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Abstract 

This thesis is a comparative study examining the goals and tasks for the Swedish upper 

secondary school and the influence from the European Union’s strategic work with a 

common education policy. To determine if there is any Europeanization the question 

has been raised how the strategic work from the European Union has influenced the 

Swedish law of education and the curriculum for the upper secondary school. As a 

theoretical framework, the theory of Europeanization is used to examine if there is any 

change in before and after the membership. The main conclusions are that there is some 

degree of a Europeanization of the Swedish upper secondary regarding digital 

competence and entrepreneurship however not as much in the social and civic 

competences where democracy has been a central part in Swedish education since the 

1950s. The changes in the curriculum are not exclusively by the influence of the 

European Union. the globalisation and a change towards service society is also a key 

factor. When it comes to a european dimension in the education, the amount found does 

not reflect the expectations, compared to the ambitions set down by the European 

Union. What has been concluded is, even if there is a larger trend in globalisation and 

societal change, the European Union is a part of this inclination and has therefore 

influenced the upper secondary school system to a degree.  
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Förord 

Den Europeiska Unionen som fenomen har länge funnits som ett intresse att studera, 

men även som diskussionsämne bland mig, mina vänner och familj. EU:s påverkan på 

Sverige är alltså både ett spännande, men samtidigt omdiskuterat område att skriva en 

uppsats om. I rollen som blivande ämneslärare i samhällskunskap såg jag chansen i att 

undersöka vilken påverkan den Europeiska unionen har haft på den svenska 

gymnasieskolan, vilket jag är tacksam över att fått chansen till. Dessutom tar jag med 

mig värdefulla lärdomar och ökade kunskaper från arbetet med denna uppsats in i 

yrkeslivet som lärare. Jag vill till sist rikta några tack till personer som hjälpt mig i den 

här processen. Jag vill rikta tack till mina goda vänner Tove Jansson och Martin Olsson 

för korrekturläsning och kloka tankar.  

Kristian Karlsson  
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1. Inledning 

Femtio år efter det att det europeiska samarbetet inleddes visar EU-medborgarna fortfarande 

inte tillräckligt intresse för det och stöder det inte heller fullständigt. Det har gjorts framsteg, 

främst tack vare de effekter gemenskapsåtgärder och -program har haft på områdena 

utbildning och ungdom, men trots det bekräftar undersökningar regelbundet att det finns stort 

behov av att stärka Europeiska unionens förankring bland dess medborgare1 

Detta citat är hämtat ifrån en rapport från 2004 där kommissionen och Ministerrådet 

gemensamt lägger fram vad de anser är viktigt för en gemensam europeisk 

utbildningspolitik. Det går att utläsa en vilja från EU:s sida att stärka unionens 

legitimitet genom åtgärder på utbildningsområdet för att nå Europas ungdomar. Det 

finns en tydlig vilja att få in en europeisk dimension i de nationella utbildningsystemen, 

vilket av många kan ses som problematiskt.   

Det slås nämligen fast i EU-fördraget att medlemsstaterna inom den Europeiska 

Unionen själva har makten att lagstifta om utbildningsfrågor. Genom användandet av 

subsidiaritetsprincipen2 såg medlemsstaterna till att ingen harmonisering av 

utbildningssystemen får ske. Istället ska unionen inneha en mer stödjande roll i dessa 

frågor och utarbeta riktlinjer den anser är viktiga åt medlemsstaterna. Vid 

millenniumskiftet intensifierade dock EU sitt arbete vad gäller utbildningsfrågor. Med 

Lissabonstrategin från 2000 sattes ett antal mål upp, bland annat för utbildning, för att 

till 2010 bli en konkurrenskraftig region i världen. Detta kan ses som starten för ett 

intensifierat arbete för en gemensam utbildningspolitik inom unionen. Trots att dessa 

mål inte uppfylldes till 2010 fortsatte det gemensamma arbetet och nya mål sattes upp 

till 2020. Samarbetet riktar in sig på att diskutera frågor kring framtidens utmaningar för 

unionen, där gemensamma strategier för hur utbildningssystemen hos medlemsstaterna 

kan utformas för att möta dessa utmaningar. Det ska dock påminnas igen att detta 

initiativ betecknas som en form av mjuka lagar, vilka inte är bindande då bindande lagar 

strider mot EU-fördraget.3 

Sverige har varit en del av den Europeiska Unionen sedan 1995. Tiden har kantats av 

anpassningar av olika områden, för att de ska uppnå de lagliga kraven som ställts i de 

                                                 
1 EUR-Lex: Europeiska kommissionen & Ministerrådet, ”UTBILDNING 2010” Snabba reformer krävs 

om Lissabonstrategin ska lyckas, 2004 (Hämtad: 2017-05-12). 
2 Även kallat närhetsprincipen. Används inom EU för att avgöra om en fråga ska beslutas på EU-nivå 

eller hos medlemsstaterna. Grundtanken är att besluten ska tas så nära medborgarna som möjligt.   
3Europeiska kommissionen: Strategiskt ramverk (hämtad 2017-04-21). 
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olika EU-fördragen. Detta har gett upphov till en del konflikter mellan offentliga 

institutioner och medborgare, samt mellan och inom de politiska partierna. EU:s roll är 

starkt ifrågasatt på många håll idag, men faktum är att dess påverkan på samhället är 

stark på många plan.4 Den påverkan som EU-medlemskapet har haft på det svenska 

systemet har inte gällt den svenska skolan i samma utsträckning då medlemsstaterna 

inom unionen, som nämnts tidigare själva bestämmer över utbildningsfrågor. Det är 

dock relevant att reflektera kring EU:s ökade intresse för gemensamma 

utbildningsstrategier eftersom  det efter millennieskiftet finns en möjlighet att en ökad 

påverkan på den svenska skolan uppstått. I kölvattnet av detta sjösattes nya svenska 

utbildningsreformer i början av 2010-talet. På vilket sätt har dessa påverkats av EU:s 

satsningar och strategier gällande utbildning inom unionen? Går det till och med att se 

en europeisering av den svenska gymnasieskolan? Det ska den här uppsatsen 

problematisera.   

1.2. Tidigare forskning 

När det gäller påverkan från EU på den svenska gymnasieskolan och en europeisering 

av Sverige finns det några avhandlingar och rapporter värda att lyfta.  

En rapport som gjorts av SNS demokratiråd år 2010, vilket består av fristående forskare, 

som på uppdrag av Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) presenterar 

rapporter om demokratins villkor i Sverige. Rapporten från 2010 undersöker på vilket 

sätt det 15 åriga medlemskapet i EU har påverkat svensk politik och demokrati utifrån 

fyra områden: statsskicket, förvaltningen, partipolitiken och välfärdsmodellen. Den 

svenska skolan berörs till viss del, men abstraktionsnivån är högre och fokuserar mer på 

det politiska systemet som helhet.5 De slutsatser demokratirådet kommer fram till i sin 

undersökning är att EU-medlemskapet har gett bestående avtryck i hur den svenska 

politiken organiseras och styrs. Det har påverkat alla de politikområden som undersökts. 

I många falla har medlemskapet förstärkt redan existerande trender, som exempelvis 

internationaliseringen och globaliseringen skapat. Dessa faktorer spelar en större roll än 

medlemskapet i sig menar demokratirådet. Dock menar demokratirådet att EU-

medlemskapet ändå satt både direkta och indirekta avtryck på det svenska politiska 

systemet.6  

                                                 
4 EU-upplysningen, EU-lagar gäller före svenska lagar. (Hämtad: 2017-05-20). 
5 Demokratirådet, Europeiseringen av Sverige,2010, s. 7. 
6 Demokratirådet, 2010, s. 133–134. 
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I avhandlingen Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis Om villkor och 

lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt från 2007 lyfter Svedberg upp att 

OECD tillsammans med EU, trots medlemsstaternas tillämpning av 

subsidiaritetsprincipen, är en av de överstatliga aktörer som påverkat 

utbildningssystemet på nationell nivå. Svedberg lyfter fram att EU:s arbete med 

Lissabonstrategin, det strategiska arbetet efter, med olika arbetsprogram och rapporter, 

lyfter entreprenörskap som en av de viktigaste kompetenserna för att EU ska bli en 

konkurrenskraftig region i världen. Hon kommer fram till att i det reviderade 

Lissabonprogrammet finns det långtgående riktlinjer för utbildning i entreprenörskap.7 

Från svenskt håll har många av dessa riktlinjer enligt Svedberg implementeras, men det 

finns inte en samlad uppfattning kring entreprenörskap bland de olika myndigheterna 

samt vad gäller framskrivandet av entreprenörskap i läroplanstexterna.8  

Svedberg lyfter även upp entreprenörskap på nationell nivå där hon identifierar att både 

utredningar och arbete har gjorts för att få in entreprenörskap i den svenska skolan, men 

entreprenörskap finns ändå inte inskrivet i läroplanstexterna. Däremot menar Svedberg 

att det har funnits en vilja att införa entreprenörskap som ett perspektiv och i förslaget 

till en revidering av gymnasieskolan 2007 fanns det perspektivet med. Det sköts dock 

på framtiden, i och med regeringsskiftet 2006.9 

Dessa avhandlingar och rapporter är som äldst tio år gamla, men fyller ändå en funktion 

i kartläggandet av forskningsläget. Detta gör också att den här studien har relevans, då 

en europeisering av gymnasieskolan är tämligen outforskad. Vidare berör Svedberg att 

entreprenörskap inte finns inskrivet i läroplanstexterna från 1994, men det fanns en 

strävan efter det redan då. I läroplanen för gymnasieskolan 2011 finns entreprenörskap 

med i texterna.  Det finns alltså ett värde att studera detta. Kan en europeisering förklara 

den här utvecklingen? Detta leder in på uppsatsens syfte.  

 

1.3 Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna studie är att problematisera huruvida den Europeiska unionens 

gemensamma arbete kring utbildning med avstamp i Lissabonstrategin har påverkat den 

svenska gymnasieskolans uppdrag och allmänna mål.  

                                                 
7 Svedberg, Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis Om villkor och lärande i gymnasieskolans 

entreprenörskapsprojekt, 2007, s. 13. 
8 Svedberg, 2007, s. 15.  
9 Svedberg, 2007, s. 21. 
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För att undersöka vilken betydelse EU:s gemensamma strategier för utbildning haft på 

den svenska gymnasieskolans uppdrag och allmänna mål kommer följande 

frågeställningar ställas:  

 På vilket sätt har EU:s gemensamma strategiska arbete påverkat den nya svenska 

skollagen från 2010?  

 På vilket sätt har EU:s gemensamma strategiska arbete påverkat arbetet med en 

ny läroplan för den svenska gymnasieskolan 2011?  

1.4. Yrkesrelevans 

Den här uppsatsen skrivs inom ämneslärarprogrammet med inriktning mot 

gymnasieskolan, inom ämnet samhällskunskap. Därför är en motivering till den här 

uppsatsen syfte och innehåll vad gäller relevans till lärarprofessionen nödvändig. Den 

här uppsatsen berör på vilket sätt det europeiska samarbetet har påverkat den svenska 

gymnasieskolan vad gäller uppdrag och allmänna mål, vilket i rollen som lärare är 

viktigt att vara medveten om. Dessutom berör ämnet även samhällsvetenskapen då det 

berör EU som organisation och dess funktioner i förhållande till Sverige och dess 

system. I kursplanerna för samhällskunskap 1a1 och samhällskunskap 1b står det 

framskrivet i det centrala innehållet att undervisningen ska behandla demokrati och 

politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU.10 Den här uppsatsen berör 

kunskaper om hur EU:s system fungerar och hur det påverkar Sverige på nationell nivå 

vad gäller utbildningspolitik och  specifikt gymnasieskolan, detta ger en tydlig koppling 

till det centrala innehållet i de två grundkurserna i samhällskunskap. Eftersom dessa 

kurser är grundkurser innebär det att alla elever på gymnsiet ska få kunskaper om EU 

och dess politiska system. Det finns alltså tydliga beröringspunkter till 

lärarprofessionen, både på ämnes och yrkesnivå.  

1.5  Disposition  

Den här uppsatsen är disponerad utifrån följande sätt: Först i uppsatsen finns en 

inledande del där tidigare forskning, syfte, frågeställningar, samt relevans för ämnet och 

lärarprofessionen presenteras. Sedan följer ett bakgrundskapitel för en ökad förståelse 

för läsaren, men också för att sätta in studien i en kontext. Efter det följer ett kapitel där 

val av metod och material diskuteras och motiveras samt de avgränsningar som gjorts. 

                                                 
10 Läroplanen för gymnasieskolan 2011(Lgy 11) s. 144,150. 
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Därefter presenteras de resultat som identifierats i undersökningen. Därpå kommer en 

analys av resultaten, som sedan mynnar ut i de huvudsakliga slutsatser studien kommer 

fram till. I ett sista kapitel sammanfattas studien och förslag på vidare forskning 

presenteras. 
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2. Bakgrund 

För att få en ökad förståelse för uppsatsens innehåll, då EU:s arbete och olika 

institutioner kan vara svårbegripligt, kommer här en kort redogörelse för EU:s olika 

institutioner, dess funktioner och uppdrag. Vidare kommer en historisk genomgång över 

arbetet med utbildningsfrågor inom det europeiska samarbetet för att sätta studien i en 

tydlig kontext.  

2.1 EU:s institutioner  

Den Europeiska unionen består av ett antal institutioner som kan ses som unionens 

maskineri där intressen och åsikter formas till politik. Dessa institutioner är säregna i sin 

utformning tack vare en kompromiss mellan ett traditionellt mellanstatligt samarbete 

och en strävan från grundarna att samarbetet ska utvecklas till en federal statsordning. 

Vilka olika funktioner och roller de olika institutionerna har utåt, men också i 

förhållande till varandra regleras i de fördrag som medlemsstaterna arbetat fram 

tillsammans.11 

I den här uppsatsen kommer framförallt den Europeiska kommissionen, 

Europaparlamentet, Ministerrådet samt det Europeiska rådet att beröras. För att nå en 

ökad förståelse för hur EU påverkat den svenska skol- och utbildningspolitiken krävs 

det en kort genomgång över institutionernas roll och funktion.   

2.1.1 Europeiska kommissionen 

Den Europeiska kommissionen, oftast benämnd som kommissionen ses som en av de tre 

övernationella centrala institutionerna inom EU, de andra två är Europaparlamentet och 

EU-domstolen. Kommissionens huvudsakliga syfte är att verka för unionens bästa. Den 

ska mer ta hänsyn till unionens kollektiva intresse och mindre för de enskilda 

medlemsstaterna. Kommissionen består i skrivande stund av 28 kommissionärer, en 

från varje medlemsstat, alla med olika uppdrag. Under nuvarande period, 2014–2019, är 

kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker från Luxemburg. Sveriges 

kommissionär heter Cecilia Malmström vars uppdrag rör handel. Kommissionären för 

utbildning är ungraren Tibor Navracsics.12 Kommissionens tre huvudsakliga funktioner 

                                                 
11 Tallberg, EU:s Politiska system, 2016 s. 13–14.  
12 Europeiska kommissionen, Kommissionärerna. (Hämtad: 2017-05-17). 
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är att ta initiativ till ny lagstiftning, genomföra den gemensamma politiken och att 

övervaka hur medlemsstaterna efterlever EU:s regelverk.13 

2.1.2 Europaparlamentet 

Europaparlamentet är den av EU:s institutioner som har tätast band med invånarna i 

medlemsstaterna. Det är dessutom den enda av institutionerna inom den Europeiska 

Unionen där medlemmarna är direktvalda, vilket innebär att parlamentet är den 

institution med störst demokratisk förankring. Europaparlamentet består av 751 

europaparlamentariker som väljs av medborgarna genom allmänna val som sker ungefär 

samtidigt i varje medlemsstat. Varje stat har ett antal platser i parlamentet som bestäms 

beroende på folkmängd.14 

Europaparlamentet har tre huvudsakliga uppgifter: medverka i lagstiftningsärenden, 

besluta om EU:s gemensamma budget samt kontrollera den verkställande makten, 

specifikt kommissionen. Uppgifterna är snarlika dem i de nationella parlamenten. När 

det gäller lagstiftningen är parlamentets viktigaste roll att ta ställning till lagförslag 

enligt det normala lagstiftningsförfarandet, vilket något förenklat innebär att 

lagförslaget måste godkännas av både parlamentet och Ministerrådet. Vad gäller 

budgeten har parlamentet även här en gemensam beslutsrätt med Ministerrådet. 

Parlamentet har dock det sista formella beslutsfattandet gällande budgeten.  

Likt de nationella parlamenten har europaparlamentet en kontrollerande roll av den 

verkställande makten. Syftet med detta är framförallt för att bibehålla demokratisk 

legitimitet. Ett exempel på denna kontroll är att varje medlemsstats kommissionär måste 

godkännas av parlamentet, vilket ger en stark makt att kontrollera vilka som sitter i 

kommissionen.15  

2.1.2 Ministerrådet 

Ministerrådet består av ministrar från de olika medlemsstaterna. Vilka som sitter i 

Ministerrådet varierar beroende på vilka frågor som diskuteras. Berör det utbildning 

träffas medlemsstaternas utbildningsministrar, berörs jordbrukspolitik träffas 

medlemsstaternas jordbruksministrar. Ministerrådets primära funktion är 

                                                 
13 Tallberg, 2016, s. 81. 
14 Europaparlamentet, Om parlamentet, Politiska organ. (Hämtad: 2017-05-17). 
15 Tallberg, 2016, s. 99–104.   



  
 

8 

beslutsfattande, uppdelat i både lagstiftning och samordning. Ministerrådet har till viss 

del en verkställande funktion.16 

När det gäller lagstiftning är det den funktion som är mest framträdande hos 

Ministerrådet. Ministerrådet fattar bindande beslut vad gäller ny EU-lagstiftning 

tillsammans med Europaparlamentet. I linje med ordinarie lagstiftningsförfarande krävs 

det att båda institutionerna godkänner förslaget.  

Ministerrådet har en viktig samordnande funktion. Det är framförallt på två områden 

samordningen sker. Dels gäller det beslut kring den gemensamma utrikes och 

säkerhetspolitiken, men även koordinering av ett antal politikområden där den 

huvudsakliga makten ligger på nationell nivå. Exempel på dessa områden är 

utbildningspolitik och socialpolitik, där Ministerrådet är med och fattar riktlinjer för 

medlemsstaterna som de bör följa. Detta sker i samarbete med kommissionen.  

Den verkställande makten inom EU är uppdelad mellan kommissionen och 

medlemsstaterna, genom Ministerrådet och det Europeiska rådet. Ministerrådets roll i 

den verkställande funktionen är både politiskt och administrativ. Politisk ska 

Ministerrådet upprätta riktlinjer för att genomföra de gemensamma besluten. Den 

administrativa delen består av att nationellt genomföra all den politik som beslutats på 

EU-nivå.17 

2.1.3 Europeiska rådet 

Det Europeiska rådet består av medlemsstaternas stats- och (eller) regeringschefer, 

ordföranden och kommissionens ordförande. Det Europeiska rådet växte fram på ett 

annorlunda sätt än andra EU-institutioner, genom mötespraxis och inte genom 

grundfördragen. Med Lissabonfördraget fick det Europeiska rådet formell status som 

institution. Det Europeiska rådet och Ministerrådet ligger nära varandra och ses som 

medlemsstaternas organ. Det Europeiska rådet ses i regel fyra gånger om året där de 

diskuterar unionens utveckling och frågor.18  

Europeiska rådets funktioner har likt institutionen i sig utvecklats över tid. I 

Maastrichtfördraget fastslogs att deras uppgift ska vara att ”ge unionen de impulser som 

behövs för dess utveckling och bestämma dess allmänna politiska riktlinjer och 

                                                 
16 Tallberg, 2016, s.109, 119. 
17 Tallberg 2016, s. 119–122. 
18 Europa.eu: Europeiska rådet, Sammansättning. (Hämtad 2017-05-20).  
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prioriteringar”. Detta kan tolkas som att det Europeiska rådet är unionens högsta organ 

och ledarskap är dess primära syfte.19 

2.2 EU och utbildning, en historisk tillbakablick 

I det europeiska samarbetets begynnelse var utbildningsfrågor inte något prioriterat 

område. Istället låg fokus på att säkra freden genom ekonomiskt samarbete. I de 

grundfördrag som brukar markera grunden för det europeiska samarbetet, Parisfördraget 

(1951), Romfördraget (1957) och Euratom (1958) nämns ingenting om 

utbildningsfrågor generellt. Dock berör några artiklar i fördragen, frågor kring en 

gemensam yrkesutbildning för att utveckla ekonomin både nationellt och inom den 

gemensamma marknaden.20  

En orsak till att utbildningsfrågorna inte tog en större plats i dessa fördrag berodde på 

att medlemsstaterna ansåg att det var varje stats egna domäner och ville inte släppa för 

mycket makt högre upp. Istället hamnade frågor gällande utbildningsfrågor hos det 

Europeiska rådet (inte dagens Europeiska råd), vilket var ett samarbete med 

mellanstatlig karaktär, där medlemsstaterna kunde diskutera frågor som rörde bland 

annat samarbete om utbildning istället för en gemensam strategi. Det Europeiska rådet 

var den instans som behandlade mellanstatligt samarbete under decennierna efter 1950-

talet.21 

En start för ett djupare samarbete gällande generell utbildning går att se med bildandet 

av kommittén för utbildning 1973 av medlemsstaternas utbildningsministrar och EU-

kommissionen. Den var drivande i arbetet med ett åtgärdsprogram för utbildning som 

lades fram 1976. Det centrala i detta åtgärdsprogram var att ge kommissionen mandat 

att utbyta utbildningsexpertis mellan staterna och initiera pilotprojekt för att underlätta 

övergången mellan skolan och arbetslivet. Enligt Ertl(2006) var det ganska blygsamma 

mål som sattes upp. Det som ses centralt här är det faktum att Ministerrådet och 

kommissionen för första gången visade ett intresse och legitimerade utbildning som ett 

politiskt område för det europeiska samarbete. Åtgärdsprogrammet för utbildning 

                                                 
19 Tallberg 2016, s. 131. 
20

 Ertl, European Union policies in education and training: the Lisbon agenda as a turning point?, 2006, 

s.6. 
21 Amann, Caroline U., "Völkerrecht, Europarecht und Internationales Wirtschaftsrecht : The EU 

Education Policy in the Post-Lisbon Era”, 2015, 23. 



  
 

10 

bidrog till att en mängd projekt sattes i verket, vilka har påverkat hur unionen arbetar 

med utbildningsfrågor idag.22 

2.3 Maastrichtfördraget 

I arbetet med Maastrichtfördraget, eller EU-fördraget, som trädde i kraft 1 november 

1993 fanns det ambitioner för ett allt djupare samarbete rörande utbildningspolitiken. 

Med det nya fördraget berörde EU-lagstiftningen utbildningspolitiken för första gången. 

Till skillnad från tidigare då det funnits en stark motvilja att integrera utbildningen i 

lagstiftningen fanns det nu en vilja från medlemsländerna (reservation för 

Storbritannien) att lagstifta om detta område. Det resulterade i två artiklar: artikel 126 

och 127, vilka delas upp i yrkesutbildning och generell utbildning. Det skedde dock 

ingen jättestor förändring då medlemsstaterna valde att använda subsidiaritetsprincipen, 

vilket innebar att unionen enbart skulle ha en stödjande roll. Den lagstiftande makten 

skulle fortsatt ligga hos varje medlemsstat. Detta synliggjordes med att ingen 

harmonisering fick ske, om inte en medlemsstat ansågs som icke-kapabel till att själv 

sköta sitt utbildningssystem.23 

2.4 Lissabonstrategin 

Vid mötet i Lissabon år 2000 ansåg det Europeiska rådet att EU stod inför en utmaning 

när det gällde globalisering och kunskapsdriven ekonomi. Detta resulterade i målet att 

Europa 2010 skulle vara den mest konkurrenskraftiga och kunskapsbaserade ekonomin i 

världen. Ett av de områden som ansågs var i behov av modernisering var 

utbildningssystemen i de olika medlemsstaterna. Det framkom att en uppföljning av 

utbildningssystemen för att arbeta fram gemensamma mål i syfte att identifiera 

gemensamma problem samtidigt som en respekt för nationella skillnader finns krävdes. 

Tre övergripande mål presenterades vid det Europeiska rådets möte i Stockholm mars 

2001, dessa var:   

 Förbättra kvalitén och effektiviteten hos utbildningssystemen inom EU. 

 Underlätta för en utbildning för alla. 

 Öppna upp de europeiska utbildningssystemen för hela världen.  

                                                 
22 Ertl 2006, s. 7. 
23 Ertl 2006, s. 10–11.  
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Det framkom dessutom att dessa målen ska utvärderas och ett åtgärdsprogram tas fram 

tills våren 2002. Detta åtgärdsprogram antogs den 14 februari 2002 av det Europeiska 

rådet och kommissionen. I åtgärdsprogrammet identifierades olika nyckelproblem som 

behövdes åtgärdas för att de tre huvudmålen skulle uppnås. Det berörde olika delar av 

olika områden inom utbildningsfältet där åtgärder behövdes sättas in. Grundläggande 

färdigheter, yrkes- och högre utbildning samt livslångt lärande är exempel på berörda 

områden. Samtidigt togs instrument fram för att kunna mäta och senare också uppnå 

målen. Åtgärdsprogrammet lades sedan fram till Europeiska rådets möte i Barcelona i 

mars 2002 och visade att utbildning var en central del i arbetet för att kunna höja 

kvalitén hos den europeiska arbetskraften. Det visade också att unionen hade stora 

ambitioner kring utbildning och fortbildning genom att placera det som en grundpelare i 

det europeiska kunskapsområdet.24  

Lissabonstrategin ses dock som ett misslyckande då målen för 2010 inte uppfylldes på 

det sätt som EU önskat. Därför sattes en ny strategi upp 2009 med sikte mot 2020 med 

egentligen lika syfte som Lissabonstrategin, den fick namnet EU 2020. När det gäller 

utbildningsområdet satte man här upp fyra gemensamma mål som skall uppfyllas till 

2020. Dessa mål är:  

 Se till att livslångt lärande och rörlighet i utbildningssyfte blir verklighet.  

 Förbättra utbildningens kvalitet och resultat. 

 Främja rättvisa, social sammanhållning och aktivt medborgarskap. 

 Stimulera kreativitet, innovation och entreprenörskap inom all utbildning.25 

 

  

                                                 
24

 EUR-Lex: Europeiska unionens råd, Detaljerat arbetsprogram för uppföljningen av målen för 

utbildningssystemen i Europa, 2002 (hämtad: 2017-04-12). 
25 Europeiska kommissionen, Strategiskt ramverk, (hämtad 2017-04-21).   
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3. Teori 

För att problematisera vilken påverkan EU:s strategier haft på de svenska 

utbildningsreformerna är ett teoretiskt ramverk nödvändigt för att kunna undersöka 

detta. Teorin som kommer användas i uppsatsen är europeisering. Europeisering kan 

beskrivas utifrån hur förändringar på nationell nivå sker i reaktion till regional 

integration i Europa. Enligt Tallberg innebär det att fokusera på konsekvenserna av 

integration och samarbete i EU för utvecklingen av nationella politiska system. Det 

handlar för det första om förändringar på grund av krav från EU och för det andra de 

reformer som genomförs i landet för att förstärka demokrati och inflytande som 

påverkas av EU.26  

För att identifiera om en europeisering skett måste svenska karaktärsdrag innan inträdet 

1995 identifieras och jämföras med hur det ser ut idag. Har svenska karaktärsdrag 

försvagats eller förstärkts av EU-medlemskapet? I den här studien kommer utmärkande 

drag för den svenska utbildningen i form av läroplan och skollag före inträdet 

identifieras för att sedan jämföras och problematiseras med de nya reformer som trädde 

i kraft 2010 med ny skollag och 2011 med ny läroplan, samt andra reformer.  

För att utveckla teorin vidare går det att tyda att EU-medlemskapets krav på förändring 

och anpassning kan ta flera uttryck. De kan var formella där lagstiftning och riktlinjer 

på EU-nivå påverkar och ställer krav på anpassning av nationella regler och 

institutioner. Med medlemskapet innebär det att nationella lagar och regler automatiskt 

behöver anpassas till EU:s regelverk. Över tid antas sedan nya fördrag, lagstiftningar 

och målsättningar, vilka också påverkar och ställer krav på anpassning. Det finns också 

ett informellt förändringstryck där etablerade idéer och normer inom EU anpassas till 

nationella system. Detta kan förklaras som en socialiseringsprocess där politiker och 

tjänstemän dagligen och intensivt har kontakten med varandra inom EU. Miljön formar 

och påverkar på ett informellt sätt idéer.27 Det finns användningsområden för både den 

formella och informella anpassningen, som verktyg i den här studien. I EU-fördraget 

slås det fast att medlemsstaterna själva har lagstiftande makt över utbildningssystemen, 

men den formella anpassningen gäller även för riktlinjer, vilket det strategiska arbetet 

kring utbildning kan ses som. Den informella anpassningen är mer relevant då det inte 

                                                 
26 Demokratirådet, 2010 s. 16. 
27 Demokratirådet, 2010 s.17. 
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handlar om formell lagstiftning. Den här anpassningen kan dock vara svår att 

identifiera.  

Hur och i vilken grad en anpassning till EU:s regelverk eller europeisering, kan ta sig 

uttryck på olika sätt och beroende på vilken medlemsstat. En faktor som spelar roll 

enligt Tallberg är i vilken mån de nationella institutionerna liknar EU:s i strukturer av 

regler och normer. Det kan också handla om i vilken mån medlemsstaten är 

framgångsrik när det gäller att påverka systemet inom EU och influera med sina normer 

och regler.  

I den här studien kommer begreppet europeisering användas för att identifiera 

förändringar i den svenska läroplanen, skollagen, samt andra relevanta reformer som 

kan ha påverkats av EU:s strategiska arbete med utbildningsfrågor, vilket ifall det finns 

en påverkan, kan ses som en europeisering av den svenska gymnasieskolan. 

3.1 Operationalisering  

För att genomföra studien för att se om en europeisering av den svenska 

gymnasieskolan skett behövs ett verktyg för att strukturera resultat och analys för att få 

det greppbart. Verktyget som används i studien är den referensram om 

nyckelkompetenser för ett livslångt lärande som togs fram 2006 av Europaparlamentet 

och Ministerrådet.28 I deras rekommendation finns åtta nyckelkompetenser. Att använda 

dessa nyckelkompetenser motiveras genom att de dels är en del av EU:s gemensamma 

strategier kring utbildning, dessa nyckelkompetenser kan då användas för att 

kategorisera resultaten från undersökningen och analysera dessa på ett bra sätt. Alla 

dessa nyckelkompetenser är dock inte relevanta för studien, därför har en avgränsning 

till fyra av dessa gjorts.  

De fyra nyckelkompetenserna är: Digital kompetens, social och medborgerlig 

kompetens, initiativförmåga och företagaranda, samt kulturell medvetenhet. 

Motiveringen till detta urval är dels sprunget ur tidigare forskning, men också utifrån 

relevansen för uppsatsen då den skrivs inom ämneslärarprogrammet med inriktning 

samhällskunskap, dit dessa nyckelkompetenser går att koppla. De fyra kompetenserna 

kommer sedan vara utgångspunkten när empiri från tiden före medlemskapet i EU 

                                                 
28 EUR-Lex: Europaparlamentet & Europeiska unionens råd, Europaparlamentets och rådets 

rekommendationer, 2006. (Hämtad: 2017-04- 20). 
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jämförs med unionens strategiska mål och sedan jämförelsen med empirin för tiden 

kring 2010 och framåt görs. 
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4. Metod 

För att genomföra den här komparativa studien kommer en kvalitativ innehållsanalys, 

där tolkningar av dokument är det centrala, att användas.  En kvalitativ innehållsanalys 

bygger på en systematisk genomgång av olika dokument för att kategorisera innehållet. 

Dessa dokument kan vara allt från texter till tal, ljud och bild.29 I den här uppsatsen 

kommer dokument i form av texter att analyseras och tolkas.  

En positiv aspekt med att använda sig av en innehållsanalys är att texterna är mer ’icke-

reaktiva’ än människor. Det finns en risk att människor reagerar på att bli föremål för 

forskning. Att då använda sig av dokument kan ge andra mönster som inte kunnat fås 

annars.30 I en studie av europeisering av exempelvis den svenska gymnasieskolan är det 

relevant att använda sig av en innehållsanalys av texter.  

4.1 Avgränsningar  

För att göra arbetet genomförbart har några avgränsningar fått göras. Först har 

undersökningen begränsats till utbildningsreformer som riktats mot gymnasieskolan i 

Sverige. Uppsatsen skrivs inom ämneslärarutbildningen med inriktning mot 

gymnasieskolan, det finns därför en relevans att lägga fokus på just den 

utbildningsformen. Anledningen till att studera Lissabonstrategin är att den dels ses som 

ett avstamp till en gemensam utbildningspolitik inom det europeiska samarbetet. Den 

ligger dessutom tidsmässigt bra då den utformades några år innan det reformpaket med 

ny skollag och nya läroplaner implementerades. Att studera läroplan och skollag för 

1990-talets början och läroplan och skollag från början av 2010-talet är relevant då det 

är före medlemskapet och Lissabonstrategin, respektive efter, vilket ger två bra 

referenspunkter för att studera en europeisering.  

4.2 Material  

Genomförandet består av en systematisk genomgång av de relevanta dokumenten, samt 

löpande värdering av texter som kan vara användbara. Under den här processen kommer 

även en kategorisering ske av det innehåll som är relevant för studien. Detta innehåll 

tolkas mot EU:s påverkan på läroplanen och skollagen, men också mot varandra för att 

identifiera gemensamma drag för att på så sätt gruppera innehållet i kategorier eller 

                                                 
29 Grønmo, Metoder i samhällsvetenskap, 2004. s. 188. 
30 David & Sutton, Samhällsvetenskaplig metod, 2016  s. 159.  
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teman. Att göra en sådan kategorisering gör det enklare att få en samlad förståelse av 

texterna och hjälp för att göra teoretiska generaliseringar.  

För att genomföra undersökningen och uppnå syftet, i vilken mån den svenska 

gymnasieskolan stått inför en europeisering, måste först och främst dokument där 

svenska karaktärsdrag innan inträdet i EU 1995 identifieras. Dessa dokument är 

framförallt Läroplan för de fria skolformerna (LPF 94) som arbetades fram i början på 

1990-talet. I arbetet med läroplanen bildades en läroplanskommitté för att ta fram hur 

innehållet i läroplanerna skulle gestaltas. Deras rapport kommer även den att användas. 

Skollagen från 1985 kommer även den att analyseras för att få ut karaktärsdrag från den 

svenska gymnasieskolan för en jämförelse med EU:s strategier. 

Nästa steg är att granska dokument rörande EU:s arbete med utbildningsfrågor för att 

identifiera målsättningar och syfte med den gemensamma utbildningspolitiken. Här 

kommer det arbetsprogram som utformades av Ministerrådet och EU-kommissionen, 

Arbetsprogram för uppföljningen av målen för utbildningssystemen i Europa, från 2002 

att analyseras, samt den uppföljningsrapport, Utbildning 2010: Snabba reformer krävs 

om Lissabonstrategin skall lyckas – Rådets och kommissionens gemensamma 

delrapport om genomförandet av det detaljerade arbetsprogrammet för uppföljning av 

målen för utbildningssystemen i Europa från 2004, för att hitta värden och drag för en 

europeisk utbildningspolitik. Vidare används Europaparlamentet och Ministerrådets 

rekommendationer för ett livslångt lärande från 2006, Europaparlamentets och rådets 

rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande, 

samt europaparlamentetes resolution från 2008, Livslångt lärande som grundval för 

kunskap, kreativitet och innovation – Genomförande av arbetsprogrammet Utbildning 

2010 Europaparlamentets resolution av den 18 december 2008 om livslångt lärande 

som grundval för kunskap, kreativitet och innovation – genomförandet av 

arbetsprogrammet Utbildning 2010, för att få en bredare bild av utvecklingen av EU:s 

utbildningsstrategier. Dessutom används det nya strategiska ramverk som togs fram 

2009 av europeiska unionens råd, Rådets Slutsatser av den 12 maj 2009 om en 

strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020), detta i syfte att 

se hur EU tagit sina strategier vidare.   

För att kunna studera om inträdet i  Europeiska unionen och EU:s strategiska arbete för 

utbildning gett upphov till en europeisering av den svenska gymnasieskolan kommer 

dokument rörande det senaste stora utbildningsreformspaketet där en ny skollag från 
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2010 samt Läroplanen för gymnasieskolan 2011 granskas för att identifiera förändringar 

från tidigare och i vilken mål det har påverkats av EU:s arbete. För att få ett mer djup i 

hur tankarna gått i utformandet av läroplanen för gymnasieskolan är det relevant att 

använda propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan från 2008, 

som ligger till grund för läroplansförordningen. Vidare finns det en promemoria från 

regeringen, Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument från 2017, där ändringar i 

läroplanen som ska ske 2018 är användbara i studien men inte finns med i läroplanen 

ännu. Även Förordning (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan är 

användbar för att identifiera påverkan från EU på den svenska gymnasieskolan. Vidare 

används den nationella rapporten, Education and Training 2020 National Report, där 

regeringen rapporterar till EU om hur arbetet med Utbildning 2020 framskrider.   

I en innehållsanalys sker datainsamlingen delvis samtidigt som dataanalysen. Detta 

beror på att genom processens gång får forskaren en ökad förståelse för vilka texter och 

dokument som är relevanta för studien, vilket leder till svårigheter att planera för vilka 

sorters dokument som är användbara för kommande analys. Det är dock viktigt att 

urvalet görs med utgångspunkt i problemformuleringen och de frågeställningar som 

ställts. Analysera dokument rörande Lissabonstrategin är relevant att göra då 

dokumentenet berör EU:s arbete med utbildning. De svenska läroplanerna styr hur 

utbildningen ska bedrivas, vilket gör dem i sin tur till relevanta för att se om och hur EU 

påverkat dem.31 

  

                                                 
31 Grønmo, 2004. s. 189–191. 
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5. Resultat  

I detta kapitel kommer resultaten från undersökningen att presenteras. Resultaten 

presenteras utifrån de fyra valda nyckelkompetenser utarbetade av EU. Under varje 

nyckelkompetens kommer först empiri om den svenska gymnasieskolan från början av 

1990-talet, alltså tiden precis före Sveriges inträde i EU. Sedan presenteras de strategier 

för utbildningspolitiken inräknat gymnasieskolan, inklusive nyckelkompetenserna från 

EU att presenteras. Till sist presenteras resultat från de utbildningsreformer vilka sattes i 

kraft under början av 2010-talet.    

5.1 Digital kompetens 

Den här kompetensen innefattar kunskaper i kritiskt användande av 

informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden, men också för andra 

kommunikationsändamål.32  

5.1.1 Före inträdet i EU 

I läroplanen identifieras ingen direkt koppling till digital kompetens. Inte heller i 

skollagen från 1985 identifieras några kopplingar till digital kompetens.  

5.1.2 EU:s utbildningsstrategi 

I arbetsprogrammet för utbildning från 2002 lyfts informations- och 

kommunikationsteknik, IKT, upp som en av de nyckelkompetenser som krävs för en 

omställning till kunskapssamhället i delmål två. I arbetsprogrammet lyfts det fram att 

det är av stor vikt att alla skolor i de olika medlemsstaterna får tillgång till en god 

infrastruktur för att underlätta för IKT i undervisningen. Vidare ska 

utbildningssystemen i medlemsstaterna se till att adekvat utrustning och programvaror 

är tillgängliga för att underlätta appliceringen av IKT och digitaliseringsprocessen i 

undervisningen. Medlemsstaterna ska dessutom: ”Uppmuntra till användandet av den 

bästa innovativa undervisnings och lärande teknikerna baserat på IKT.”33 Även i detta 

delmål lyfts det fram att lärare och personal måste få det stöd de behöver för att 

implementeringen ska bli framgångsrik. Detta gäller även för medlemsstaterna som 

                                                 
32

 EUR-Lex: Europaparlamentet & Europeiska unionens råd, 2006.  
33 EUR-Lex: Europeiska unionens råd, Att se till att alla får tillgång till IKT, 2002.  
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även de ska erbjudas stöd. Utifrån det här arbetsprogrammet går det att se IKT som en 

viktig del för EU:s strategi för att höja kvalitén i utbildningen.34 

I uppföljningsrapporten från 2004 fortsätter kommissionen och Ministerrådet att trycka 

på vikten av IKT i undervisningen. De anser att IKT i undervisningen borde utvecklas 

mer för att öka engagemanget hos eleverna. Därför bör lärare uppmuntras att anpassa 

sin undervisning och integrera IKT för att utveckla pedagogiken till att bli mer 

innovativ och effektiv. Den här anpassningen kan då också underlätta arbetet med 

ungdomar som har speciella behov.35 

I rekommendationerna från parlamentet och Ministerrådet från 2006, lyfts det fram att 

kunskaper i teknik gällande informationssamhället är viktigt för att möta de 

utmaningarna den här omvandlingen ställer. Det lyfts också att kunskaper för att 

använda detta i vardagslivet är viktiga, men även i samhälls- och arbetsliv. Kunskaperna 

definieras som att till exempel kunna använda sig olika ordbehandlingsprogram och 

databaser, men även hur digitala verktyg kan stimulera kreativitet och innovation. 

Dessutom läggs det i förståelsen för begreppet att känna till riskerna vid användning av 

internet och andra kommunikativa verktyg. Förmågan att hitta och kritiskt granska den 

information som inhämtas från digitala källor ses som en centralt viktig färdighet i 

rekommendationerna.36 

I EU:s strategiska ram för utbildning från 2009 framhävs IT-färdigheter som en viktig 

del i utvecklandet av kreativitet och innovation och är därför viktigt för att utveckla 

Europas konkurrenskraft. Det framhävs också att en utveckling av IKT i undervisningen 

är ett verktyg för att utveckla dessa förmågor, samt att det ska ingå i de prioriterade 

områden i arbetet mot de strategiska målen för 2020.37 

5.1.3 De nya utbildningsreformerna 

I läroplanen för gymnasieskolan 2011 identifieras det att eleverna står inför en komplex 

verklighet där ett stort informationsflöde ställer högre krav på förmågan att orientera sig 

i livet. Detta innebär att eleverna måste lära sig att finna och tillägna sig kunskap för att 

vara förbereda på dessa förändringar. För att möta den här utmaningen framkommer det 

                                                 
34 EUR-Lex: Europeiska rådet, Att se till att alla får tillgång till IKT, 2002.  
35

 EUR-Lex: ”UTBILDNING 2010”. Framgångens tre drivkrafter, 2004. (Hämtad: 2017-04- 18).  
36 EUR-Lex: Europaparlamentets & Europeiska rådet, Digital kompetens, 2006.  
37 EUR-Lex: Europeiska rådet, Rådets Slutsatser av den 12 maj 2009 om en strategisk ram för europeiskt 

utbildningssamarbete, 2009. (Hämtad: 2017-05-11).  
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i målen att eleverna ska kunna använda sig av bok-och bibliotekskunskap samt modern 

teknik som verktyg för just kunskapssökande, men också för kommunikation och 

skapande. Här framkommer det att modern teknik är ett av verktygen för ett ökat 

lärande.38 Dessutom framkommer det under rektorns ansvar att dennes ansvar är att:  

Utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, får 

tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig 

utbildning, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel.39  

Utbildningen på skolorna ska alltså utformas för nutiden där digitala hjälpmedel är en 

viktig komponent.  

I mars 2017 beslutade den sittande regeringen att göra förtydliganden i den nuvarande 

läroplanen vad gäller digital kompetens. Dessa ändringar riktade sig mot rektorernas 

och lärarnas uppdrag samt skolbibliotekens roll. Syftet var att stärka elevernas digitala 

kompetens. Bland annat skedde förtydliganden och förändringar i den generella delen 

av läroplanen. För det första tillkom en ny lydelse i skolans uppdrag för att stärka upp 

vikten av digital kompetens:  

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar 

individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att 

använda digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker, samt för att 

kunna värdera information.40 

Regeringen anser det viktigt att få in en förståelse för digitaliseringen, men samtidigt 

inneha ett kritiskt förhållningssätt till densamma. Det här i något nyanserade 

förhållningsättet fortsätter i en ny riktlinje i skolans arbete med normer och värden där 

de som arbetar inom skolan ska uppmärksamma de möjligheter men också risker den 

ökande digitalisering medför när de arbetar med normer och värden. Till sist lägger 

regeringen fram en ny lydelse vad gäller rektorns ansvar där den ska se till att 

skolbiblioteket används i undervisningen för att stärka elevernas digitala kompetens. 41 

  

                                                 
38 Lgy 11, s. 10. 
39 Lgy 11, s. 15. 
40 Regeringskansliet, Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument, 2017, s. 2.  
41 Regeringskansliet, 2017, s. 2. 
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5.2 Social och medborgerlig kompetens  

Den sociala kompetensen handlar om förmågan att delta i samhällslivet på olika nivåer, 

att förstå sociala koder och acceptabla beteenden i grupp. Det är också viktigt att förstå 

begrepp som berör individen olika organisationer, jämställdhet och icke-diskriminering. 

Den medborgerliga kompetensen behandlar kunskaper om begreppen demokrati, 

rättvisa, jämlikhet, medborgarskap och medborgerliga rättigheter.42 

5.2.1 Före inträdet i EU 

När det gäller de medborgerliga kompetenserna fokuserar läroplanen från 1994 mycket 

på begreppet demokrati. Detta beror på att demokrati sen den allmänna skolans intåg 

historiskt haft en stark ställning. Redan 1946 års skolkommission ansåg det viktigt med 

att forma demokratiska människor. Detta i kölvattnet av 1930–40 talets auktoritära 

regimer i Europa.43 Läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994 (LPF 94) lyfter fram 

att skolväsendet i Sverige vilar på en demokratisk grund och verksamheten ska utformas 

utefter detta.  

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. I skollagen (1985:1100) slås det fast att 

verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och att var och en som verkar inom skolan ska främja aktningen för varje 

människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.44 

Det faktum att det även i skollagen slås fast att skolan ska sträva efter ett demokratiskt 

förhållningssätt gör att det går att se demokrati som ett viktigt begrepp i den svenska 

gymnasieutbildningen. Detta förankras också i efterföljande stycke där de trycker på 

vikten av att skolan har som uppgift att förmedla, och hos eleverna förankra 

samhällslivets grundvärden där demokrati placeras. Dock är det inte tillräckligt enligt 

läroplanen från 1994 att undervisningen enbart förmedlar kunskaper om grundläggande 

demokratiska värderingar, utan den måste också utföras i demokratiska arbetsformer: 

  

                                                 
42 EUR-Lex: Europaparlamentet & Europeiska rådet, Social och medborgerlig kompetens, 2006. 
43 Läroplanskommittén, Bildning och kunskap: särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande Skola för 

bildning, 1994, s. 27.  
44 Läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994: Lpf 94, s. 3.  



  
 

22 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 

värden. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas 

förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet. Elevernas 

möjligheter att utöva inflytande på undervisningen och att ta ansvar för sina studieresultat 

förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka 

rättigheter och skyldigheter eleverna har.45 

Detta illustrerar än mer det faktum att demokrati i början av 1990-talet anses vara ett 

viktigt värde som skolan har som uppgift att förmedla och ger sken som ett 

karaktärsdrag i det svenska utbildningssystemet vid den här tiden.  

När det gäller internationalisering lyfter läroplanskommittén fram i sin rapport att det är 

en av de mest omfattande samhällsomvandlingar Sverige stått inför. Även om det stått 

väl framskrivet i tidigare läroplaner är internationaliseringen mer påtaglig och av en 

annan karaktär än tidigare och måste därför framhållas mer.46 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna från 1994 lyfts även där 

internationaliseringen av samhället fram som en av de större utmaningarna, där skolan 

kan vara ett verktyg för att stärka förmågan hos medborgarna att klara av den.  

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 

ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en 

kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både möjlighet och 

skyldighet att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.47 

Läroplanen identifierar internationalisering som ett led i ett förändrat samhälle och 

skolan är en del av den här kulturella förändringen och ett nyttigt verktyg för att 

förbereda människor till att ta del av den. Dessutom lyfter de även fram att: 

”Internationella kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och praktik i andra länder ska 

främjas.” Detta i ett led mot en skola som möter internationaliseringens utmaningar.48 

Internationalisering placeras inom sociala och medborgerliga kompetenser då det 

handlar om att verka inom ett samhälle i förändring där kulturell mångfald och ökat 

samarbete mellan gränserna blir större. En intressant iakttagelse är att 

läroplanskommittén framhäver det europeiska samarbetet som en faktor som den 

                                                 
45 Lpf 94, s 5. 
46 Läroplanskommittén, 1994 s 60. 
47 Lpf 94, s. 3. 
48 Lpf 94, s.5.  
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svenska skolan behöver förhålla sig till. Den nämner att den europeiska gemenskapen 

vill införa en europeisk dimension och skapandet av en europeisk identitet. Detta trots 

att Sverige vid den här tidpunkten inte var medlemmar. Kommittén förutspår dock ett 

eventuellt medlemskap.49 I delen om internationalisering i läroplanen för de frivilliga 

skolformerna tas dock inte den Europeiska Unionen upp. Det framhävs som tidigare 

nämnts dock att eleverna ska utveckla en europeiska identitet.  

Vidare går det att läsa i 1985 års skollags andra paragraf följande formulering vad gäller 

kunskap gällande utveckling till samhällsmedborgare: ”Utbildningen skall ge eleverna 

kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska 

utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.”50 Vilka dessa 

kunskaper och färdigheter som de syftar på i skollagen förtydligas i läroplanen för de 

frivilliga skolformerna 1994. Här byggs det vidare på formuleringen kring skolans 

uppgift att ge eleverna kunskaper och i vilket syfte: 

Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa 

förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen skall 

främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar 

yrkes- och samhällslivet. All verksamhet i skolan skall bidra till elevernas allsidiga utveckling.51 

Kunskaperna och färdigheterna ska alltså ha en relevans för tiden efter utbildningen. 

Eleverna ska få förutsättningar att kunna delta i samhället. Detta framkommer flera 

gånger i texten där det lyfts fram att eleverna ska få den kunskap de behöver för att 

arbeta och verka i samhällslivet. Skolan ska se till att skapa de bästa betingelserna för 

elevernas bildning, tänkande och kunskapsutbildning i samarbete med det arbete som 

eleverna stöter på i arbetslivet.52  

5.2.2 EU:s utbildningsstrategi 

I delmålet 2.3 i arbetsprogrammet från 2002 berörs det demokratiska uppdrag som 

utbildningsystemen i medlemsstaterna har för att upprätthålla demokratin. Det 

demokratiska uppdraget ses som en viktig del i utbildningen från kommissionens sida. 

Detta kräver också att utbildningen är öppen för alla, samt att de eleverna med speciella 

behov och sämre förutsättningar får det stöd de behöver för att deltaga på lika grund i 

                                                 
49 Läroplanskommittén, 1994, s. 62,65. 
50 SFS 1985:1100, Skollagen 2§. 
51 Lpf 94, s. 5. 
52 Lpf 94, s. 6.  
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undervisningen. För att uppnå detta måste medlemsstaterna säkerhetsställa att skolorna 

undervisar i demokratiska värderingar och demokratiskt deltagande i syfte att ge 

förutsättningar för ett aktivt medborgarskap. Det krävs dessutom en ökad likvärdighet 

för att ge så lika möjligheter för alla i utbildningssystemen.53 

I arbetsprogrammet lyfts vikten av att framförallt ungdomarna inom EU känner en 

europeisk tillhörighet och samanhållning. Här spelar rörlighet och utbildningsutbyte en 

viktig roll i skapandet av en sådan tillhörighet. De lyfter även fram att det redan finns en 

stark struktur med utbytesprogram med detta syfte, men det kan även här utvecklas. Det 

anses vara viktigt att se till att rörligheten är utvecklad och tillgänglig för alla oavsett 

bakgrund.54  

I arbetsprogrammet konstateras att i det nya kunskapssamhället kommer det krävas att 

medborgarna kan använda sina kunskaper var de än befinner sig. Därför lyfts det fram 

att de som styr de högre utbildningarna, men också det generella utbildningssystemet, 

som gymnasieskolan är en del av, bör utforma utbildningen för att göra den mer 

kompatibel med andra länders för att underlätta en rörlighet för medborgarna. Detta i 

syfte att skapa ett öppet europeiskt utbildningsområde. Utbildningssystemen bör 

dessutom främja en europeisk dimension i undervisningen för att uppnå detta mål.55 

När det gäller den europeiska dimensionen i undervisningen går det att utläsa i 

uppföljningsrapporten från 2004 att rådet och kommissionen vill att medlemsstaterna 

lägger extra vikt vid detta då de är oroliga över den negativa syn många har på unionen. 

Femtio år efter det att det europeiska samarbetet inleddes visar EU-medborgarna fortfarande 

inte tillräckligt intresse för det och stöder det inte heller fullständigt. Det har gjorts framsteg, 

främst tack vare de effekter gemenskapsåtgärder och -program har haft på områdena 

utbildning och ungdom, men trots det bekräftar undersökningar regelbundet att det finns stort 

behov av att stärka Europeiska unionens förankring bland dess medborgare.56 

Skolan spelar en viktig roll för att öka förståelsen för det europeiska samarbetet. Utifrån 

rapporten anser rådet och kommissionen att alla medborgare som fullföljer sin 

utbildning ska vara förberedda och ha de förmågor som krävs för att delta i det framtida 

livet som EU-medborgare. För att detta ska gå att genomföra krävs det att den 

                                                 
53 EUR-Lex: Europeiska unionens råd, Att underlätta tillträdet för alla till utbildningssystemen, 2002.  
54EUR-Lex: Europeiska rådet, Öppna upp utbildningssystemen mot världen. 2002.  
55 EUR-Lex: Europeiska rådet, Öppna upp utbildningssystemen mot världen. 2002.  
56 EUR-Lex: Europeiska rådet & Kommissionen, Stärka den europeiska dimensionen i undervisningen, 

2002. 
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europeiska dimensionen stärkas i alla utbildningsled, från grundskolan till gymnasiet 

och vidare in i lärarutbildningen.57 

I rekommendationerna från parlamentet och Ministerrådet framhävs kunskaper om 

begreppen demokrati, rättvisa, jämlikhet, medborgarskap och medborgerliga rättigheter 

som viktiga för att utveckla en medborgerlig kompetens. Dessutom ska en medvetenhet 

skapas om hur detta kommer till uttryck inom den europeiska unionens stadgar om 

grundläggande rättigheter och arbetet med detta i EU:s olika organisationer på lokal, 

nationell, europeisk och internationell nivå. I rekommendationerna trycks det också på 

att kunskaper om den europeiska integrationen samt den europeiska unionens struktur 

och huvudmål och värden.58 

I den strategiska ram från Europeiska rådet som lades fram 2009 med strategiska mål 

för 2020 framkommer mål, formulerade i att-satser: att främja lika möjligheter för alla, 

social sammanhållning och aktivt medborgarskap. Att utbildningen ska främja 

demokratiska värden, interkulturell kompetens, grundläggande rättigheter samt 

bekämpa alla former av diskriminering för att ge förutsättningar för eleverna att 

samarbeta med jämnåriga oavsett bakgrund.59 

5.2.3 De nya utbildningsreformerna  

I den nya skollagen från 2010 slås det fast i femte paragrafen att skolan ska bygga på en 

demokratisk värdegrund.  

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.60 

Redan i skollagen lyfts demokratin fortsatt upp som en bärande del i det svenska 

skolväsendet, inklusive gymnasieskolan. Vidare, i läroplanen för gymnasieskolan 2011 

fördjupas innebörden av de demokratiska värderingarna och mänskliga rättigheter där 

det refereras till skollagen och menar att utbildningen ska framhäva de mänskliga 

rättigheterna och människolivets okränkbarhet, samt de demokratiska värden som det 

svenska samhället vilar på. Det lyfts även fram att det inte är tillräckligt att skolan lär ut 
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 EUR-Lex: Europeiska rådet & Kommissionen, Stärka den europeiska dimensionen i undervisningen, 

2002. 
58

 EUR-Lex: Europaparlamentet & Europeiska rådet, Social och medborgerlig kompetens, 2006.  
59

 EUR-Lex: Europeiska rådet, Strategiskt mål 3, 2009. 
60 SFS 2010: 800, Skollagen. §5 
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kunskaper om demokrati, det måste också ske genom demokratiska arbetsformer. 

Undervisningen ska dessutom utformas efter dessa arbetsformer, enligt läroplanen.61 

Under målen framkommer det även här att eleverna: ”kan göra medvetna 

ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande 

demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter.” De ska även visa respekt för 

andra människors egenvärde och integritet. Detta syftar till att eleverna ska få 

förutsättningar att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhällslivet, men även i 

arbetslivet.62 

Läraren ska även visa respekt för varje enskild elev och arbeta efter ett demokratiskt 

arbetssätt. Rollen som lärare ses alltså som väldigt viktig i förmedlingen av 

demokratiska värderingar. Läroplanen tar även upp lärarens roll i att undervisa i och om 

demokratiska processer där läraren ska: ”Klargöra det svenska samhällets 

grundläggande demokratiska värden och de mänskliga rättigheterna samt med eleverna 

diskutera konflikter som kan uppstå mellan dessa värden och rättigheter och faktiska 

händelser”63  

I första kapitlet i läroplanen för gymnasieskolan 2011, under medmänsklighet och 

förståelse, tas internationaliseringen upp. Enligt läroplanen ställer detta krav på skolan 

att utveckla förmågor för att möta den utmaning som internationaliseringen ställer. 

Även det faktum att en europeisk identitet ska främjas och utbyte med andra länder är 

viktigt finns med.  

Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt 

svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internationella 

kontakter och utbildningsutbyte med andra länder ska främjas.64 

I läroplanen lyfts det fram att ett internationellt perspektiv är viktigt för eleven för att 

förstå sin verklighet i ett globalt sammanhang. Det lyfts även fram vikten av att eleven 

får kunskap om den Europeiska unionen och vilken påverkan det har på det svenska 

samhället. Detta ska ske i olika ämnen. Undervisningen ska också förbereda eleverna 

för allt tätare kontakter mellan olika länder och kulturer.65 

                                                 
61 Lgy 11, s.6.   
62 Lgy 11, s. 10.  
63 Lgy 11, s, 12. 
64 Lgy 11, s, 5. 
65 Lgy 11, s. 7. 
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5.3 Initiativförmåga och företagaranda 

Den här kompetensen handlar om förmågan att omvandla idéer till handling. Det 

handlar om att utveckla kreativitet, innovation och risktagande, men också förmågan att 

leda projekt och uppnå mål.66 

5.3.1 Före inträdet i EU 

Vad gäller initiativförmåga och företagaranda identifieras inte några specifika punkter i 

koppling till den här nyckelkompetensen.  

5.3.2 EU:s utbildningsstrategi 

I arbetsprogrammet för utbildning från 2002 lyfts det fram att utbildningssystemen bör 

främja en utveckling och förståelse för företagsamhet och framgångsrikt 

entreprenörskap samt värdet av risktagande och initiativförmåga. Syftet med det här är 

att med utvecklingen mot ett tjänstesamhälle anses möjligheten till att starta företag bli 

större. Därför krävs det att utbildningen främjar kreativitet och initiativförmåga för att 

utveckla detta entreprenörskap, samt ger möjlighet för att träna sig i att starta företag.67  

I uppföljningsrapporten från 2004 fortsätter man trycka på vikten av ett främjande av 

företagsamhet och entreprenörskap. I rapporten utvecklas inte målet något nämnvärt, 

förutom att de anser att ytterligare insatser bör göras.68 I de rekommendationer från 

europaparlamentet och Ministerrådet från 2006 lyfts det fram att relevanta kunskaper 

inom initiativförmåga och företagaranda identifieras som att se möjligheter inom privat, 

yrkes och affärsverksamheter. Det handlar om att tillägna sig kunskaper om hur 

ekonomin fungerar, samt vilka möjligheter och svårigheter det finns som företagare. 

När det gäller färdigheter identifieras vikten av aktiv projektledning. Detta innefattar 

ledarskap samt förmågan att organisera och leda arbetet. Vidare menar parlamentet och 

Ministerrådet att en attityd av företagaranda kännetecknas av:   

Initiativtagande, aktivt engagemang, oberoende och innovation både i privatlivet och i 

samhällslivet och på arbetet. Det krävs också motivation och beslutsamhet för att uppnå de mål 

som fastställts, oavsett om det gäller personliga mål eller syften som man strävar efter att 

uppnå tillsammans med andra, exempelvis på arbetsplatsen.69 
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 EUR-Lex: Europaparlamentet & Europeiska rådet, Initiativförmåga och företagande, 2006.  
67 EUR-Lex: Europeiska rådet, Öppna upp utbildningssystemen mot världen. 2002.  
68 EUR-Lex: Europeiska rådet & Kommissionen, Framgångens tre drivkrafter, 2004.  
69 EUR-Lex: Europaparlamentet & Europeiska rådet, Initiativförmåga och företagande, 2006. 
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I en resolution från Europaparlamentet 2008. Framkommer det att parlamentet anser att 

det är av största vikt att medlemsstaterna uppdaterar sina kurs- och läroplaner för att 

hållas relevanta och för att stärka företagsandans betydelse för varje individs personliga 

utveckling.70 

I EU:s strategiska ram för utbildning från 2009 lyfts innovation, kreativitet och 

företagande fram. Enligt det Europeiska rådet är innovationsförmåga och kreativitet är 

avgörande för företagsutvecklingen i Europa och dess konkurrenskraft som region 

internationellt. En utmaning som identifieras är att stimulera alla medborgare till att 

tillägnas sig nyckelkompetenser som till exempel; initiativförmåga och företagaranda. 

Dessutom anses det viktigt för utbildningssystemen att öka samarbete med näringslivet 

och andra aktörer.71  

5.3.3 De nya utbildningsreformerna 

Läroplanen för gymnasieskolan 2011 lyfter fram att skolan ska stimulera elevernas 

kreativitet, nyfikenhet och självförtroende och en vilja att sätta idéer till handling.  

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva 

och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska i skolan få utveckla sin 

förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med 

andra.72 

Vidare ska skolan främja kunskaper och förmågor vad gäller entreprenörskap, 

företagande och innovationstänkande. Detta i syfte för att eleverna ska ha möjlighet att 

starta företag, men dessa förmågor är även viktiga i arbetslivet och för vidare studier 

enligt läroplanen.73  

En vidareutveckling av innebörden av dessa förmågor framkommer i den proposition 

för en ny gymnasieskola som den dåvarande moderatledda regeringen la fram 2008. Där 

lyfter regeringen fram att entreprenöriella kompetenser ökar möjligheten för individen 

att starta företag. Dock lyfter de också fram att kompetenser som innovationstänk och 

förmågan att sätta idéer i verklighet är viktiga för samhället i stort. Det faktum att 

arbetsgivare efterfrågar dessa kompetenser kan innebära att ungdomar har lättare att 

                                                 
70 EUR-Lex: Europaparlamentet, Europaparlamentets resolution av den 18 december 2008 om livslångt 

lärande som grundval för kunskap, kreativitet och innovation –genomförandet av arbetsprogrammet 

”Utbildning 2010”, 2008. (Hämtad: 2017-05-13).  
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etablera sig på arbetsmarknaden enligt regeringen. Dessa kompetenser kan även vara till 

nytta för individer vid högre studier.74  

I samma proposition under yrkesutbildningens utformande lyfter regeringen fram att 

skolan bör förbereda dagens ungdomar i kunskaper inom entreprenörskap och 

företagande då de anser att Sverige behöver flera företagare och potentiella egna 

företagare finns i skolan. Dessa tvekar dock på grund av bristande kunskaper menar 

regeringen i propositionen. Regeringen får även medhåll av Hantverkarnas riksförbund i 

att det finns en kultur av egna företagare inom hantverksområdet, vilket då ytterligare 

motiverar ett ökat entreprenöriellt lärande.75   

2011 beslutades det om att statsbidrag kunde delas ut till organisationer och huvudmän 

inom skolväsendet i syfte att främja entreprenöriellt lärande. Kraven för bidrag till 

huvudmän inom skolväsendet får ges om verksamheten stimulerar utvecklingen av 

huvudmännens arbete för entreprenöriellt lärande i skolan.76 Det framkommer dessutom 

i den nationella rapporten från regeringen till kommissionen från 2014 att Riksdagen de 

senaste åren förutom statsbidragen som nämns ovan även riktat medel till 

organisationen Ung Företagsamhet (UF) där elever i gymnasieskolan får chans att starta 

företag och få ut produkter på marknaden.77 

5.4 Kulturell medvetenhet 

Kulturell medvetenhet innefattar kunskaper i det lokala, nationella och europeiska 

kulturarvet och dess plats i världen.78 

5.4.1 Före inträdet i EU 

När det gäller kulturell medvetenhet och användande lyfter läroplanen fram i målen att 

eleverna ska ha insikter i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet, men även 

kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Dessutom 

ska eleverna kunna inhämta stimulans i estetiskt skapande och kulturella upplevelser.79 

När det kommer till kultur och identitet framhäver läroplanen att eleverna ska vara 

förtrogna med svensk kultur och historia för att utveckla en trygg identitet för att stärka 
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 Proposition 2008/09:199. Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, s. 37. 
75 Proposition 2008/09:199, s. 55–56. 
76 Regeringen, Förordning (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan. 
77 Regeringskansliet, Education and Training 2020 National Report, 2014, s. 11. 
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förmågan att leva sig in i andras livsvillkor. Dessutom ska skolan bidra till att den här 

identiteten inte enbart är svensk, utan: ”Skolan ska bidra till att människor får en 

identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också 

det nordiska, det europeiska och ytterst det globala.”80 

I diskussionen kring kulturarv och identitet lyfter läroplanskommittén att det är viktigt 

med en fast förankring i den egna kulturen i ett alltmer internationaliserat samhälle. 

Detta ska heller inte ses som en motsättning till internationell solidaritet. Snarare ska det 

ses som en förutsättning för respekten och solidariteten av andra kulturer.81  

5.4.2 EU:s utbildningsstrategi 

I nyckelkompetenserna för ett livslångt lärande lyfts det fram att kunskaper och 

medvetenhet om kulturarv på lokal, nationell och europeisk nivå är viktigt. Detta 

innefattar grundläggande kunskaper om centrala kulturhistoriska verk och samtida 

populärkultur. Det lyfts även fram vikten av förståelse för språklig och kulturell 

mångfald i Europa. När det gäller färdigheter inom den här kulturella kompetensen 

handlar det om förståelse för olika estetiska uttryck, men även att själv skapa egna 

konstnärliga uttryck. Vidare går det att identifiera att parlamentet och Ministerrådet 

anser att kulturella uttrycksformer är grunden för utvecklingen av kreativitet, vilket är 

en viktig komponent i många sammanhang i arbetslivet.82  

5.4.3 De nya utbildningsreformerna  

I läroplanen för gymnasieskolan 2011 framkommer det i målen att eleverna ska ha 

kunskaper om och insikt i viktiga delar av det svenska, nordiska och europeiska 

kulturarvet. Dessutom ska de ha möjlighet att finna stimulans i kulturella upplevelser. 

Eleverna ska också enligt målen kunna söka sig till olika former av litteratur såväl sak- 

som skönlitteratur, samt annat kulturutbud, för att tillägna sig kunskap, självinsikt och 

glädje. Även de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia ska 

eleverna uppnå kunskaper i.83  

  

                                                 
80 Lpf 94, s. 4. 
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6. Analys  

I det här kapitlet kommer en analys och  kring resultatet utföras. På ett liknande sätt som 

resultatredovisningen kommer varje nyckelkompetens analyseras för att problematisera 

ifall en europeisering skett i den svenska gymnasieskolan.  

6.1 Digital kompetens 

Vad gäller den digitala kompetensen syns det en hel del skillnader. I läroplanen för de 

frivilliga skolformerna 1994 identifieras inte några aspekter rörande digital kompetens. 

En anledning kan vara att vid början av 1990-talet var den form av digital teknik vi talar 

om här fortfarande ganska ny och därför finns den inte inskriven i läroplanen. 

I EU:s strategiska program för utbildningen i Europa är däremot digital kompetens 

centralt. Det lyfts fram att det är viktigt för skolorna i medlemsstaterna att utveckla en 

infrastruktur som gör det möjligt med en implementering av IKT i undervisningen. 

Vidare behöver lärare uppmuntras att använda sig av IKT i undervisningen för att göra 

den mer innovativ och effektiv i syfte att göra undervisningen mer attraktiv för eleverna, 

och underlätta för elever med speciella behov.84 I läroplanen för gymnasieskolan 2011 

lyfts även här vikten av digital kompetens upp. Likt EU:s uppmaning att skolorna ska 

utveckla digital infrastruktur framkommer det att rektorn ska se till att datorer och andra 

tekniska hjälpmedel finns att tillgå för att skolan ska vara nutida och relevant. Dessutom 

framkommer det i målen för eleverna att de bland annat ska kunna använda modern 

teknik.85  

I det beslut som togs i mars 2017 om en stärkt digital kompetens för eleverna lyfts 

digitaliseringen fram än mer och en intressant iakttagelse är att den likt EU:s 

rekommendationer om digital kompetens lyfter medvetenheten med både möjligheterna 

och riskerna digitaliseringen medför, vilket kan tyda på ett samband, även om det inte 

framkommer att det är på rekommendation från EU.86   

När det gäller syftet med digital kompetens lyfts det fram i det strategiska ramverk för 

utbildning från 2009 där digital kompetens är centralt för utvecklandet av kreativitet och 

innovationstänk.87 Digital kompetens som verktyg för att utveckla kreativitet och 

                                                 
84 EUR-Lex: Europeiska unionens råd, Att se till att alla har tillgång till IKT. 2002.  
85 Lgy 11 s. 11, 15.  
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innovationstänk identifieras inte i varken läroplan eller skollag. Inte heller i de tillägg 

som regeringen beslutat om.  

Sett till teorin om europeisering går det att se en förändring från tiden innan 

medlemskapet i EU. Syftet med digital kompetens i läroplanen från 2011 är snarlik den 

som EU arbetat fram. Dessutom med de förtydliganden och tillägg i läroplanen som 

kommer gälla från 2018 där digital kompetens får en större plats, går det att se ett 

samband. Dock behöver detta inte helt bero på en anpassning till EU. Istället kan det 

bero på de teknologiska framsteg och internationalisering som skett de senaste 

decennierna, som kan ha påverkat och ställer krav på medborgarna, precis som 

demokratirådet också identifierar i sin rapport från 2010.88 

6.2 Social och medborgerlig kompetens 

Den här kompetensen innefattar ett antal aspekter, som demokrati, internationalisering 

och en europeisk dimension. När det gäller det arbete från EU vad gäller demokrati, går 

det att utläsa att demokrati även här är viktigt. I arbetsprogrammet för utbildning från 

2002 lyfts det fram att utbildningsväsendet har en viktig del i att upprätthålla 

demokratin i samhället. Detta kräver enligt kommissionen att medlemsstaterna 

säkerhetsställer att skolorna undervisar om demokrati och demokratiskt deltagande för 

att ge förutsättningar för ett aktivt medborgarskap.89  

Här går det att se likheter med den svenska gymnasieskolan där demokrati länge har 

varit ett centralt begrepp inom den svenska gymnasieskolan. I skollagen från 1985 går 

det att utläsa att verksamheten ska vila på demokratisk grund och utgå ifrån 

demokratiska värderingar.90 Detta har inte ändrats i skollagen från 2010. 

Formuleringarna är något annorlunda, men syftet detsamma.91 Detta gäller även för 

läroplanerna från 1994 och 2011. Här lyfts det också fram att verksamheten i skolan ska 

utformas i överensstämmelse med demokratiska värderingar. Dessutom går det att se 

likheter med att enbart undervisning om demokratiska värderingar inte är tillräckligt, det 

krävs även att undervisningen sker på ett demokratiskt arbetssätt. Syftet med detta i 

                                                 
88 Demokratirådet, 2010, s. 133–136. 
89 EUR-LEX: Europeiska rådet, Att underlätta tillträdet för alla till utbildningssystemen, 2002. 
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båda läroplanerna är att förbereda eleverna för deltagande i demokratiska 

beslutsprocesser i samhälls- och arbetslivet samt bli aktiva samhällsmedborgare.92  

Det finns alltså likheter mellan EU:s arbete och strategier och den svenska 

gymnasieskolans arbete vad gäller demokrati. Dock går det inte att hävda att det skett 

någon europeisering på området då demokrati sedan långt innan medlemskapet varit en 

central del av den svenska gymnasieskolan. Sett till teorin om europeisering går det att 

förklara utifrån att anpassningen kan se annorlunda ut på olika områden beroende på hur 

anpassad medlemsstaten är sedan tidigare.  

Vad gäller internationalisering framhäver kommissionen i arbetsprogrammet för 

utbildning från 2002 att medlemsstaterna bör uppmuntra till att utöka rörligheten mellan 

länder och anpassa sina system för att bli mer kompatibla med andras för att möta 

kunskapssamhällets utmaningar.93  

Redan i läroplanskommitténs betänkande lyfts det fram att internationaliseringen är en 

av de stora utmaningarna för samhället. De framhäver dock att detta inte är något nytt, 

men den har blivit mer påtaglig. I läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994 lyfts 

det sedan fram att internationella kontakter och utbyte ska främjas för att möta den här 

utmaningen.94  

I läroplanen för gymnasieskolan 2011 finns den här formuleringen kvar. Arbetet med 

internationaliseringen har alltså funnits länge och kan ses som en trend utöver 

europeiseringen.95 Det som blir intressant och dessutom berör begreppet 

internationalisering, men kräver en egen diskussion är tanken om den europeiska 

dimensionen i undervisningen. 

Redan i arbetsprogrammet från 2002 lyfts vikten av att ungdomar inom den Europeiska 

unionen måste utveckla en europeisk tillhörighet och sammanhållning. Detta kan 

underlättas av ett ökat utbildningsutbyte mellan medlemsstaterna.96 Vidare, i 

uppföljningsrapporten från 2004 lyfts det fram att en europeisk dimension i 

undervisningen är nödvändig för att öka legitimeten för samarbetet här måste 

                                                 
92 Lgy 11, s. 10. 
93 EUR-Lex: Europeiskarådet, Öppna upp utbildningssystemen mot världen. 2002.  
94 Läroplanskommittén, 1994, s. 62, 65.  
95 Lgy 11, s. 5. 
96 EUR-Lex: Europeiska rådet, Öppna upp utbildningssystemen mot världen. 2002.  
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medlemsstaterna se till att en sådan dimension finns med.97 Detta går även att tolka i 

rekommendationerna för nyckelkompetenser där det framhävs att begrepp som 

demokrati, rättvisa och jämlikhet ska kopplas till EU:s stadgar och arbete, samt 

kunskaper om EU:s struktur och arbetssätt.98 Det här är snarlik den från både läroplanen 

från 1994 och den från 2011 där det framhålls att eleverna ska få möjlighet att utveckla 

en europeisk identitet utöver den svenska. Det som skiljer de båda läroplanerna åt är att 

i läroplanen för gymnasieskolan 2011 lyfts det även fram att kunskaper om den 

Europeiska unionen och dess påverkan på det svenska samhället ska ske i olika ämnen. 

Det finns alltså ett tydligare fokus på EU i läroplanen från 2011.99 Även om 

läroplanskommittén nämner att Sverige bör förhålla sig till den europeiska 

gemenskapens tankar om en europeisk dimension, går det att se en tydlig påverkan på 

utformandet av läroplanen för gymnasieskolan 2011 även om den är liten.100 Det faktum 

att påverkan är liten är väldigt  intressant i sig då ambitionerna från EU:s sida är ganska 

höga vad gäller att skapa en europeisk identitet och få unga människor till att känna sig 

som EU-medborgare.  

6.3 Initiativförmåga och företagaranda 

Initiativförmåga och företagaranda, eller entreprenörskap går att tolka som en viktig 

nyckelkompetens för EU. Utifrån de arbetsprogram, rapporter och rekommendationer 

lyfts den här kompetensen fram som ett viktigt verktyg för att möta omställningen till 

ett tjänstesamhälle där möjligheten till att starta egna företag är större och kräver 

kunskaper som kan möta detta. Det anses också vara av stor vikt att eleverna utvecklar 

sin kreativitet och nyfikenhet då dessa inte enbart är förmågor som är viktiga för att 

starta företag, utan även viktigt för det framtida arbetslivet.101 

I den här kompetensen går det att se en tydlig skillnad före inträdet till idag. I läroplanen 

för de frivilliga skolformerna 1994 går det inte att identifiera några aspekter kring 

initiativförmåga och företagaranda. Dock finns det tydliga punkter i läroplanen för 

gymnasieskolan 2011 där skolan ska stimulera kreativitet, nyfikenhet och förmåga att 

omsätta idéer till handling. Det trycks även på att skolan ska främja kunskaper och 

förmågor inom entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Det 

                                                 
97 EUR-Lex: Europeiska rådet & Kommissionen, Stärka den europeiska dimensionen i undervisningen, 

2004. 
98EUR-Lex: Europaparlamentet & Europeiska rådet, Social och medborgerlig kompetens, 2006. 
99 Lgy 11, s 7. 
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framkommer dessutom att syftet med detta inte enbart är för att starta företag, detta är 

också kompetenser som arbetsgivare efterfrågar.102 Detta framkommer också i 

propositionen från regeringen om en ny gymnasieskola.103 Ett annat tecken på ett ökat 

fokus kring entreprenörskap och företagande är den förordning som sattes i verket 2011 

där huvudmän inom skolväsendet kunde söka statsbidrag för utvecklingen av 

entreprenöriellt lärande.104 

En intressant iakttagelse är att i den resolution från Europaparlamentet som lades fram 

2008 framkommer det att parlamentet anser att det är av största vikt att medlemsstaterna 

uppdaterar sina kurs- och läroplaner för att stärka företagsanda i syfte för elevernas 

personliga utveckling.105 Detta sker alltså vid en tidpunkt där processen med en ny 

läroplan för gymnasieskolan i Sverige startats och några år efter fastslås och där 

företagaranda och entreprenörskap anses viktigt och framhävs. Detta kan tyda på en 

påverkan från EU på detta område.  

Här går det att ett samband mellan EU:s arbete och den svenska läroplanen för 

gymnasieskolan, vilket kan tyda på en europeisering. Det går att hävda att en 

europeisering har skett vad gäller innovationstänk och företagaranda, men det behöver 

inte betyda att det är hela förklaringen då omställningen till ett tjänstesamhälle är en 

bredare trend som kan ha påverkat läroplanen ändå. Sett till tidigare forskning, tar 

Svedberg upp utvecklingen av entreprenörskap där hon lyfter fram EU:s överstatliga 

påverkan i den här utvecklingen, men det har även funnits andra aktörer på nationell 

nivå som varit med i utvecklingen mot mer entreprenörskap och företagaranda i 

styrdokumenten.106 

6.4 Kulturell medvetenhet  

I den här nyckelkompetensen trycks det på från EU att det central är att få en förståelse 

och kunskap om kulturarv från lokal till europeisk nivå. Det ska behandla 

kulturhistoriska verk men också samtida populärkultur.107 Vad gäller kulturarv tar även 

läroplanen från 2011 upp vikten av en förståelse för kulturarv från lokal till europeisk 
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103 Proposition 2008/09:199, s.37. 
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nivå, vilket är liknande det som tas upp i läroplanen från 1994.108 Gällande 

europeiseringen är det svårt att se någon direkt påverkan då kunskaper om ett europeiskt 

kulturarv redan skrivs fram i tidigare läroplaner. Visst skrivs det mer om ett 

västerländskt kulturarv i läroplanen från 1994, men det finns fortfarande kvar i 

formuleringarna i den nya läroplanen från 2011. Sett till graden av europeisering tyder 

det här på att Sverige på den här punkten redan varit tillräckligt anpassat därför märks 

det inte av  någon direkt påverkan här även om försök till det antyds.  
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7. Slutsatser 

I det här kapitlet kommer de huvudsakliga slutsatserna från den här studien att 

presenteras. Slutsatserna kommer att presenteras utifrån uppsatsens frågeställningar.  

7.1 Skollagen  

Den första frågeställningen lyder: På vilket sätt har EU:s gemensamma strategiska 

arbete påverkat den nya svenska skollagen från 2010? Utifrån den här studien visar det 

sig att det inte har skett någon direkt påverkan utifrån de aspekter studien ställer sig. 

Kopplingar finns framförallt vad gäller demokratiuppdraget, men demokrati har sedan 

tidigare haft en stark ställning, vilket inte har förändrats sedan inträdet i EU. Det går 

alltså inte att se en europeisering vad gäller detta i skollagen, den var sedan tidigare väl 

anpassad till EU:s riktlinjer.  

7.2 Läroplanen  

Den andra frågeställningen lyder: På vilket sätt har EU:s gemensamma strategiska 

arbete påverkat arbetet med en ny läroplan för den svenska gymnasieskolan 2011? 

Utifrån den här studiens resultat finns det till skillnad från skollagen en del skillnader 

från tiden före inträdet i EU och dagens läroplan. Framförallt vad det gäller digital 

kompetens och initiativförmåga och entreprenörskap. I dessa kompetenser går det att se 

tydliga skillnader mellan läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994 och läroplanen 

för gymnasieskolan 2011. När det gäller entreprenörskap går det i enlighet med tidigare 

forskning hävda att en viss europeisering skett då det efter inträdet och utarbetningen av 

EU:s riktlinjer skett en förändring. Svedberg pekar även hon på att EU är en av de 

överstatliga aktörer som varit med och påverkat utvecklingen på nationellt plan. Även i 

förordningen om statsbidrag för främjandet av entreprenörskap i skolan går det att se ett 

fortsatt fokus på entreprenörskap som ett centralt begrepp, vilket här också tyda en 

påverkan ifrån EU. Detta beläggs också i den nationella rapport till kommissionen från 

Sverige, där de redovisar att bidrag getts till organisationen Ung Företagsamhet för att 

stimulera gymnasieelevers vilja till eget företagande. Vad gäller den digitala 

kompetensen går det även här att tolka en europeisering då de förtydliganden och tillägg 

i läroplanen vilka träder i kraft 2018 är snarlika definitionen av digital kompetens EU 

presenterar. Dock i enlighet med tidigare forskning har även andra aktörer varit med och 

påverkat, vilket gör att det kan bero på en mer övergripande trend än ett medlemskap i 

den Europeiska unionen.  
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Vad gäller kompetenserna social och medborgerlig kompetens, samt kulturell 

medvetenhet går det att finna några mindre tecken på en europeisering. Likt skollagen är 

demokrati fortfarande centralt i båda läroplanerna, här syns det snarare en förstärkning. 

Internationalisering och europeiskt utbyte finns även det med i båda läroplanerna. Här 

finns det dock en förändring som berör den europeiska dimensionen. I läroplanen för 

gymnasieskolan 2011 framhålls det att kunskaper om den Europeiska Unionen och dess 

påverkan på Sverige ska ske i olika ämnen, vilket har en tydlig koppling till EU:s 

strävan för en ökad europeisk identitet. Vad gäller en europeiska identitet lyfts den även 

fram i nyckelkompetensen kulturell medvetenhet, dock fanns en strävan efter en 

europeisk identitet vad gäller kulturarv och kulturell identiet redan med i läroplanen från 

1994. Dock syns en intressant sak i att den europeiska dimensionen, vilken lyfts fram i 

många dokument från de olika EU-institutionerna, inte framkommer mer i läroplanen, 

då ambitionen från EU:s sida är hög.  

Sammanfattningsvis går det att på vissa punkter se en europeisering av den svenska 

gymnasieskolan. Framförallt när det gäller entreprenörskap och digital kompetens, men 

även i införandet av en europeisk dimension i läroplanen. Detta betyder inte enbart att 

det beror på en påverkan från den Europeiska unionen. I linje med tidigare forskning 

kan utvecklingen bero på en större trend, vad gäller globalisering och en omvandling till 

ett tjänstesamhälle. Dock är EU en del av detta och förespråkar att medlemsstaterna 

antar denna utmaningen med en gemensam strategi, vilket kan argumenteras för en 

antydan till påverkan på den svenska gymnasieskolan från EU:s håll, vad gäller de 

generella målen och uppdragen.  
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8. Diskussion 

I den här studien har den påverkan medlemskapet i den Europeiska unionen haft på den 

svenska gymnasieskolans mål och uppdrag problematiserats. Undersökningen som skett 

av skollagen och läroplanerna för gymnasieskolan visar, utifrån teorin om 

europeisering, att vissa skillnader framförallt när det gäller digital kompetens och 

entreprenörskap finns, men desto mindre vad gäller social och medborgerlig kompetens. 

Ett intressant resultat är att den europeiska dimensionen i undervisningen är 

försvinnande liten jämfört med de ambitioner EU haft på detta område.  

För lärarprofessionen är dessa slutsatser viktiga för att få en förståelse för hur olika 

institutioner påverkar de styrdokument som styr vad verksamheten och undervisningen 

ska formas kring. Ur samhällsvetenskaplig synvinkel är studiens resultat intressanta då 

de visar på hur Europeiska unionen genom sitt strategiska arbete ändå försöker påverka 

utbildningssystemen i medlemsstaterna trots att unionen inte har någon lagstiftande 

makt över detta. Det är också intressant ur samhällssynpunkt att se hur trenden med 

globalisering och samhällsomvandlingen påverkar överstatliga institutioner som EU, 

men också på ett nationellt plan. Denna globala trend är dessutom viktig för 

lärarprofessionen då lärarens roll är att förbereda eleverna för framtida arbetsliv och 

samhällsliv där denna utveckling är högst central. Uppsatsen kan ge en ökad förståelse 

om hur det är att arbeta som lärare i en tid av europeisering och globalisering.   

När det kommer till fortsatt forskning identifieras några aspekter där forskningen kan 

lyftas vidare på detta område. Denna studien berör till största del läroplanens allmänna 

del och uppdrag. Det hade varit intressant att med avstamp i den här studien undersöka 

eller problematisera hur EU:s nyckelkompetenser och strategiska arbete påverkat 

specifika kursplaner och på det sättet få en djupare förståelse för hur EU:s påverkan ser 

ut. Vidare är det också relevant att undersöka hur framtida revideringar och arbetet med 

nya eventuella läroplaner påverkas av EU:s riktlinjer. Det är också av intresse att 

undersöka andra delar i det svenska utbildningssystemet, som grundskolan eller 

vuxenutbildningen ur liknande aspekter för att kartlägga området än mer. Detta kan då 

ge en bredare bild på EU:s påverkan på det svenska utbildningssystemet.  
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