med biologisk vetenskap. Dessutom måste en elev
vid secondary school delta i en kurs inom humaniora, historia och statskunskap, geografi och

                                                          
29  www.kenyaweb.com/educ/primaryschool.html
30  www.kenyaweb.com/educ/primaryschool.html
31  www.kenyaweb.com/educ/secondaryschool.html
32 Kenya National Examination Council (2000-2001) KCSE – Kenya cerificate of secondary school Nairobi, Kenya

http://www.kenyaweb.com/educ/primary.html
http://www.kenyaweb.com/educ/secondary.html
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religion. Religionskunskapen är uppdelad på flera olika kurser där de stora religionerna
behandlas på olika kurser. Förutom dessa val ska eleven välja ett praktiskt ämne, träslöjd,
hemkunskap, jordbruk, konst eller design. Samtidigt ska eleven välja ett språk eller ekonomisk
inriktning. Eleven har i detta skede även valet att läsa till ytterligare kurser inom
naturorienterande ämnen.33

Syllabusen är uppbyggd av kursernas enskilda kursplaner. De enskilda kursplanerna för de olika
ämnena har olika utseende och är inte riktigt uppbyggda på samma sätt. De innehåller inte riktigt
samma rubriker men vid noggrann läsning kan man uttyda att de olika rubrikerna ger samma
budskap. De generella rubrikerna som finns för varje ämne är ”general objectives” (allmänna
mål) och ”specific objectives”(specifika mål) för varje delmoment som ska ingå i kursen. (Under
delmomentsbeskrivningen delges även vad innehållet för kursen ska vara.) Kursplanerna är
utförligt skrivna och ger inte mycket utrymme för egna tolkningar för de undervisande lärarna.
Målen är inte angivna för speciella årskurser utan endast för hela skolformen.34

Det framgår av de flesta kursplanetexterna att en stor del av kursens innehåll ska vända sig till
dem som avslutar sin utbildning efter fjärde året på secondary school.
Det framgår inte av KCSE om det finns en timplan för secondary school och hur många timmar
varje kurs har till sitt förfogande. Av kursplanerna framgår inte hur kurserna läses, endast vad
varje elev vid secondary school måste välja för ämnen för att delta i undervisningen. Det enda
tidsmässiga som framgår av kursplanen är hur långt examinationstillfället får vara och vid vilken
tidpunkt det ska hållas.

För att kontrollera kunskapskvalitén på eleverna håller utbildningsdepartementet i
examinationstillfällen som är samma för alla skolor. Dessa examinationer är lika de nationella
prov som ges i Sverige för att låta en skola se hur deras elever förhåller sig till resten av eleverna
i Sverige. Detta är ett mått på skolans kunskapskvalité. Av de kenyanska nationella prov som jag
fick var det uppenbart att den kunskap som kontrollerades var mycket utantillkunskap. Provet
var konstruerat av flervalsfrågor. Dessa frågor kräver en viss förståelse för att kunna avgöra
vilket alternativ som är rätt då de övriga alternativen kan vara liknande det rätta. Konstruktionen
av provet kan även vara mycket missvisande då eleven kan ha gissat rätt alternativ eller
missuppfattat vad de fyra alternativen står för. Dessa prov ger inte utrymme för att se om eleven
har nått en viss grad av förståelse även om eleven har kommit fram till fel svar. Det är svårt att se
elevens tankegångar. Det fanns endast rätt eller fel svar. För att klara de nationella proven och få
ett bra betyg i kursen krävdes det ett mycket bra resultat på nationella proven. För att kunna gå
vidare i utbildningssystemet krävs att eleven har bra betyg.35

                                                          
33 Kenya National Examination Council (2000-2001) KCSE – Kenya cerificate of secondary school
     Nairobi, Kenya sid 3-4
34 Kenya National Examination Council (2000-2001) KCSE – Kenya cerificate of secondary school Nairobi,
    Kenya
35 Kenya National Examination Council (2000-2001) KCSE – Kenya cerificate of secondary school Nairobi,
    Kenya
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Jämförelse mellan den svenska kursplanen och den kenyanska kursplanen i
biologi

Innan jag konkret visar vilka likheter och vilka skillnader som finns mellan de två kursplanerna
tänker jag beskriva de enskilda kursplanernas uppbyggnad och budskap.

Den svenska kursplanen i biologi

Kursplanen i biologi beskriver skolämnets syfte och roll i utbildningen som en slags
introduktionstext varpå de mål som skolan ska sträva emot med undervisningen presenteras.
Biologiämnet har som roll och syfte i utbildningen att

•  beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv.

•  befästa upptäckandets fascination, glädje och människans förundran inför det levande.

•  göra kunskapen och erfarenheterna användbara för att främja omsorgen och respekten för
naturen och medmänniskorna.36

Texten visar en genomgående strävan i den naturvetenskapliga kursplanen att beskriva statens
vilja att eleven utvecklar kunskap i ämnet. Samtidigt ska inlärningsprocessen tillfredställa eleven
genom att skolarbetet ska vara fascinerande och lustfyllt. Naturvetenskapen har vuxit fram ur
människans förundran och vilja att förstå och få svar på frågor rörande den egna existensen, livet
och dess omgivning. Som många inlärningsteoretiker påvisar sker inlärning som bäst när den
som lär sig har roligt. Individens eget intresse och förundran påverkar inlärningstakten och hur
mycket och vilken kunskap som blir bestående kunskap. Den sista punkten påvisar även statens
strävan för att eleven ska utveckla en förtrogenhet med sin kunskap så att den blir användbar för
honom/henne. Studierna i biologi ska berika elevens vardagliga, samhälleliga och kulturella
perspektiv så eleven kan dra egna slutsatser och göra antagande i kommande situationer. Detta
ska leda till en önskan hos eleven att bevara naturen och respektera sina medmänniskor.

Denna strävan att täcka upp kunskap, arbetsmetoder och användning av kunskapen utrycks
genom hela den beskrivande texten av biologiämnet. Under skolans mål att sträva emot uttrycker
sig denna vilja att det finns tre former av mål att sträva emot. Skolan skall i sin undervisning i
biologiämnet sträva efter att befästa kunskaper angående:

1. Beträffande natur och människa
2. Beträffande den naturvetenskapliga verksamheten
3. Beträffande kunskapens användning37

De mål som ställs upp angående natur och människa är de mål som ska ge eleven kunskaper i
biologi. Eleven ska enligt dessa mål utveckla kunskaper om olika livsformer, organismers
samspel med varandra och sin omgivning och människokroppens byggnad och funktion.

                                                          
36 Skolverket ( 2000) Grundskolan, kursplaner och betygskriterier, Graphium Västra Aros, Västerås sid 51
37 Skolverket ( 2000) Grundskolan, kursplaner och betygskriterier, Graphium Västra Aros, Västerås
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Under rubriken ”beträffande den naturvetenskapliga metoden” vill skolan kunna ge eleverna
inblick i hur man arbetar med biologi som metod. Dessa mål syftar till att ge kunskaper om
biologi, om biologins betydelse för människans sätt att gestalta, bruka och uppleva naturen och
hur biologen arbetar genom att uppleva olika biologiska arbetssätt, fältobservationer och
laborationer. Detta är vad biologiundervisningen ska sträva emot och eleven utveckla kunskaper
om.

Den tredje målbeskrivningen syftar till att eleven ska finna användning och nytta för sin
kunskap. Detta genom att eleven ska utveckla omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande
för att kunna utveckla individer som bevarar den natur som var given till dem och försöker
minska utsläppen i samhället idag. Det är viktigt att framtidens människor bibehåller eller ökar
det miljötänkande som utvecklas i samhället idag. Skolan ska även sträva efter att eleverna
utvecklar en grund i ämnet så att de har förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad
utifrån relevanta biologikunskaper. Efter avslutad biologiundervisning skall biologins
möjligheter och arbetssätt vara tillgängliga för eleven. 38

Målen att eleven ska utveckla kunskaper i biologi, (beträffande natur och människan) kunskaper
om biologi,(beträffande den naturvetenskapliga verksamheten) och ha förmågan att använda den
kunskapen(beträffande kunskapens användning) är en återkommande indelning av de mål som
eleven skall uppnå i år 5 och i år 9.

Biologins karaktär och uppbyggnad

Undervisningen ska bygga på fyra centrala riktlinjer för att täcka det breda spektrum som
biologin spänner över. De fyra riktlinjerna är: Ekosystem, biologisk mångfald, cellen och dess
livsprocesser och människan.

Ekosystemet som riktlinje introducerar ekologins begrepp och ska ge en bild av samspelet
mellan organismer och deras omgivning. Eleven ska utveckla en förståelse för hur naturen som
helhet är uppbyggd av delsystem. Betydelsen av producenters, konsumenters och nedbrytares
påverkan på energiflödet i naturen flyttar sig genom systemet och materians kretslopp.
Undervisningen av detta ska utgå från studier av enskilda organismer, populationer och olika
samhällen. Undervisningen om ekosystemet ska ge eleven insikt i varför bevarandet av olika
naturtyper är viktigt för att kunna behålla artrikedomen. Vilka konsekvenser får människans
utbyggnad av samhället på naturen och vår omgivning med dess invånare? Eleverna ska bli
medvetna om hur de kan använda sig av naturen men ändå behålla den i gott skick för
verksamheter som friluftsliv mm. Ämnet syftar till att både genom estetiska och etiska
upplevelse utveckla elever.39

Biologisk mångfald belyses genom ekologin och evolutionsteorier som grund. Biologins sätt att
systematisera organismer enligt den biologiska vetenskapen introduceras och studeras. Eleven
ska under denna riktlinje lära sig en viss artkunskap och ta till sig kunskaper om växter och djurs
livsbetingelser och hur dessa påverkar varandra. Undervisningen ska delge eleverna en känsla för
miljöengagemang. Undervisningen om biologisk mångfald ska ge eleverna ett verktyg att
använda tillsammans med deras kunskaper om ekosystem, för att bevara naturen så att den är
användbar för samhället. Det ska ge dem en grund för att kunna skapa åsikter i frågor som t.ex.
regnskogsskövling och bevarandet av utrotningshotade djur.

                                                          
38 Skolverket ( 2000) Grundskolan, kursplaner och betygskriterier, Graphium Västra Aros, Västerås sid 46
39 Skolverket ( 2000) Grundskolan, kursplaner och betygskriterier, Graphium Västra Aros, Västerås sid52
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Många av de fenomen som eleven upptäcker i sin omgivning och inom sig själv kan ofta
förklaras genom kunskaper om cellen och dess livsprocesser. Därför är det viktigt att eleven får
en grund i hur cellen och dess inre processer fungerar. Många av livsprocesserna och
utvecklingen som sker i deras kroppar och i det vanliga livet har sin grund i cellutvecklingen och
de inre processerna. Idag är det extra viktigt att eleverna får kunskap om cellen då det pågår en
debatt om genmanipulation och dess konsekvenser. Med en bra grund på detta område har eleven
mer ”kött på benen” vid diskussion om t.ex. genmanipulering.

Människan som biologisk varelse är den fjärde riktlinjen som biologiämnet vilar på. Området ska
behandla hur människokroppen med dess organ fungerar och samverkar. Frågor om hälsa och
hur droger påverkar kroppen ska vara en del av undervisningen. Vilka funktionshinder som finns
och hur dessa kan behandlas eller lindras. En annan viktig del av detta område är frågor om sex
och samlevnad.40

Mål att uppnå vid slutet av år 9

De fyra riktlinjerna som biologiämnet grundar sig på kan tydligt urskiljas i mål att uppnå. Alla
riktlinjer förekommer inte under alla tre rubriker men det finns mål som täcker alla
dragningskrafter som påverkar ämnets innehåll. Målen är skrivna väldigt öppet vilket ger lärarna
som ska arbeta fram de lokala målen mer frihet att utarbeta specifika mål, vad eleverna ska
kunna inom varje del av ämnets innehåll. Två till tre mål kan tydas till varje riktlinje som
undervisningen vilar på.

Ett exempel på mål som tillhör riktlinjen ”cellen och livsprocesserna” är att eleven ska efter
slutet av nionde årskursen ”ha kännedom om hur celler är byggda och hur de fungerar”. Detta
mål innefattar en mängd olika delmoment som kan specificeras i den lokala kursplanen. Detta
skulle kunna vara att eleven ska kunna namnge de olika inre delarna i en animalisk cell och
kunna deras huvuduppgifter. Det skulle även kunna brytas ned till att eleven ska kunna de stora
skillnaderna mellan en växtcell och en animalisk cell. Utifrån riktlinjerna ska målet tolkas så att
undervisningen ska grundas på elevens iakttagelser av fenomen och funktioner hos sig själv.
Cellens inre processer är en viktig del i förklaringen till iakttagelserna som eleven gör.

Ett annat exempel som visar målens öppenhet är under kunskapens användning: eleven ska
”kunna med historiska exempel beskriva hur kunskaper i biologi har bidragit till förbättringen
av våra levnadsvillkor samt hur de har missbrukats”. Detta exempel visar en vilja i målen att
undervisningen ska utgå från historien för att eleven ska förstå hur det ligger i människans natur
att använda sig av naturen men även hur människan har förstört miljön. Målet utgår inte från
något konkret exempel på hur eleven ska kunna bevara naturen men sår ett frö i elevens hjärna
att det inte alltid har varit som vi har det.  Biologisk mångfald är den dragningskraft i innehållet
som uttrycks i detta mål. Biologisk mångfald som delmoment vill belysa vikten av att inte störa
de naturliga kretsloppen för att naturen ska bevaras. Elevernas ges inblick i att ha ett
miljöengagemang och varför det finns organisationer som kämpar för att bevara den biologiska
mångfalden och vilka konsekvenser som kan drabba samhället om man inte försöker behålla
växt- och djurlivets artrikedomen.41

                                                          
40 Skolverket ( 2000) Grundskolan, kursplaner och betygskriterier, Graphium Västra Aros, Västerås sid 52
41 Skolverket ( 2000) Grundskolan, kursplaner och betygskriterier, Graphium Västra Aros, Västerås sid52-53
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Man kan urskilja tre nivåer av kunnande i målbeskrivningarna:
Den första av dessa nivåer karaktäriseras av att eleven skall känna igen något. Denna nivå
uttrycks i målen med ord som ”ha inblick i”, ”känna igen” och ”känna till”. Denna nivå på
kunnande förekommer mest under ”mål att uppnå i år 5”. Det finns endast en målbeskrivning
som skrivs utifrån nivå ett under mål att uppnå för år 9. Denna målbeskrivning är ”eleven ska
känna till grunddragen i livets utveckling. Eleven ska även känna till villkoren för och
betydelsen av biologisk mångfald”.

Den andra nivån utmärks av att eleven aktivt skall delta i undersökningar och diskussioner.
Uttryck som används för att beskriva den andra nivån är ”att ha insikt i” och ” ha kännedom
om”. Målbeskrivningar på den andra nivån förekommer för elever i år 9 men det är endast mål
som är skrivna för kunskaper i biologi, faktakunskaper. Exempel på nivå 2 -beskrivningar från
kursplanen är ”ha kännedom om den egna kroppens organ och organsystem samt hur de
fungerar” och ” ha insikt i fotosyntes och förbränning samt vattnets betydelse för livet på
jorden”.

Nivå tre är den mest utbredda i mål att uppnå för år 9. Nivå tre karaktäriseras av uttryck som ”ha
kunskap om” och ”kunna” om det gäller färdighetsmål. Denna nivåbeskrivning syftar till att
eleven ska vara så kunnig i ämnet att eleven på egen hand kan starta och leda diskussioner.
Eleven ska även enskilt kunna genomföra undersökningar inom biologi.  Den tredje
nivåbeskrivningen förekommer under alla tre målrubrikerna. Eleven skall” kunna ge exempel på
kretslopp och anrikning i ett ekosystem” och ” ha kunskap om beroendeframkallande medels
inverkan på hälsan” är exempel på hur den tredje nivån skrivs ut i kursplanen.42

Den kenyanska kursplanen i biologi

Den kenyanska kursplanen är indelad i flera underrubriker. Kursplanen börjar med en
introduktions text som beskriver kursens innehåll och vilka grundmål som kursen ska sträva
emot. Texten beskriver även vilka arbetsmetoder som kursen borde vara baserad på för att ge
eleverna en bra undervisning.

Efter introduktionstexten beskrivs de generella målen för utbildningen i biologi. De ”generella
målen” är den kenyanska motsvarigheten till de svenska ”mål att sträva emot”
De generella målen bildar den grund som de specifika målen detaljrikt beskriver. I de ”specifika
målen” anges vad eleven skall kunna efter varje genomfört delmoment. De specifika målen är
mer i jämlikhet med de mål som eleverna ska uppnå i den svenska skolan. Under ”specifik
målbeskrivning” förekommer även innehållsförteckning över vad som ska ingå i kursen.
Dessutom finns en underrubrik med praktiska övningar som lärare och elever kan åskådliggöra
kursens innehåll med. Det framgår inte om läraren måste genomföra de praktiska övningarna
eller om det är menat att eleverna ska utföra övningarna.

Av kursplanen framgår inga betygskriterier och inte på vilket sätt som kunskapen utvärderas.
Introduktionstexten anger de biologiska grundprinciperna och deras tillämpning som ska bygga
upp biologiämnet för secondary school. Kunskaper som elever som inte fortsätter efter de fyra
åren vid secondary school kommer att kunna tillämpa i sina vardagsliv ska betraktas som viktiga
och ha en betydande roll i undervisningen. Praktiska övningar och exempel ska användas i
undervisningen i så stor utsträckning som möjligt. Tyngdvikten av arbetsformer ska sträva emot
                                                          
42Skolverket (2000) Grundskolan, Kommentarer till kursplaner och betygskriterier, Graphium Västra Aros, Västerås
sid 36
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att eleverna utvecklar en förståelse för biologiska processer. För att kunna skapa denna förståelse
måste eleverna kunna användningen av de biologiska processerna samt analysera, sammanställa
och utvärdera den kunskap de lär sig.

Kursplanerna uppmanar till en varierad undervisning med laborationer, projektarbete,
diskussioner och andra former av problemlösning. Kursplanen strävar efter att få bort
föreläsningsundervisning vid tavlan. Eftersom många av de kenyanska skolorna inte har väldiga
material- och pengaresurser anger kursplanen att tid ska läggas på att improvisera fram
användbart material för att förbättra undervisningen. Kursplanen ser gärna att material med lokal
anknytning använd för att verklighetsanpassa undervisningen för eleverna. Det framgår av
introduktionen till biologiämnet att för att klara examinationen krävs att eleven har en förståelse
för praktiska situationer

De generella målen för kursen beskriver i punktform huvudmålen för kursen. Det målinnehåll
som den svenska kursplanen anger under två rubriker, om biologi och om biologins
användning, kan också uttydas ur de kenyanska målen, men de står inte uppradade under en
ledande rubrik. På flera ställen kan både kunskaper i och användning av kunskapen tydas ur
samma målskrivning. I de svenska kursplanerna är kunskaper i biologi stoff som berör
organismers samspel med sin omgivning, olika livsformer och människans interaktion med andra
organismer i sin omgivning. Det är utifrån denna definition som jag kan tyda att den kenyanska
kursplanen har liknande mål. Det står att kursen ska hjälpa eleven att utveckla en förståelse för
samspelet mellan växter och djur samt samspelet mellan människan och hans omgivning. (The
main objectives of the course are for the learner to develop an understanding of the
interrelationship between plant and animals and between man and his environment.)43  Ett annat
exempel på kunskaper i biologi som de generella målen beskriver är att eleverna ska lära sig att
känna igen och observera kännetecken för eleven kända och okända organismer. Eleven ska läras
att dra slutsatser om organismens funktion samt funktionen av dess organ och extremiteter.
(Recognize and observe features of familiar and unfamiliar organisms, record observations and
make deductions about functions of the whole organism or its parts.)44

Kunskaper om biologi kan uttydas i flera mål. Målen för biologi sätts samman med de övriga
målen men det är en målbeskrivning som endast beskriver biologin som naturvetenskaplig
verksamhet. Denna målbeskrivning är att eleverna ska lära sig att relatera och använda relevanta
kunskaper i biologi och förstå hur denna kunskap kan påverka sociala och ekonomiska
förhållanden i stadsmiljö såväl som på landsbygden. (Relate and apply relevant biological
knowledge and understanding to social and economic conditions in rural and urban settings.)45

Kunskaper om biologins användning är den mest utmärkande i de generella målen. Det är
användningen som beskrivs i flest mål och det är användningsmålen som täcker flest områden.
Eleverna ska lära sig förmedla information på ett exakt, klart och logiskt sätt. (Communicate
information in a precise, clear and a logical manner.) Eleverna ska under kursen ges möjlighet
att planera, genomföra och utvärdera experiment och projekt som kan hjälpa dem att fungera i
arbetslivet. Kursen ska även göra eleverna uppmärksamma på hur samarbete kan hjälpa vid
problemlösning. ”create an awareness of the value of cooperating in problem solving.”46

                                                          
43 Kenya National Examination Council (2000-2001) KCSE – Kenya cerificate of secondary school Nairobi,
    Kenya Sid 61
44 Kenya National Examination Council (2000-2001) KCSE – Kenya cerificate of secondary school Nairobi,
    Kenya Sid 61
45Kenya National Examination Council (2000-2001) KCSE – Kenya cerificate of secondary school Nairobi,
    Kenya  Sid 61
46Kenya National Examination Council (2000-2001) KCSE – Kenya cerificate of secondary school Nairobi,
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I de ”specifika målen” beskriv i detalj vad varje elev ska kunna efter varje delmoment. I det
svenska skolsystemet ansvarar lärarkollegiet på den lokala skolan för att denna målbeskrivning
arbetas fram. Elever i svenska skolor får ibland utdelat inför varje arbetsområde vad som krävs
av dem för att de ska kunna få ett visst betyg på arbetsmomentet. En likhet mellan ”specifika
mål” i den kenyanska kursplanen och ”mål att uppnå” i den svenska kursplanen kan göras. Det
står i målbeskrivningen om kromosomernas rörelse under asexuell celldelning,mitos, och under
sexuell celldelning,meios, att ”eleven borde kunna” hur kromosomerna ser ut och hur mitos och
meios fungera. Detta ordval antyder att eleven ska efter genomgången kurs kunna den
efterfrågade kunskapen. I den kenyanska kursplanen är det staten som beskriver de specifika
arbetsmoment och målen och läraren kan utgå från dessa när han/hon lägger upp sin
undervisning och sätter betyg på eleven. Exempel på specifik målbeskrivning under
delmomentet ”växters och djurs reproduktionssystem” är att eleven borde kunna beskriva
kromosomernas förekomst och roll under meios och mitos. ”The learner should be able to
describe location and appearences of cromosomes and cromosome movement during mitosis and
meiosis.”

Exempel på praktiska övningar som kursplanen tar upp under samma område som kan
åskådliggöra målbeskrivningen är att undersöka den yttersta delen av en nyutväxt mosad lök rot i
elektronmikroskop.47

Den kenyanska kursplanen  är mer detaljerad i sin utformning än den svenska kursplanen  genom
att den beskriver mål att sträva mot genom att punkta upp ”general objectives”. Det finns likheter
mellan de två kursplanerna vilken kunskap undervisningen ska sträva emot att eleverna ska lära
sig. Båda kursplanerna vill att undervisningen ska använda sig av varierade arbetsmetoder.

En sak som skiljer den svenska- och den kenyanska kursplanerna är det språk s om de använder
för att uttrycka graden av  inlärningen. Svenska kursplanen delar in inlärningen i tre nivåer. Detta
gör att målen skrivs med olika ord för att beskriva vilken nivå innehållet ska läras  in. Den
kenyanska kursplanen använder inte riktigt samma ord i sina beskrivningar men man kan tyda att
det finns en nivå skillnad mellan målen. Med denna ordnivåindelning kan jag tyda att ”specific
objectives” kan liknas med de svenska ”mål att uppnå”. Detta tyder på att det finns många
likheter mellan den svenska – och den kenyanska kursplanen.

                                                                                                                                                                                          
    Kenya  Sid 61
47 Kenya National Examination Council (2000-2001) KCSE – Kenya cerificate of secondary school Nairobi,
    Kenya Sid 72
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Analys av jämförelsen

Den svenska och den kenyanska kursplanen innehåller många likheter men även många
skillnader. Detta var de frågor jag ställde mig i början av arbetet vilka dessa var. Dessutom
undrade jag om biologikursernas innehåll skilde sig något i relevans mellan de två länderna.
Kunde man se en skillnad mellan vad ett u-land ansåg var viktigt att befolkningen kunde jämfört
med ett i-land? Skiljer sig läroplansteorierna mellan länderna?
De svenska och kenyanska kursplanerna lägger tonvikt vid ungefär samma innehållet. Dock
trycker den kenyanska kursplanen mer på att eleverna ska ha direkt nytta av den kunskap som de
lär sig för att förbättra sin vardag. Det nationella provet som jag fick visar att det är kunskaper
om

•  Människans organ och deras funktion. Viktiga delars namn och funktion testas.
•  Systematik av växter och djur. Känna till viktiga karakteristiska för grupperna och olika

utvecklingsstadier samt kunna namnge enligt systematiseringsregler.
•  Sjukdomar och deras smittvägar. Vilka sjukdomar som eleverna kan få av att dricka orent

vatten.
•  Ekologibegreppet och att kunna förstå näringsdiagram. Djurs anpassnings förmåga för att

klara sina livsbetingelser.

Alla dessa punkter finns också med i den svenska kursplanen på ett eller annat vis. Provet visar
den strävan som den kenyanska kursplanen har att kunskaperna ska hjälpa eleverna i deras
vardagsliv. Den tredje punkten ovan är ett bra exempel på detta. Kolera är riskfaktor i Kenya och
då är det bra om eleverna uppmärksammas på detta och vet hur de kan göra för att rena vattnet.
Det står inte tydligt i den svenska kursplanen att läraren ska knyta an till barnens lokala miljö
men läroplanen uttrycker en vilja att förankra kunskapen i barnens verklighet. Vilket bättre sätt
att göra det än genom att utgå från det barnen är vana vid, deras närmiljö? Kursplanerna har två
olika synsätt varför förankring i den lokala omgivningen ska göras. Ett exempel på detta är:

Svenska kursplanen menar att undervisningen
ska utgå från barnens förkunskaper. Den lokala
omgivningen är upplevd för barnen och kan lätt
användas för att åskådliggöra undervisningen.
Den lokala miljön ska hjälpa eleverna att knyta
an lärostoffet bättre.

Kenyanska kursplanen säger att kursen i biologi ska hjälpa
eleverna att kunna använda lokalt förekommande material
och information för att förbättra deras livskvalité. (“The
main objectives of the course are for the learner
to make use of locally available material and
information in improving the quality of life…”)
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Det finns många likheter i kursplanernas innehåll. De fyra riktlinjerna som den svenska
kursplanen har som grund återfinns i de kenyanska kursplanemålen. I ekologi strävar både den
svenska kursplanen och den kenyanska till att eleverna ska lära sig grundläggande begrepp.
Dessutom ska eleverna lära sig hur begreppen beskriver samspelet mellan organismer och deras
omgivning och miljö. Eleverna ska bli införstådda med hur samhället använder ekologiska
begrepp för att beskriva människors handlingars påverkan på miljön. Vikten av producenter,
konsumenter och nedbrytare för att balansen i naturen ska finnas är även en viktig del av
biologikursen. 48,49

Som påpekat tidigare förekommer även här i den kenyanska kursplanen mål som ska förbättra
för eleverna i det vardagliga livet. Ett exempel på detta är att förklara effekterna av människans
aktiviteter på miljön utifrån jorden, vatten, luft, fauna och flora. (“The learner should be able to
explain the effects of man’s activities on the environment with regard to soil, water, air, fauna
and flora”)50

Inom den biologiska mångfalden tar båda kursplanerna upp systematisering av växter och djur.
Det framgår mer tydligt av den kenyanska kursplanen att eleverna även ska lära sig de stora
huvudgrupperna när man klassificerar, t.ex. rike, ordning, klass, familj och art osv.
Undervisningen ska i den svenska skolan utgå från evolutionsteorier för att kunna påvisa vikten
av den biologiska mångfalden. I KCSE skrivs inte dessa mål ihop men evolutionen och olika
klassificeringsmetoder är två delmoment i biologikursen. Det framgår av den kenyanska
kursplanen att de evolutionsteorierna som världen har accepterat idag kan bevisas genom att se
på den biologiska mångfalden och klassificering. Undervisning om det genetiska arvet finns även
med i båda kursplanena för att förklara hur vissa arter har kunnat anpassat sig till förändrade
livsvillkor.

KCSE skriver att deras elever ska efter avslutad kurs kunna identifiera delarna hos en cell och
kunna skilja mellan en växt- och en djurcell. Av Lpo 94 framgår det att eleverna ska lära sig
grunden i cellen och hur den lever.

Det framgår inte tydligt men i letandet efter likheter mellan kursplanerna kan man hitta att de
detaljerade kenyanska målen innefattas i de öppna svenska målen. Inom genetikområdet finns
det skillnader mellan de två kursplanerna. Den kenyanska kursplanen syftar till en traditionell
undervisning i genetik där eleverna lär sig om de genetiska lagarna, Mendels lagar, om olika
genetiska sjukdomar, om kromosomers struktur och funktion. Den svenska kursplanen strävar
mer mot en undervisning där man vill att eleverna kan ta etisk ställning till vad som är rätt eller
                                                          
48 Kenya National Examination Council, (2000-2001)  KCSE Kenya certficate of secondary school. Nairobi,
     Kenya Sid 61,69
49 Skolverket.(2000) Grundskolan kursplaner och betygskriterier Graphium Västra Aros, Västerås sid 53
50 Kenya National Examination Council, (2000-2001)  KCSE Kenya certficate of secondary school. Nairobi,
     Kenya Sid 69

Lpo 94 skriver att eleven skall ha
kännedom om några av jordens
ekosystem och hur organismers
samverkan kan beskrivas i
ekologiska termer

KSCE skriver under de generella målen att
eleven ska  utveckla en förståelse för
samspelet mellan växter och djur och
samspelet mellan människan och hennes
omgivning. I de specifika målen står det att
eleven borde kunna definiera ekologiska
termer, habitat, biomassa, ekosystem och
bärande kapacitet.
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fel i användandet av gentekniken.51 För att kunna få en bra förståelse för gentekniken och dess
användning krävs att eleverna har genteknikens grunder som den kenyanska kursplanen lär ut.
Den stora skillnaden är att i den kenyanska kursplanen nämns inte den nya problematiken inom
gentekniken. Det framgår inte heller vad man använder gentekniken till. Just inom genetik
framstår den kenyanska kursplanen ålderdomlig.
En annan skillnad som man kan se är att svenska kursplanen skriver beträffande den
naturvetenskapliga verksamheten att eleverna ska kunna genomföra laboratorieundersökningar,
men det framgår inte vilka laboratorieundersökningar som de ska lära sig. Den kenyanska
kursplanen skriver tydligt att eleverna ska kunna hantera ett mikroskop samt kunna mikroskopets
delar. Den svenska kursplanen syftar till att eleverna ska få möjlighet att arbeta med mikroskop
då det är ett av de vanligaste biologiska hjälpmedlen. I Kenya är det inte en självklarhet skolan
äger ett mikroskop så att kursplanen måste sträva efter att eleverna ska kunna få chansen att
prova att använda mikroskopet som ett biologiskt hjälpmedel.52

 Inom den fjärde och sista dragningskraften, människan, finns det många likheter. Båda
kursplanerna strävar efter att eleverna ska lära känna sina kroppar bättre. Eleverna ska lära sig
kroppens organ och deras funktion. Dessutom tar båda upp sex och samlevnad. Här skiljer sig
målen något. De kenyanska riktar sig mer åt själva befruktningen och prevention av oönskade
graviditeter och könssjukdomar. Den kenyanska kursplanen är även mer utvecklad än den
svenska på detta område. Den tar upp olika fördelar och nackdelar med olika
befruktningsmetoder som finns inom växt- och djurlivet. 53  Denna djupinlärning på området
hade passat bättre i biologikurserna på gymnasienivå. Inom näringslära finns ytterligare en
skillnad och det är konservering av mat. I Kenya där majoriteten inte har kylskåp är detta ett
problem och det är viktigt för eleverna att lära sig hur de konserverar mat på ett bra sätt.

De relevansskillnader som finns mellan de båda kursplanerna är, som tidigare framgått, att den
kenyanska kursplanen riktar undervisningen mer mot att eleverna ska ha en direkt användning av
kunskaperna som de lär sig i skolan. Det framgår av de kenyanska målen att de  strävar efter att
ge eleverna kunskaper om hur man undviker sjukdomar och utgår mycket från den kenyanska
vardagen och hur den kan förbättras.  Ett exempel på det är i näringsläran där den kenyanska
kursplanen skriver att eleverna ska kunna förklara mikroorganismernas ekonomiska roll i
mattillverkning, mathållning och matförstöring. Under undervisningens innehåll till detta mål
står det att eleverna ska lära sig traditionella och moderna sätt att bevara mat. (”The learner
should be able to explain the economic importance of micro-organisms in food processing,
storage and spoilage” Content (i), “Micro-organisms and food processing: micro-organisms in
relation to food processing, storage and spoilage and the modern and traditional methods of
food preservation”)54,55

Det finns flera exempel på denna typ av mål beskrivningar i den kenyanska kursplanen. Den
svenska kursplanen strävar efter att knyta an kunskapen till elevernas verklighet men eleverna i
Sverige har en annan verklighet än de i Kenya.

                                                          
51 Skolverket.(2000) Grundskolan kursplaner och betygskriterier Graphium Västra Aros, Västerås sid53
52 Kenya National Examination Council, (2000-2001)  KCSE Kenya certficate of secondary school. Nairobi,
     Kenya Sid 61,73
53 Kenya National Examination Council, (2000-2001)  KCSE Kenya certficate of secondary school. Nairobi,
     Kenya Sid 72
54 Kenya National Examination Council, (2000-2001)  KCSE Kenya certficate of secondary school. Nairobi,
     Kenya Sid 64
55 Kenya National Examination Council, (2000-2001)  KCSE Kenya certficate of secondary school. Nairobi,
     Kenya Sid 65



28

Graden av öppenhet skiljer markant mellan den kenyanska och den svenska kursplanen. Den
svenska kursplanen är väldigt öppet skriven. Målen beskriver stora arbetsområden och skriver
nästan inga detaljer som lärarna måste ta med i undervisningen. I det första uppnåendemålet för
år 9 står att eleverna ska känna till några av jordens ekosystem och hur organismers samverkan
kan beskrivas i ekologiska termer. Det  finns ett antal olika ekosystem och olika organismer har
inte samma samverkan beroende på vilket ekosystem man studerar. Målet ger många
valmöjligheter för de enskilda skolorna att utveckla de lokala målen som passar för deras skola.
KSCE ger inte lärarna samma möjligheter. De generella målen är inte väldigt detaljrika men de
specifika målen är mer specificerade vad vad gäller innehåll av delmomenten. KSCE skriver
även förslag på arbetsområden. Den kenyanska kursplanen kan användas direkt av en lärare
medan den svenska kursplanen måste arbetas om av varje lokal skolan för att fungera i
undervisningen.

Språket i kursplanerna är rätt lika. De tre kunskapsnivåerna som de svenska målbeskrivningarna
innehåller kan ses i de kenyanska men de är inte lika tydliga där. I målen kan man uttyda att de
använder olika ord för olika nivåer av kunnande. I den svenska kursplanen beskriver nivå 3
färdigheter som eleverna ska ha för att visa att de har uppnått en förtrogenhet till ämnet. I den
kenyanska kursplanen står nivå 3 formuleringarna mest under de specifika målen och de
praktiska övningarna.56 Det är under dessa rubriker som det beskrivs vilka färdigheter som
eleverna bör kunna.
Tabellen nedan visar likheterna mellan orden som kursplanerna använder.

Svenska kursplanen Kenyanska kursplanen

Nivå 1
känna igen
känna till

förklara (explain),
känna till (distinguish)
namnge (name)

Nivå 2
aktivt kunna delta
har kännedom om

Nivå 3
leda diskussioner

relatera (relate)
jämföra (compare).

genomföra observationer
delta i diskussioner

                                                          
56 Kenya National Examination Council, (2000-2001)  KCSE Kenya certficate of secondary school. Nairobi,
     Kenya
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Mina upplevelser av besök på Dagoretti primary school, secondary school och
Ongota rongai primary school

Dagoretti är en av de fattigare utkanterna runt om Nairobi. Det är inte ett slumområde men husen
består av plåtskjul. Jag kom i kontakt med rektorn på Dagoretti primary school och secondary
school genom den svenska skolan i Nairobi som haft utbyte med skolan tidigare. Ett par av
lärarna på svenska skolan var Dagoretti skolornas ekonomiska finansiärer. De hade även startat
ett samarbete med den kenyanska skolan och med sin gamla skola i Sverige. De svenska lärarna
hade tidigare bjudit de kenyanska lärarna att komma till Sverige och hälsa på sin vänskola. Detta
medförde att lärarna på Dagoretti primary school var insatta i det svenska skolsystemet. Jag fick
en känsla av att lärarna kände sig något underlägsna oss och lite ursäktande för att de inte hade
samma medel och resurser som skolan de hade varit på i Sverige hade. De var väldigt måna om
att jag skulle ha det bekvämt när jag var där.
Jag besökte skolan två heldagar och var då mest på primary school. Dagoretti Secondary school
var fortfarande under uppbyggnad. De hade endast elever som gick i de första två årskurserna.
Skolbyggnaden var inte heller riktigt färdigställd och vid tidpunkten för mitt besök fanns endast
tre klassrum. Klassrummen var trånga och kala. Det enda som fanns på väggarna var en svart
tavla. När jag kom in i klassrummet var det en prioritet att jag skulle få en sittplats och inte
behöva stå upp.

Dagoretti primary school hade en klass i varje årskurs från år 1 till år 8. Skolhuset bestod av ett
u-format plåthus. Större delen av ena benet på u-et bestod av en kyrksal. Skolans rektor var en
präst och den kyrkliga verksamheten speglades mycket i skolverksamheten då eleverna och
lärarna började dagen med att diskutera valda delar av bibeln.
Under mina besök höll de på med att lägga in golv i tre av klassrummen varvid dessa klasser var
flyttade till kyrksalen. Tre klasser i ett stort rum, mellan 40 och 50 barn i varje klass, med svarta
tavlor temporärt uppsatta över takbjälkarna, där skulle lärarna bedriva undervisning. I
klassrummet var det oerhört varmt och trångt. Bänkarna som eleverna satt i var ostadiga med ett
litet bord fastsatt i bänken. Att uppleva en biologilektion i denna miljö var så annorlunda jämfört
med det man är van vid i svenska klassrum. Alla dessa barn med tre olika lektionsmoment, en
med kiswahili, en med matematikundervisning och en med naturkunskap/biologi. Jag upplevde
att det fanns en så enorm aktivitet men ändå ett sånt lugn. Eleverna visade sina lärare respekt så
att det var möjligt att ha tre klasser i ett rum. Läraren bedrev katederundervisning. Biologiläraren
som jag lyssnade på upplevde jag som duktig då han klarade omständigheterna mycket bra.
Lektionen handlade om hur växter på olika sätt adapterar sig till omgivning och deras olika
mekanismer för att hindra vattenförluster. Hur växter kan indikera om det finns mycket vatten i
omgivningen. Läraren hade tagit med sig tre olika typer av växter som använder tre olika sätt att
minska vattenförluster, ex fetbladsväxt, växter som rullar ihop bladen och de som tappar bladen
när det blir för torrt. Dessa växter fanns i barnens omgivning och många av barnen hade sett dem
förut. Läraren använde sig av barnens förkunskaper och undervisade mycket i frågeform.
Litteraturen som eleverna använde var en bok som skulle utveckla deras kunskaper inom
jordbruk. De flesta av eleverna odlade mycket mat själva för att kunna försörja familjen så det
var en viktig kunskap hur de kunde effektivisera odlingarna. Efter lektionen pratade vi med
läraren och hur de brukade lägga upp undervisningen och varför han hade använt sig av verkliga
föremål. Jag bad om att få se kursplanen/syllabus och de lovade att de skulle leta fram den. Jag
förhörde mig lite om hur det var att arbeta som lärare. Om det var bra betalt och hur länge de
utbildade sig för att få undervisa. De berättade ytligt så jag fick aldrig någon riktig förståelse för
vad de sa, men jag fick uppfattningen att de trodde att skolorna i Sverige och svenska lärare var
betydligt bättre än de kenyanska. Jag tror inte att en svensk lärare hade klarat av att undervisa
under deras förhållanden.
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Besöket på Ongata rongais primary school gjordes i samband med att jag besökte ett barnhem för
barn vars föräldrar satt i fängelse. I Kenya fungerar det så att barn under 10 år sitter med
föräldern i fängelse. När barnet fyller tio släpps barnet ut och förväntas klara sig själv. Barn som
är över tio hamnar utanför skolsystemet. Barnhemmet som jag besökte drivs av en svensk
missionärsgrupp och hjälpte dessa barn så att de kunde gå i skolan och att de klarar sig.
Föreståndarinnan tog med oss till skolan och introducerade mig för rektorn. Ongata rongai är en
förort till Nairobi som ligger ett par mil utanför Nairobi centrum. Skolan såg på utsidan ut att
vara rikare än Dagoretti primary school, då skolbyggnaden bestod av riktiga hus. Ongata rongai
var även en av få skolor som erbjöd sina elever skollunch. Skollunchen bestod ofta av iri, en
blandning av mjöl och majs. Klassrummen som jag kom in i kändes inte alls lika trånga men det
var fortfarande kala klassrum. När jag besökte höll eleverna på att avlägga sina nationella prov
så lärarna bedrev inte någon undervisning. Jag fick dock ta del av ett nationellt prov för
naturkunskap. Provet bestod av flervalsfrågor. Det krävdes att eleverna hade en förståelse för det
de hade lärt sig för att kunna välja rätt alternativ, ansåg lärarna. På Ongata rongai var det tillåtet
att aga elever som inte respekterade lärarna och de regler som fanns. vilket vi även fick se att de
utnyttjade. Rektorn på skolan visade oss hur ”syllabus” såg ut och vi fick ta en snabb titt i den.
Vi kunde inte låna den för att kunna kopiera den på svenska skolan då vi inom kort tid skulle
lämna Nairobi och skolan skulle inom en vecka sluta sin andra termin och ha lov i en månad.
Rektor berättade var vi kunde införskaffa en egen kopia men den fanns inte att få tag i. Den var
inne på revidering och skulle komma inom en framtid men en exakt tid kunde inte bokhandlarna
säga.
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Diskussion

Att jämföra två kursplaner har varit ett intressant arbete då det råder stora skillnader mellan
Sverige och Kenya, både kulturellt och ekonomiska förhållanden. När man tittar på den
kenyanska kursplanen kan man se att de har goda förhoppningar på deras skolundervisning och
att de strävar efter att kursplanen ska passa alla skolor i landet. Många av de statliga skolorna har
dock inte samma resurser som de privata skolorna har. Under mitt besök i Kenya besökte jag
endast statliga skolor så jag har inte uppfattning hur bra de privata skolorna var.  Genom att
skolavgifterna på de privata skolorna var mycket högre än på de statliga skolorna kan man anta
att undervisningen har en bättre standard och att de hade något mer resurser an de statliga
skolorna. Alla skolmålen är inte realistiska för de medelklassiga skolorna och neråt. Det står i
KCSE att eleverna ska lära sig delarna av ett mikroskop och kunna använda det men på de två
skolorna som jag besökte fanns det inga mikroskop. Lärarna kunde vara glada om de flesta
eleverna hade råd med att inhandla det obligatoriska skolmaterialet som eleverna skulle ha. På en
av de skolorna som jag besökte var de mycket glada över att de hade råd att lägga in golv i tre av
klassrummen och på den andra skolan som jag besökte var de väldigt stolta över att de kunde
erbjuda eleverna skollunch vilket var väldigt ovanligt. Under ett sådant besök inser man att jag
som lärare i Sverige har helt andra krav på undervisning situationen för att klara av den medan
en lärare i Kenya får ta det som kommer och göra det bästa av situationen.

Lpo 94 är väldigt vagt skriven för att ge lärarkåren en större valfrihet i sitt arbete. Både strävans
mål och uppnående mål är lika otydligt skrivna över vad målen betyder i praktiken. De lokala
tolkningar som görs på skolor runt om i landet ser väldigt olika ut. Den gemensamma kursplanen
med uppnående mål är en garanti för staten att ge eleverna en nationell likvärdig utbildning
kunskapsmässigt även om innehållet skiljer sig från varandra. Jag anser att det är bra att
kursplanen ger utrymme för att kunna göra lokala anpassningar av kurserna i skolan för att skapa
en bra undervisningssituation för eleverna. Men de öppna målen kan ge så stora variationer
mellan olika delar av landet och olika skolor att det inte alls blir en likvärdig utbildning. Kraven i
uppnående målen skulle kunna vara mer tydligt skrivna för att skapa en mer likvärdig utbildning
men att arbetsmetoderna att nå målen är öppna. I de gamla kursplanerna, Lgr 69 och Lgr 80, ges
inte alternativa arbetssätt utrymme i undervisning men det gör Lpo 94. Det enda som Lpo 94
beskriver är den pedagogiska grundsynen som råder. Att läraren ska utgå från en individualistisk
syn på eleven och bygga den nya kunskapen på den grundkunskap som eleven redan har. Den
pedagogiska synen som den kenyanska kursplanen är grundad på är svårare att tyda. Det verkar
som om kunskaper och skolundervisningen ska ha en tillämpning och inte är inriktat mot att
individen ska tänka över sitt handlande. Jag skulle vilja påstå att den kenyanska kursplanen
bygger på behavioristiska tankar med inslag av sociokulturella tankar då det står klart och tydligt
att man ska använda lokalt användbart material, en artefakt att diskutera ikring.

När jag startade arbetet med att jämföra de båda kursplanerna så funderade jag på om den
kenyanska kursplanen påminde om Lgr 69 och Lgr 80 i uppläggningen då jag läst om
läroplansteori att Lgr 69 och Lgr 80 var mer styrda i deras uppläggning och inte gav lärarna
mycket utrymme för egna tolkningar. När jag började jämföra så lånade jag exemplar av de
gamla läroplanerna och såg då att den kenyanska kursplanen och de gamla svenska kursplanerna
inte alls ser likadana ut. De gamla svenska kursplanerna och den kenyanska kursplanen har
ungefär samma styrning genom att alla tre kursplanerna anger vad varje delmoment ska innehålla
och att kursplaneboken kan användas direkt för att bedriva undervisning.
Det är dock en stor skillnad  mellan de gamla svenska kursplanerna och den kenyanska
kursplanen och det är att den kenyanska kursplanen inte innehåller mycket text i övrigt förutom
måltexter. Lgr 69 och Lgr 80 är skrivna med mycket text och det ansågs när de användes att de
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var tunga och svårarbetade. Lpo 94 går där emot inte att använda direkt i undervisning utan
måste arbetas om för att förtydliga vad varje mål ska betyda

De likheter man kan se emellan kursplanerna är att innehållet på de stora delområdena,
kunskapsområdena innehåller liknande mål. Ett exempel på en likhet är att i strävans mål och i
”generel objectives” skrivs att eleverna ska lära sig ekosystem och hur olika organismers
samverkan påverkar deras omgivning. En annan likhet är att eleverna ska utveckla en förståelse
för hur alkohol och droger påverkar hälsan och hur rätt kosthållning och motion kan förbättra
deras hälsa. De stora skillnaderna som syns är när den kenyanska kursplanen under strävans mål
anger att eleverna ska lära sig om hur de kan rena vatten från kolera och andra vanlig
smittsamma sjukdomar i Kenya. Detta är bra då eleverna i Sverige inte alls har samma vardag
som eleverna i Kenya. De flesta av oss i Sverige vet inte hur det är att kanske inte ha råd att låta
sina barn gå i skolan nästa termin för att det är så hög arbetslöshet. Eleverna i Kenya ser det som
ett privilegium att få gå i skolan medan i Sverige ser eleverna det som en skyldighet. Eleverna i
Kenya visar lärarna mer respekt än vad eleverna i Sverige gör. Vi i Sverige tillåter ett helt annat
kaos än vad de gör i Kenya. Det hade inte varit realistiskt att ha aktiv undervisning som Lpo 94
främjar i ett klassrum i Kenya. Det var vad jag såg många elever i varje klass och klassrummen
var trånga. Skolorna har inte mycket material att tillgå för att arbeta elevaktivt. De var dock
duktiga på att hitta artefakter att diskutera kring för att skapa en mer realistisk undervisning. Det
står klart och tydligt i den kenyanska kursplanen att lärarna ska utnyttja lokalt användbart
material för att åskådliggöra undervisningen.

Sammanfattningsvis så finns det både för- och nackdelar i båda kursplanerna. Att den kenyanska
kursplanen skiljer sig så pass från den svenska har att göra med att den svenska skolan har
kommit längre i sin utveckling. Den svenska skolan har mer resurser och har utifrån det
utvecklat en kursplan som är anpassad för ett samhälle där barnen tidigt får bestämma mycket
själv. Elever har en rättighet att influera sin skolgång. Sverige har tillgång och utrymme för att
kunna låta eleverna göra detta. I Kenya finns inte dessa tillgångar på samma sätt, eleverna får
betala för att få gå i skolan och många är så fattiga att de inte alltid kan köpa material till skolan.
Skolorna får inte mycket statliga bidrag så det finns ingen garanti att skolorna har några resurser
av material att tillgå. Kursplanen i Kenya ska tillgodose alla dessa skolor. Att kursplanen strävar
efter att eleverna ska ha mer användning av sin kunskap även om de inte fortsätter med högre
studier är ett krav i Kenya då majoriteten av eleverna inte fortsätter till högre studier. Om det ska
vara försvarbart att föräldrarna ska betala terminsavgifter tre gånger per år måste skolan visa att
eleverna har direkt användning för det de lär sig. När det även är en stor andel av befolkningen
som är analfabeter är det viktigt att barnen får bra kunskaper för att kunna ta del av information
och förbättra sin hälsa och inte sprida vidare vanliga sjukdomar. Det jag har känt är att den
kenyanska kursplanen ibland strävar efter att nå upp till en västerländsk standard men att de inte
tänker på att hjälpa skolorna i landet att kunna nå upp till kursplanens standard. Den svenska
kursplanen börjar däremot att släppa greppet aning för mycket. Blir kursplanen mer otydligt
skriven kommer inte kursplanen att garantera en likvärdig nationell utbildning. Det är bra att
valet av arbetsmetoder har hamnat på lärarkåren istället för att någon på skolverket ska kunna
säga vad som fungerar i varje klass i landet. Det är lärarkåren som har erfarenheterna och som
måste kunna hitta andra vägar att undervisa när inte klassen ger en bra respons till det framlagda
materialet.

Att det finns likheter i kursplanernas mål är inte heller konstigt då det är det som är det centrala i
de gemensamma ämnena som länderna läser. I valet av innehåll i utbildningar har länderna
influerats av samma tankar och idéer. Kenya som koloniland till Storbritannien har påverkats av
Storbritannien, som har liknande idéer som Sverige över vad samhället anser vara viktigt i
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undervisningssituationer av ämnen. Det som skiljer sig är organisationen av ämnena och hur
eleverna väljer ämnen att läsa. Här följer den kenyanska skolan mer det brittiska skolsystemet
vilket skiljer sig från det svenska. Att eleverna får välja vilka ämnen de ska läsa och att de på ett
tidigt stadium väljer bort många ämnen. I Kenya dessutom är det de naturvetenskapliga ämnena
som prioriteras för att det är där arbeten finns, inom medicin och inom miljöarbete med
hjälporganisationer.
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Sammanfattning

Det var under min långpraktik som jag tog chansen att åka till Nairobi, Kenya och startade
arbetet med att jämföra den kenyanska skolan med den svenska. Det blev intressant att veta hur
skolorna skiljde sig från varandra. För att avgränsa område till examensarbetet valde jag att titta
närmare på det ämne som jag alltid har tyckt varit roligast i skolan, biologi för att se hur ämnets
uppläggning skiljde sig mellan de två länderna. Det var intressant att se om ett u-land använde
andra metoder och la tyngdpunkten på annat innehåll än vad ett i-land gjorde.

Läroplansteori skulle ge mig en grund i att förstå hur utbildningarna, kursplanerna är uppbyggda
och vilka tankar som ligger bakom. När jag har beskrivit mycket av läroplansteorin har jag utgått
från den svenska skolutvecklingen då det är den som jag har egen erfarenhet av och det gör det
lättare att använda något känt för att åskådliggöra hur det kan se ut.
 De tre huvudfrågorna som en läroplansteori ska besvara är

Hur formuleras utbildningens mål?
Hur väljs innehåll för en utbildning?
Hur organiseras innehållet i utbildningarna?57

Utbildningarnas mål formuleras olika beroende på vilka pedagogiska tankar och idéer som råder
när kurs- och läroplanerna skrivs. Läroplaner och kursplaner kan skrivas med olika stor
öppenhet. Lpo 94 som är den använda läroplanen i skolan idag har mål som är öppet skrivna
vilket ger utrymme för egna tolkningar av vad målen betyder. Det är menat att läroplanen och
kursplanen ska arbetas om på lokal nivå för att undervisningen ska ta hänsyn till sin omgivning
samtidigt som den blir mer intressant för eleverna när de känner igen sig. Lpo 94 skriver inte hur
undervisningen skall bedrivas utan lärarkåren har fått mer frihet för att använda den kunskap
som de har om att bedriva undervisning. Den kenyanska kursplanen, KSCE, däremot är mer
styrande i sin formulering av vad som utbildningen ska innehålla. Den innehåller generella mål
över vad kursen ska sträva emot men även specifika mål över vad varje delmoment ska
innehålla. Den beskriver dock inte hur undervisningen ska bedrivas mer än att lokalt användbart
material ska användas i stor utsträckning. De gamla svenska läroplaner som jag även tagit del av
för att kunna göra en bra jämförelse är dock mer styrande än vad den kenyanska kursplanen är.

Det är inte bara läroplanen och kursplanen som är de styrande faktorerna som påverkar den
svenska skolan utan det är även de lokala kursplanerna och arbetsplanerna. Därtill kommer även
en timplan som ska garantera att alla elever i landet får rätten till ett minsta antal timmar i
undervisning i varje ämne. Om eleven behöver mer ska skolan i så stor utsträckning som möjligt
ordna det så att alla elever minst klara betyget godkänt. Timplanen är emellertid på väg att
försvinna.

Innehållet i en utbildning väljs utifrån krav från samhälle och arbetsmarknad. Det är tänkt att
skolan ska kunna producera den arbetskraft som kommer att behövas på arbetsmarknaden.
Dessutom är det viktigt att innehållet i utbildningen gör att eleverna blir ansvarsfulla
demokratiska medborgare som förstår innebörden av att leva i vårt samhälle. De pedagogiska
tankarna om hur undervisning ska ske och hur elever lär sig är även en bidragande orsak till att
valet av innehållet ser ut som det gör.

                                                          
57 Lundgren UP(1981) Att organisera omvärlden - en introduktion till läroplansteori, Liber pulitza, Stockholm.
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Hur innehållet organiseras varierar men det har länge varit en tradition att ordna kunskaperna
efter ämnestillhörighet. Det kommer tankar om ämnesintegration för att öka överlappningen
mellan ämnena men i kursplanen är ämnena fortfarande uppradade i ordning. De finns
begränsningar som kan påverka skolan förmåga att organisera  innehållet i utbildningen. Sådana
begränsningar kan vara förordningar som gäller skolan, ekonomiska begränsningar och fysiska
begränsningar.58

Den svenska kursplanen i biologi är uppbyggd på fyra riktningar som genomsyrar kursen och
kan återfinnas i målen. De fyra riktningarna är ekosystem, biologisk mångfald, cellen och dess
livsprocesser samt människan. Målen som kursen ska sträva emot och eleverna ska uppnå
innehåller tre typer av mål: faktamål, färdighetsmål och tillämpningsmål. Dessa mål kan även ses
som kunskaper i biologi, kunskaper om biologi och kunskaper om dess tillämpning, användning.

Denna indelning återfinns i den kenyanska kursplanen men inte lika tydligt som i den svenska
kursplanen. I den kenyanska kursplanen kan man även dra likheter mellan  ”generel objectives”
och de svenska ”mål att sträva emot ”. Ett litet likhetstecken kan även göras mellan ”specific
objectives” och ”mål att uppnå ”. Båda målbeskrivningarna anger  vad eleverna ska kunna efter
genomförd kurs. I den kenyanska kursplanen beskrivs målen med  vad eleverna borde kunna och
inte med ska kunna men innebörden är snarlik.

Tyngdpunkten i den kenyanska kursplanen är lik den i den svenska kursplanen. Att eleverna ska
utveckla en förståelse för hur organismer samverkar i naturen och deras påverkan på
omgivningen. Dessutom anser kursplanerna att miljö och miljöförstöring en är viktig del av vad
biologiundervisningen ska handla om samt att  eleverna ska lära sig hur den mänskliga kroppen
med dess delar fungerar och hur elevens livsmönster påverkar deras hälsa och samlevnad med
andra människor. Den stora skillnaden som den kenyanska kursplanen har från den svenska är att
den påpekar mer verklighetnära mål som eleven ska lära sig. Mål som kan ses som ålderdomliga
hos oss men är en del av vardagen i Kenya.

Orsakerna till att kursplanerna skiljer sig på ett sådant sätt är att Sverige redan för ett århundrade
sedan har genomgått den utveckling som Kenya genomgår nu. Kenyas resurser för skolan och
deras krav från samhället gällande vilken sorts medborgare skolan ska producera skiljer sig från
vad den svenska skolan måste producera. Den kenyanska skolan har bra ambitioner och
kursplanerna som snart skulle in på revidering kommer att anpassa sig efter de nya krav som
skolan kommer att ställas inför. Det är dock konstigt att läsa i den kenyanska kursplanen att
eleverna ska lära sig kunskaper som de har direkt användning av men samtidigt tar kursplanen
upp mål som majoriteten av skolorna i landet inte kommer att kunna uppfylla, förutom de allra
rikaste skolorna.

Även om det finns många kulturella och utvecklingsmässiga skillnader mellan Sverige som i-
land och Kenya som u-land så har jag märkt att det också finns många likheter i den strävan som
länderna har med att utbilda sina unga.

                                                          
58 Dahlgren H, ”Mål och medel”, Fälths tryckeri, Värnamo, 1995
Skolverket, ”Grundskolan, kommentarer till Kursplaner och betygskriterier, Graphium Västra Aros, Västerås 2000
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