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Abstract 
The aim of this study is to analyze how problems are represented within SOU 2008:27. 

Further more, the aim is to analyze how the new subject plan for history can bee seen as a 

product of this document. The method used, and the theoretical frame of the study, is based 

on Carol Lee Bacchi’s ”what´s the problem represented to be?” approach, which basic 

principle is that policies are filled with representations of problems and that these 

representations need to be examined. These problem representations are then themselves 

subject for scrutiny, the second step being an analysis of the texts presumptions and 

assumptions concerning view of man and perception of knowledge. 

 

The results show, among other things, that a problem representations can be found in the 

SOU; the school system is too vague and unclear. This can be broken down to four concrete 

problems; the schools lack of clarity, the schools uniformity, the schools abundance of 

choices and the educations lack of preparation for societal partake. The view of man is an 

idea of the working citizen and perception of knowledge mainly being securing students 

employability. 

 

The subject plan in history is a product of the SOU in several ways. The proposed solutions 

for the schools lack of clarity are implemented, which results in a more detailed control of the 

teachers. The problem with the high schools uniformity is also solved by the fact that a 

shorter course is given to students attending a “practical program” thus dividing the high 

school. 
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1. Inledning och syfte	  
 

A critique does not consist in saying that things aren’t good the way they are. It consists in seeing on 

what types of assumptions, of familiar notions, of established, unexamined ways of thinking the accepted 

practices are based.1 

 

Ovan citat är hämtat från Michael Foucault och handlar i grund och botten om att kritik skall 

vara mer än att säga ”saker är inte som de borde vara”, det skall handla om att se vilka 

antaganden, tankemönster och ”sanningar” som det man kritiserar vilar på. Denna 

undersökning kommer att förhålla sig kring accepterade antaganden som i den statliga 

utredningen 2008:27 Framtidsvägen2 framställs som självklara ”sanningar”. En ny läroplan 

kommer till av en anledning. Något anses vara problematiskt med rådande styrdokument så 

en kommitté tillsätts för att utreda vad som kan göras åt dessa problem. Den valda metoden 

för uppsatsen fokuserar just på vad som målas ut som problem i statliga utredningar. 

Problemen och dess lösningar bildar vad som kallas för problemrepresentationer. Detta arbete 

kommer att kretsa kring just dessa problemrepresentationer som figurerar i. Problem är inte 

objektiva, vad vissa uppfattar som problem ser inte andra alls som problematiskt. Därför 

granskas vilka självklara antaganden och föreställningar om människosyn och kunskapssyn, 

som ligger till grund för utredningens syn på problemet med skolan. 

 

År 2011 fick gymnasieskolan en ny läroplan benämnd Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, hädanefter Gy11, med tillhörande 

ämnesplaner.3 Detta dokument har dagligen en enorm inverkan på alla som rör sig i 

gymnasieskolans värld. Lärare följer dokumentet när de planerar undervisning och elever blir 

bedömda utifrån det. Arbetsgivare tar emot arbetskraft format av det och rektorer kämpar för 

att upprätthålla dess värden, ramar och mål. En stor del av det samhälle vi lever i kommer på 

ett eller annat sätt att påverkas av hur läroplanen är utformad. I och med införandet av denna 

nya läroplan är historia ett gymnasiegemensamt ämne. Alla elever kommer, i olika stor 

utsträckning, att ta del av historieundervisning. Relevansen av styrdokumenten har länge varit 

                                                

 
1 Bacchi, Carol Lee, Analysing policy: What’s the problem represented to be?, Pearson Australia, Frenchs 
Forest, 2009, s. xv. 
2 Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola, Frizes, Stockholm. 
3 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 
2011. 
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stor, men med historieämnets återuppståndelse som ett för samtliga elever gemensamt ämne 

ökar relevansen för att ägna sig åt studium av ämnesplanen i historia specifikt. Ämnesplanen 

kommer att granskas utifrån vad som kommer fram i analysen av Framtidsvägen. Så, vad 

döljer sig bakom de presentationer av problem som återfinns i SOU Framtidsvägen och på 

vilket sätt är ämnesplanen en produkt av denna? 

1.1 Syfte 

Syftet är att granska SOU 2008:29 utifrån Carol Lee Bacchis ”what’s the problem 

represented to be?” approach med syfte att finna vad som anses vara problematiskt med Lpf 

94 och utifrån dessa problem se vilka självklara antaganden och föreställningar utredningen 

har gällande kunskapssyn och människosyn och hur detta skulle kunna påverka subjektens 

fortsatta beteende. Vidare är syftet att se om ämnesplanen i historia är en produkt av SOU:n 

och hur den i så fall konstituerar ”lösningar” på de ”problem” som återfinns där. 

Ämnesplanen ses alltså som utagerad makt. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Skolreformer 

Gymnasieskolan har sina rötter i svensk medeltid, men relevansen för uppsatsen sträcker sig 

bakåt till andra hälften av 1900-talet. 1966 bildades det mer enhetliga system som vi idag 

känner som gymnasieskolan, vilket sedan reformerats ett antal gånger. Läroplanen Lgy70 

kännetecknades dels av en stor utvidgning av gymnasieskolan, men också en ökande 

homogenisering. Vid sidan om gymnasiet hade tidigare fackskolan funnits, med social, 

ekonomisk och teknisk linje, och yrkesskolan som i och med Lgy70 kom att bli en del av 

gymnasieskolan. En avsevärt större del av landets unga tillvaratog efter reformens 

genomförande möjligheten till en gymnasieutbildning, 1965 gick endast 12 % i gymnasiet, att 

jämföras med 66 % tio år senare.4 

 

Under mitten av 1970-talet utsågs en ny kommitté som åter igen skulle se över 

gymnasieskolan. Det betänkande, En reformerad gymnasieskola, som kom 1981 mynnade 

                                                

 
4 Carlbaum, Sara, Blir du anställningsbar lille/a vän? - Diskursiva konstruktioner av framtida medborgare i 
gymnasiereformer 1971-2011, Print & Media, Umeå, 2012, s. 61ff. 
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inte ut i någon ny läroplan, utan istället kom det att handla om olika lokala test och försök, 

framförallt gällande de studieförberedande programmen. Bland annat testades om 

gymnasiepraktik skulle bli obligatoriskt på alla linjer och olika försök till en mjukare, enklare 

övergång från grundskolan till gymnasiet. År 1986 kom nästa SOU som nu hade ett större 

fokus på de yrkesförberedande utbildningarna, med bland annat förslag om utökning av de 

allmänna ämnena, vilket skulle innebära en längre utbildning. Dessa test skulle sedan utgöra 

underlag för en kommande läroplan. I ytterligare en SOU från sent 1980-tal hamnade de 

elever som av en eller annan anledning inte gick vidare från grundskolan till gymnasieskolan 

i fokus. Olika förslag, bl.a. ett om individuella utbildningsplaner och resonemang kring den 

motiverande inverkan som ett förstahandsval kan ge, stod i fokus.5 

 

Med ovan nämnda utredningar och tester i ryggen bestämdes 1991 att gymnasieskolan skulle 

struktureras om fullständigt. En övergångsperiod skulle säkerställa att kommunerna hann 

göra alla de förändringar som skulle införas. Den enskilda kommunen fick ansvaret för att 

elever skulle erbjudas ett utbud av program, antingen i egen regi eller genom samarbete med 

närliggande kommuner. Detta har sedan kallats kommunaliseringen. En övergång skedde, 

som ett led i decentraliseringen, från ett system med relativt hård reglering till ett med större 

lokal frihet där mål- och resultatstyrning blev statens sätt att utöva kontroll. En ny fyrgradig 

skala med betygen IG-MVG inrättades och ersatte den tidigare skalan med 1-5. Det relativa 

betygssystemet ersattes nu alltså av ett målrelaterat. Förutom mål för varje enskild kurs fanns 

nu också mål för varje program och för gymnasieskolan i stort.6 

 

Lpf94, som den nya läroplanen kom att heta, fick 16 program som ersatte de 22 linjer som 

tidigare funnits. Alla program, även de yrkesförberedande som tidigare varit kortare, skulle 

nu omfatta tre år. Förutom detta skulle samtliga program ge högskolebehörighet. Man 

brukade termen kärnämnen för de gemensamma ämnen som alla efter avslutad gymnasial 

utbildning skulle ha läst. Ytterligare en förändring var införandet av det individuella 

programmet. Detta var ett program tänkt för de som inte uppnått tillräckliga kunskaper och 

                                                

 
5 Carlbaum, 2012 s. 61ff.  
6 Carlbaum, 2012, s. 61ff. 
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färdigheter för att kunna ta sig an ett nationellt program. Gymnasieskolan skulle fortfarande 

inte omfattas av skolplikten och var alltså en frivillig skolform.7 

2.2 Skolans styrning – varför finns styrdokument? 

 
Skolan har kommit att bli den största samhälleliga institutionen. […] [den] skall förbereda barn och 

unga för ett samhällsliv minst tolv år efter det att de börjat sin utbildning. Det är omöjligt att förutse 

exakt vad som kommer att vara slutmålet. Skolan är alltså en institution som svårligen kan styras.8 

 

1842 gjordes det första försöket att nationellt styra skolan genom ett dokument, detta är 

början på en lång era av styrning.9 Det talas om två grundläggande processer som fundament 

i ett samhälle som avser att fortgå och utvecklas: samhällelig produktion och samhällelig 

reproduktion. Det första handlar om att: ”alstra livsförnödenheter och ting, och att skapa 

symboler och kunskap som ger mening åt tingen och utvecklar dessa, men också att 

producera de villkor i samhället inom vilka produktionen sker.”10 Reproduktionen handlar 

om: ”de processer som återskapar såväl den materiella basen som kulturen, dvs. kunskaper, 

färdigheter, värderingar och samhällelig makt i vid mening.” 11 Författarna menar på att när 

dessa skiljs från varandra, när man inte längre lär av far och mor hur hushåll skall skötas och 

åkern plöjas, då kan man se undervisning som en särskild diskursiv praktik i samhället. När 

detta stadium nås, då krävs de pedagogiska texter som representerar det som skall läras, 

barnet kan inte längre endast imitera. Här måste ett urval ske. Det är här som läroplaner, 

kursplaner, mål, läroböcker osv. kommer in i bilden. Tillsammans bildar detta vad som 

benämns som ”läroplanskoder”.12 Detta kan summeras enligt följande:  
 

En etablerad läroplanskod innehåller utbildningens syfte, dess mål och innehåll. Varje förändring är 

resultatet av en kamp om makten över innehållet, som kräver ett yttre tryck för att komma till stånd. 

                                                

 
7 Larsson, Esbjörn, Westberg, Johannes red., Utbildningshistoria: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 2011, 
s. 136ff.; Nationalencyklopedin, sökord: [gymnasieskola], [http://www.ne.se/lang/gymnasieskola], 2013-04-10.; 
Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, red., Lärande skola bildning: grundbok för lärare, Natur & 
kultur, Stockholm, 2010, s. 117ff. 
8 Lindensjö, Bo & Lundgren Ulf P., Utbildningsreformer och politisk styrning, HLS Förlag, Stockholm, 2000, s. 
13. 
9 Lundgren, Säljö, Liberg, red., 2010, s. 453. 
10 Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 13. 
11 Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 13f. 
12 Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 13ff. 
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Ytterst gäller styrning av utbildning och styrning av skolan som institution, makten över utbildningens 

syfte, mål och innehåll och därmed om legitimitet att utöva denna makt.13  

 

Uppsatsen förhåller sig just i denna kamp om makten över syftet, målen och innehållet.  

 

3. Källor och avgränsningar 
Den kamp som beskrivs ovan, med sitt slutgiltiga resultat av en ny läroplan, har en bestämd 

tillkomstordning.  Nya läroplaner föregås av en statlig offentlig utredning, förkortat SOU. En 

SOU tas fram då politiska beslut som kräver utredning skall fattas. SOU:n skapas av en 

kommitté: ”Beslut om att tillsätta en kommitté tas av regeringen. Initiativet kan komma från 

regeringen själv, departementen, riksdagen, en myndighet, en organisation, men även från en 

enskild medborgare.”.14 Det är alltså regeringen som tar beslutet, men måste inte ha tagit 

initiativet. Kommitténs ledamöter tillsätts av ansvarig minister, i detta fall utbildningsminister 

Jan Björklund, medan ordföranden, i detta fall Anita Ferm, föreslås av den ansvariga 

enheten.15 Kommittén mottar direktiv från regeringen som styr specifikt vad som skall 

utredas.16 Utifrån dessa direktiv tas sedan ett betänkande fram, i detta fall SOU 2008:29 

Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola, som sedan skickas ut till ett antal 

remissinstanser som får ge respons.  Regeringen tar ställning till betänkandet och presenterar 

en proposition, alltså ett lagförslag, med remissinstansernas åsikter i åtanke, i detta fall 

proposition 2008:09-199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan. Propositionen 

blir sedan föremål för omröstning i riksdagen. Enligt tagna beslut tas ett nytt styrdokument 

fram, i detta fall Gy11 med tillhörande ämnesplaner.17 

3.1 Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts handlar i första hand om ett övervägande fokus på de delar av 

utredningen som rör styrdokumenten i allmänhet och ämnesplanen i historia i synnerhet. Hela 

utredningen har undersökts, men alla delar har inte fått utrymme i själva texten. 

Ämnesplanerna är i och med Gy11 en del i läroplanen, så de avsnitt av läroplanen som 

                                                

 
13 Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 16. 
14 Statens offentliga utredningar, Frågor och svar om kommittéer och kommittéarbetet, 
[http://www.sou.gov.se/fragakom.htm], 2013-04-10. 
15 Statens offentliga utredningar, [http://www.sou.gov.se/fragakom.htm], 2013-04-10. 
16 Statens offentliga utredningar, [http://www.sou.gov.se/fragakom.htm], 2013-04-10. 
17 Statens offentliga utredningar, [http://www.sou.gov.se/fragakom.htm], 2013-04-10. 
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undersökts utgörs alltså endast av ämnesplanen i historia och då med ett huvudsakligt fokus 

på de delar som rör ämnet som helhet och de kurser som läses av alla elever; 1a1 och 1b. 

 

4. Teori och metod 

4.1 Metod - What’s the problem? approach 

Metoden i arbetet kommer att bestå av Carol Lee Bacchis ”What’s the problem represented to 

be?” approach (hädanefter WPR). Denna kvalitativa metod är specifikt framtagen för att 

analysera policydokument och lämpar sig således väl för att granska SOU 2008:27.18 Bacchis 

metod handlar i stort om att analysera hur problem konstrueras i statliga utredningar och 

därefter analysera vilka självklara antaganden och föreställningar som ligger till grund för 

den synen på problemet och dess lösning.19 

 

Problematisering är det centrala begreppet inom WPR. Problematisering styr oss, eftersom all 

policy kräver problematisering för att vara existensberättigad, det vill säga: all politiks 

strävan är att lösa problem. På grund av detta är det otroligt relevant att se vilka problem som 

målas upp i en statlig utredning, vilket är det första steget av tre i metoden. Problem ses alltså 

i en WPR som skapade. Bacchi lägger fokus på vad som representeras som problem och 

ifrågasätter synen på problem som objektivt identifierbara, vilken hon menar präglar många 

olika delar av samhället. 20 Hon talar om: ”the evidence-based policy movement”21, med den 

positivistiska tron på möjligheten att nå ”verkligheten”.22  Problem ligger i betraktarens ögon, 

menar Bacchi. Hon förnekar inte förekomsten av problematiska situationer, men menar på att 

just kalla dessa företeelser för problem kräver att de granskas.23, 24 Benämns något ett 

problem bör det analyseras. Lösningarna är ju avhängiga av problemet, beroende på hur du 

ser på något kommer du att föreslå lösningar därefter. Själva ”problemet” och de föreslagna 

lösningarna på detsamma bildar vad Bacchi kallar en problemrepresentation.25  

                                                

 
18 SOU 2008:29 Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola. 
19 Bacchi, Carol Lee, Women, policy and politics. The construction of policy problems, SAGE Publications, 
London, 2006, s. 1. 
20 Bacchi, 2006, s. 1. 
21 Bacchi, Carol Lee, 2010, Foucault, policy and rule – challenging the problem solving paradigm, 
[http://vbn.aau.dk/files/33190050/FREIA_wp_74.pdf] 2013-04-10, s. 8. 
22 Bacchi, 2010, s. 8. 
23 Bacchi, 2009, s. xi. 
24 Bacchi, 2009, s. xi. 
25 Bacchi, 2006, s. 1. 
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När problemrepresentationerna är identifierade följer det andra steget: att granska dessa med 

avseende på vilka föreställningar och självklara antaganden som de vilar på, i detta fall 

gällande människosyn och kunskapssyn. Dessa antaganden och föreställningar ligger dels till 

grund för vilka problem utredarna ser, men kommer självklart även att forma vad som anses 

vara lösningen på problemet. Behovet av att analysera dessa är därför betydande. Det handlar 

om vad som tas för givet och förutsätts i problemrepresentationen. Eftersom det rör sig om en 

representation och inte ett objektivt identifierbart problem, finns det naturligtvis andra sätt att 

se på situationen i fråga.26 Begreppet diskurs blir här aktuellt. Diskurs som Foucault använde 

begreppet definieras av Bergström & Boréus som: ”ett regelsystem som legitimerar vissa 

kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet.”27 

Foucaults diskursbegrepp handlar alltså om mer än text, det handlar om tolkningsföreträde. 

Diskurser handlar om vad som kan artikuleras och vad som inte kan det. Olika perspektiv, 

olika diskurser, figurerar i samma tid, somliga i samexistens, andra i skarp kontrast. Genom 

att analysera dessa kan vi penetrera den ”verklighet” som omger oss, slå hål på de 

”sanningar” som existerar och se nya perspektiv. Bacchi summerar med meningen: ”the 

meanings that must be in place for a particular problem representation to cohere or to make 

sense.”28. Det handlar om de beståndsdelar som omger ett problem utan vilka 

problemrepresentationen skulle framstå som ologisk och irrationell. 

 

Ytterligare en aspekt är vilka ”tystnader” som finns i problemet. Vad har inte 

problematiserats? Skulle man kunna se problemet från en annan synvinkel? Bacchi talar om 

att se begränsningarna i problemrepresentationen. Genom sitt framställningssätt är specifika 

representationer låsta genom sin syn på problemet. Var brister problematiseringen och var 

finns tystnaderna? I det här stadiet menar Bacchi på att problemrepresentationen kan framstå 

som motsägelsefull och otillräcklig.29 

 

Det tredje och slutliga steget av metoden grundar sig i Foucaults begrepp governmentality, 

eller styrningsrationalitet, som innebär att de lösningsförslag som uppkommer ger sken av att 
                                                

 
26 Bacchi, 2006, s. 1. 
27 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 358. 
28 Bacchi, 2009, s. 5. 
29 Bacchi, 2009, s. 13f. 
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vara generösa och ge stor frihet, men i själva verket syftar till att styra människor att forma 

sig efter de föreställningar och självklara antaganden som nämndes ovan. Alltså: hur 

förväntas medborgarna att anpassa sitt beteende i förhållande till de lösningsförslag som 

utredningen presenterar?30 

 

Bacchi menar på att en problemrepresentation skapar svårigheter för medlemmar av vissa 

sociala grupper. Dessa svårigheter, eller effekter, är föremål för granskning. Det är teoretiska 

effekter som avses, inte de materiella, faktiska ”utslagen” av en specifik policy.31 Uppsatsen 

fokuserar på två typer av effekter den första, subjektifierande, handlar om hur subjekt 

framställs i problemrepresentationer. Den bygger på Foucaults teorier om subjektifiering, 

diskursiva subjekt och subjektpositioner. Enligt dessa finns det ett specifikt antal ”positioner” 

som ett subjekt kan ha inom de ramar som diskurser sätter upp. Det som skall studeras är hur 

dessa ramar sätts upp och vilka möjliga positioner som lämnas för olika sociala grupper. 

Dessa teorier kan ses som kritik av subjekt som autonoma och självständiga. Subjekt ses 

istället som otroligt präglade av de diskurser som de lever inom. Foucault tog avstånd från 

tanken om autonoma subjekt som själva styr diskurserna, han påstod istället att subjekten 

lever inom diskurserna och har olika subjektpositioner och subjektfunktioner.32 Bacchi 

skriver: 

 
Along similar lines a WPR approach works from the premise that the discursive elaboration of problem 

representations constitutes political subjects of particular types, and keeping change within limits.33 

 

Den andra typen handlar om vad Bacchi kallar ”lived effects”, här översatt till materiella 

effekter. Det handlar om de materiella konsekvenser som en specifik problemrepresentation 

kan få. Bacchi menar på att diskursanalyser ofta förbiser de effekter som diskurser får i den 

materiella vardagen. Hon tar exemplet med skillnaden mellan att kalla bidrag för allmosa 

eller rättighet och vilken konsekvens det kan få för mängden bidrag som ges. Bacchi 

poängterar att en WPR approach inte alls handlar om kalkyler, om att jämföra framställd 

verklighet med den ”sanna” verkligheten, utan perspektivet är fortfarande teoretiskt och 

                                                

 
30 Bacchi, 2006, s1ff. 
31 Bacchi, 2009 s. 40ff. 
32 Bacchi, 2009, s. 41ff. 
33 Bacchi, 2009, s. 42. 
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hypotetiskt; vilka effekter skulle problemrepresentationen kunna få?34 Man bör tänka om, 

reflektera kring hur en problemrepresentation kan ses på ett annat sätt.35 

4.1.1 Människosyn och kunskapssyn  

De självklara antaganden och föreställningar som utredningen har granskas utifrån 

människosyn och kunskapssyn. Med människosyn menas i uppsatsen den inställning som 

utredningen har till eleverna som medborgare och människor. Är alla lika, eller är människor 

olika och bör behandlas så? Kunskapssyn har en bred betydelse i uppsatsen och tillskrivs 

betydelsen som dels den övergripande funktion skolan enligt utredningen skall ha, dels vad 

som utifrån det ställningstagandet är viktigt att lära ut. Kort sagt varför finns skolan, varför är 

den existensberättigad? 

4.2 Frågeställningar 

Frågeställningarna som kommer att användas är baserade på Bacchis metod och lyder enligt 

följande: 

• Vad är det som anses vara problemet med gymnasieskolan i SOU 2008:27 och vad 

anses vara lösningarna på detta? 

• Vilka föreställningar och självklara antaganden vilar problemrepresentationen på? Det 

vill säga vad lämnas oproblematiserat i problemrepresentationen? Var finns 

tystnaderna? Går det att tänka annorlunda kring problemet?  

• Hur förväntas medborgarna fortsättningsvis anpassa sitt beteende i förhållande till de 

lösningsförslag utredningen presenterar utifrån ovan föreställningar och självklara 

antaganden?  

• Är ämnesplanen en produkt av SOU:n och i så fall; vilka ”lösningar” på de ”problem” 

som konstitueras i utredningen återfinns i ämnesplanen? Vilka potentiella effekter får 

dessa ”lösningar”? 

 

5. Tidigare forskning 
De dokument som kommer att utgöra källmaterialet är relativt ungt. Metoden som är vald har 

dessutom ett relativt annorlunda sätt att gripa sig an policydokument mot vad som vanligtvis 

                                                

 
34 Bacchi, 2009, s. 18. 
35 Bacchi, 2009, 43f. 
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är fallet. Detta gör att mängden tidigare forskning är relativt begränsad; förutom Sara 

Carlbaums avhandling (se nedan) finns inte mycket att tillgå. Istället får forskning som brukar 

den specifika metoden eller som brukar liknande material redovisas. 

 

Den valda metoden ”What’s the problem represented to be?” approach, är skapad av Carol 

Lee Bacchi. Hon presenterade den i Women, Policy and Politics: The Construction of Policy 

Problems36, men senare också i Analysing Policy: What's the Problem Represented to Be?.37  

Ett exempel på WPR approach i användning är Zara Bersbos avhandling "Rätt för kvinnan att 

blifva människa - fullt och helt.": Svenska kvinnors ekonomiska medborgarskap 1921-1971.38  

 

Ett exempel på Bacchis metod i användning på ett liknande källmaterial är Sara Carlbaums 

statsvetenskapligt avhandling Blir du anställningsbar lille/a vän? Diskursiva konstruktioner 

av framtida medborgare i gymnasiereformer 1971-2011.39 Carlbaum summerar avhandlingen 

enligt följande: 

 
This thesis analyses discursive continuity and change with regard to representations of the problems, 

goals and purposes of upper secondary education during the period 1971-2011. Focus is also placed on 

changes and continuities in how the good future citizen is constructed and in what ways gender, class 

and ethnicity are produced in these constructions.40 

 

Avhandlingen granskar de mål och syften som utbildningen tilldelas, samt vilka problem som 

representeras i anslutning till dessa. Den granskar också de diskursiva konstruktioner av 

framtida medborgare som förekommer i policydokument. Flera olika teoretiska perspektiv 

appliceras på denne medborgare; klass, genus och etnicitet. Den komparativa aspekten av 

avhandlingen är framträdande. Stort fokus läggs vid att jämföra olika tiders 

utbildningsdiskurser. Carlbaums resultat är att tre tydliga diskurser kan urskiljas. Den första; 

en skola för alla 1971-1989, den andra; en skola för livslångt lärande 1990-2005 och den 

tredje; en skola för arbetsmarknaden 2006-2011. Den senare kännetecknas av en frångång 

från betoningen av demokrati, likvärdighet och multikultur, till förmån för anställningsbarhet, 

                                                

 
36 Bacchi, 2006. 
37 Bacchi, 2009. 
38 Bersbo, Zara, ”Rätt för kvinnan att blifva människa – fullt och helt.” Svenska kvinnors ekonomiska 
medborgarskap 1921-1971, Linnaeus University Press, Kållered, 2011. 
39 Carlbaum, 2012. 
40 Carlbaum, 2012, s. i. 
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kompetens och entreprenörskap. Den eftertraktade, konstruerade medborgaren beskriver 

Carlbaum som: ”A male productive worker and male entrepreneur are constructed, 

privileging a white middle class.”.41 

 

Den komparativa aspekten skiljer sig ifrån detta arbete. Komparation är inte av intresse i 

denna undersökning, fokus faller på konstruktionen av det problematiska med Lpf94 samt 

ämnesplanen i historias relation till utredningen. Av naturliga skäl är det material som 

Carlbaum undersökt i sin avhandling långt mer omfattande än detta kandidatarbetes. Förutom 

den komparativa aspekten  finns även långt fler dokument kopplat till varje reform än i detta 

arbete. Ytterligare en tydlig skillnad är det faktum att ämnesplanen i historia behandlas i 

denna undersökning, Carlbaum ger inte något specifikt ämne en särställning i sin 

undersökning. 

 

Carlbaums avhandling är den enda forskning jag kunnat finna som använder samma metod på 

ett liknande källmaterial. Forskningsläget får därför breddas och även inkludera studier 

gjorda på Framtidsvägen, uppsatsens källmaterial. 

 

Framtidsvägen - vägen till vilken framtid för eleverna på gymnasieskolans yrkesprogram?42 

är en vetenskaplig artikel skriven av Mattias Nylund. Framtidsvägen analyseras med såväl 

kvantitativ som kvalitativ metod med fokus på de yrkesförberedande programmen utifrån 

teori gällande spänningsförhållandet mellan skolans sociala-medborgerliga och ekonomiska-

arbetsmarknadsstyrda uppgift. Nylunds resultat är att det finns en övervikt mot det 

ekonomiska och arbetsmarknadsstyrda och en tydlig delning, en dikotomi, mellan 

”intellektuellt och manuellt arbete”.43 Den uteblivna högskolebehörigheten kan potentiellt 

resultera i att skolan förlorar sin roll som socialt utjämnande. Nylund ser denna utveckling 

som problematisk, inte minst det faktum att arbetsgivarna ges allt större inflytande, 

arbetsgivarna som Nylund beskriver som historiska motståndare till arbetarrörelsen. 

Arbetsgivarnas inflytande är ett hot mot demokratin, då de inte är folkvalda och detta till trots 

                                                

 
41 Carlbaum, 2012, s. i. 
42 Nylund, Mattias, Framtidsvägen - vägen till vilken framtid för eleverna på gymnasieskolans yrkesprogram? 
Pedagogisk Forskning i Sverige, årg. 15, nr 1, 2010. 
43 Nylund, 2010, s. 47. 
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ges stort inflytande.44 Ett tydligt fokus på de yrkesförberedande programmen, samt en vitt 

skild metod gör att tydliga skillnader framträder mellan Nylunds undersökning och denna 

uppsats. 

 

Den paketerade valfriheten - om Framtidsvägen för den svenska gymnasieskolan45, författad 

av Emma Arneback och Andreas Bergh, är även det en vetenskaplig artikel vars 

frågeställning är: ”Vilka är de kvaliteter som den svenska gymnasieskolan förväntas leda till i 

olika tidsperioder och vilka utbildningspolitiska förskjutningar äger därmed rum?”.46 Det 

medborgerliga uppdraget står speciellt i fokus. Arneback och Bergh når liknande resultat som 

Nylund, elevernas utbildning till medborgare får stå tillbaka för ett fokus på 

anställningsbarhet och ekonomiska kvaliteter. Även i denna artikel kritiseras uppdelningen av 

gymnasieskolan och författarna ställer sig frågande till var de som söker sig en högre 

utbildning inom ett område som omfattas av ett praktiskt program på gymnasiet ska ta vägen. 

De ser också en frångång från Lpf94:s betoning av individen till att fler frågor gällande 

grupper som kollektiv lyfts. Vissa kontinuiteter finns dock, som att mål- och resultatstyrning 

fortfarande appliceras, men Arneback och Bergh är noga med att poängtera att vilka som har 

rätt att formulera kvaliteterna och vad dessa kvaliteter innebär har förändrats.47 Precis som 

med Nylunds artikel är skillnaderna stora gentemot min undersökning. Dels metoden, men 

också det faktum att artikeln har en tydlig komparativ infallsvinkeln, något som denna 

uppsats saknar. 

 

I en vetenskaplig artikel benämnd Framtidsvägen – en huvudled eller en skiljeväg?48  

undersöker och diskuterar Eva Forsberg Framtidsvägen utifrån ingångar, genomgångar 

utgångar och övergångar samt vad detta får för betydelse för gymnasieskolan. Begreppen är 

hämtade från en allegori om migration, där identifikation och rätt kvalifikation avgör resans 

gång. Begreppen avser skolans olika utvärderings- och sorteringsfunktioner. Ingångar handlar 

om intagning på gymnasiet och denna präglas av differentiering, med olika intagningskrav 

för yrkes- respektive högskoleförberedande program. Genomgången handlar om elevernas 

                                                

 
44 Nylund, 2010. 
45Arneback, Emma & Bergh, Andreas, Den paketerade valfriheten - om Framtidsvägen för den svenska 
gymnasieskolan, Nordic Studies in Education, Vol. 30, nr 2, 2010. 
46 Emma Arneback och Andreas Bergh s. 116 
47 Arneback & Bergh, 2010. 
48 Forsberg, Eva, Framtidsvägen – en huvudled eller en skiljeväg?, Utbildning & Demokrati, vol 17, nr 1, 2008. 
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resa under sin gymnasietid där Forsberg menar på att utredningen i första hand betonar att 

genomströmningen måste bli bättre, eleverna måste ta sig igenom skolsystemet smidigare 

utan avbrott, byten eller dyl. Utgång och övergång handlar om flytten från gymnasiet till 

avnämarna och även denna del i elevernas skolresa präglas av differentiering, vissa elever 

skall vara färdiga för ett yrke, andra skall vara förberedda för högskolestudier. I den andra 

delen i artikeln återkopplar Forsberg till titeln och ställer sig frågan om Framtidsvägen är en 

huvudled eller skiljeväg. I resonemanget kring detta konstaterar hon att konsekvenserna av 

reformen är underproblematiserade. Berörda aspekter av läroplanen lyfts inte fram nog tydligt 

och det saknas en diskussion om vad den tidigarelagda differentieringen kan få för 

konsekvenser i samhället. Forsberg tar Tyskland som ett oroväckande exempel där 

differentieringen krupit för långt ner i åldrarna och avslutar med att hävda att detta är vad 

som borde granskas ”om eller när gymnasiereformen realiseras”.49 Forsberg har som sagt ett 

tydligt fokus på utvärdering och sortering och hur detta diskuteras, denna uppsats har en mer 

allmän infallsvinkel utifrån Bacchis metod om att lokalisera vad som presenteras som 

problem i utredningen. 

 

Ett arbete som granskar samma SOU som undersöks i detta arbete är Johan Björkmans 

Kompetensförsörjning eller självförverkligande? – en analys av underlaget till Lpf94 och 

Gy11 ur ett klassreproduktivt perspektiv.50 Här granskas de SOU:er som föregick Lpf94 och 

Gy11. Teoretiskt ligger fokus tydligt på klassreproduktion och metoden är diskursanalytisk i 

Foucaults anda. Resultatet av studien är att Gy11 i större utsträckning än Lpf94 bidrar till 

ökad klassreproduktion. Detta genom förändringar i uttryckssätt och formuleringar och 

genom en betoning av betydelsen av renodlade praktiska och teoretiska program, där endast 

de studieförberedande ger högskolebehörighet. Arbetet skiljer sig, förutom materialet, stort 

ifrån detta. Metoden är mer allmän, författaren söker finna ”laddade begrepp och 

formuleringar”.51 Det rör sig dessutom om en komparation, till skillnad från detta arbete. 

Dimensionen med ämnesplanen, vilken är central i denna undersökning, finns inte heller 

med. 

 
                                                

 
49 Forsberg, 2008, s. 95. 
50 Björkman, Johan, 2010, Kompetensförsörjning eller självförverkligande? – en analys av underlaget till Lpf94 
och Gy11 ur ett klassreproduktivt perspektiv, 
[https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26068/1/gupea_2077_26068_1.pdf], 2013-04-10. 
51 Björkman, 2010, s. 11. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att även om redan mycket gjorts på det relativt unga 

källmaterialet är metoden och materialet i kombination med detta speciella fokus på 

ämnesplanen i historia unikt. 

 

6. Empirisk undersökning och analys 

6.1 Vad var problemet? 

SOU Framtidsvägen innehåller en enad problemrepresentation: flumskolan. Detta begrepp 

myntades av Jan Björklund och avser skolans otydlighet och oförmåga att förbereda 

ungdomar för yrkeslivet, skolan är kort sagt för flummig. Björklund vill istället upprätta 

kunskapsskolan.52 Utredningen är av samma åsikt som Björklund och nedan följer hur detta 

yttrar sig mer konkret. 

6.1.1 Styrdokumentens otydlighet 

Kursernas utformning och styrdokumentens utförande presenteras som problematiskt. 

Utredningen dedikerar en hel underrubrik till kursutformning och styrdokument och med 

ovan utstakade ambition att granska läroplanen med specifikt fokus på ämnesplanen faller sig 

denna underrubrik väl för en djupare analys. De styrdokument som reglerar gymnasieskolan 

som utreds i Framtidsvägen är skollagen, gymnasieförordningen, läroplanen, programmålen 

och kursplanerna. Skollagen och gymnasieförordningen får stå tillbaka i utredningens analys 

till förmån för övriga styrdokument. 

 

Kursplanerna, som reglerar ovan nämnd kurser, får utstå kritik på flera olika punkter. 

Kursplaner finns dels för varje enskilt ämne, men också för varje enskild kurs. Varje kurs har 

således sina mål och sina betygskriterier. För de studieförberedande finns det mål på tre olika 

nivåer: läroplanen, programmål och kursmål, utöver detta finns det i de senare två också två 

typer av mål, dels sådana att sträva mot, dels sådana att uppnå. De yrkesförberedande har 

istället två målnivåer på kursnivå. När det gäller målens innehåll och inte endast strukturen, 

presenteras kursmålens formuleringar som problematiska. Kritik riktas mot en alltför stor 

spridning i kunskapsuttryck kursplanerna sinsemellan.  Målen ser olika ut beroende på ämne 

och kurs. Kursplanerna, läroplanen och programmålen använder inkonsekventa kunskaps- 
                                                

 
52 Svenska Dagbladet, Skriftliga omdömen i höst, [http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skriftliga-omdomen-i-
host_775025.svd], 2013-08-01. 
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eller kompetensuttryck och formuleringarna beskrivs som ”svävande”.53 Mål som finns i 

läroplanen tas åter upp i kursplanerna.54 Utredningen skriver: 

 
Dagens kursplanestruktur har, som beskrivits ovan, bidragit till otydlighet. En annan faktor som skapat 

otydlighet är kursplanernas svävande formuleringar som har gjort det svårt att tolka vad som egentligen 

avses.55 

 

Det är inte enbart kursplanerna som representeras som problematiska. Programmålen hamnar 

i skymundan och uteblir som bedömningsunderlag vid betygssättning, de är också för 

generellt formulerade. Detta gör att de inte fyller sin tilltänkta funktion: lärarna använder helt 

enkelt inte programmålen och programmålen tar inte upp de delar där utredningen menar att 

programmets karaktär finns. Ofta läses kurser dessutom i grupper som består av flera 

program, eftersom mindre klasser slås ihop till större när kärnämnen undervisas. Detta gör att 

programmålen blir svårapplicerade, vilket Ferm menar utgör en del i problemet.56 

 

Ytterligare kritik är att i ovan system blir kursen den minsta beståndsdelen, vilket inte anses 

önskvärt. Ämnet borde i stället inneha denna plats, annars finns en risk att kursen förlorar sin 

ämneskoppling och att gymnasieskolan därmed blir för fragmentiserad. Avsaknaden av 

kommentarmaterial förstärker ytterligare den otydlighet som man menar att ovan struktur 

redan innebär för lärare, elever, föräldrar och avnämare. Just avnämare nämns vid flertalet 

tillfällen som en grupp vilka kommer vinna mycket på de lösningsförslag som representeras 

nedan.57 

 

Lösningen på ovan problem är enligt utredningen att göra styrdokumenten tydligare. 

Begreppet kursplan skall ersättas av ämnesplan för att öka tydligheten. Det skall inte finnas 

några kursplaner för enskilda kurser, utan ämnesplaner, och därigenom ämnet den minsta 

beståndsdelen. Eftersom utredaren också förespråkar att kursbetyg bör förbli kvar är det ännu 

viktigare att fragmentisering minskas och ämnet betonas. Tydligheten inom ämnesplanerna 

skall också förbättras markant. Utredaren föreslår att de nya ämnesplanerna endast skall ha en 

                                                

 
53 SOU 2008:27, s. 265. 
54 SOU 2008:27, s. 265. 
55 SOU 2008:27, s. 265. 
56 SOU 2008:27, s. 263f. 
57 SOU 2008:27, s. 265f. 



 19 

typ av mål och eftersom det inte längre kommer finnas kursplaner innebär det att vad som 

innan var två nivåer och två typer nu blir en nivå och en typ av mål. De generella, 

övergripande tendenser som funnits i formuleringen av de tidigare kursplanerna skall också 

bytas ut, ämnesplanen skall bli mer kärnfull och tydligare lyfta fram varje enskilt ämnes 

”ämneskompetenser”58 och inte upprepa vad som sägs i läroplanen. Kopplingar får och bör 

förekomma, men inte upprepningar.59 

 

Eftersom kursbetyg skall sättas även fortsättningsvis, krävs att varje enskild kurs kan 

distingeras från ämnet i stort. Med anledning av detta kommer det dels att finnas ett centralt 

innehåll och dels specifika betygskriterier för varje kurs. Det centrala innehållet skall 

beskriva vad som skall ha avverkats under kursen. Det skall dock inte utgöras av onödig 

detaljstyrning, utan ange kategorier och områden, snarare än specifika böcker som skall 

användas.60 

 
Det innebär att det centrala innehållet inte i detalj ska styra lärarnas arbete med sina elever. Jag tänker 

mig inte att det centrala innehållet ska definieras i form av detaljerade listor, t.ex. vilka böcker alla 

elever ska läsa, utan att det kan precisera att eleven ska läsa olika genrer och exemplifiera vilka dessa 

kan vara.61 

 

 Syftet är alltså inte att detaljstyra lärarna. Ferm betonar att det centrala innehållet är 

synnerligen nyttigt för avnämarna, som genom detta vet vad varje elev tillgodosett sig efter 

avslutad, godkänd kurs. 62 Avnämarna skall också ges möjlighet att påverka: ”när det gäller 

kursernas centrala innehåll behövs ett omfattande och kontinuerligt utvecklingsarbete i 

samverkan med gymnasieskolans avnämare”.63 Detta upprepas också längre fram i texten 

som: ”Vidare anser jag att en samverkan med branscher och andra avnämare, såväl arbetslivet 

som högskolor och universitet, är av största vikt när ämnesplaner tas fram.”64 Utöver det 

centrala innehållet kommer varje kurs också ha betygskriterier, vilket den andra 

avgränsningen som gäller endast för kursen. Betygskriteriernas funktion beskrivs som följer: 

                                                

 
58 SOU 2008:27, s. 589. 
59 SOU 2008:27, s. 588ff. 
60 SOU 2008:27, s. 588ff. 
61 SOU 2008:27, s. 589. 
62 SOU 2008:27, 578ff. 
63 SOU 2008:27, s. 590. 
64 SOU 2008:27, s. 591. 
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”Betygskriterierna för kursen ska ange med vilken kvalitet de ämnesspecifika kompetenserna 

som uttrycks i ämnets mål är uppnådda i den aktuella kursen kopplat till den aktuella kursens 

centrala innehåll.”65 Betygskriterierna utgör alltså inga egna mål, utan anger graden av 

uppfyllelse. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den nuvarande målstrukturen presenteras som otydlig, och 

problemet ligger i att lärare, elever, föräldrar och avnämare har svårt att tillgodogöra sig den. 

Vidare ligger problemet i att styrdokumenten misslyckas med det de var tänkta för, som 

namnet indikerar, att styra skolan. Förändringarna motiveras dels med elevens bästa i åtanke, 

men också mycket tydligt med avnämarna i åtanke. Utredningen förordar alltså att en 

ämnesplan införs och ersätter de tidigare kursplanerna som anses otydliga. Ämnesplanen 

skall ha ett syfte för ämnet, mål för ämnet samt centralt innehåll och betygskriterier för varje 

kurs inom ämnet. Allt skall vara samlat i ett och samma dokument. 

6.1.2 Oförberedda för deltagandet i samhället 

Historia införs i och med Gy11 som gymnasiegemensamt ämne (tidigare kärnämne). Detta är 

ingenting som utredningen själv föreslår, utan det återfinns redan i direktiven från regeringen. 

I propositionen skriver regeringen: 

 
Det är en grannlaga uppgift att prioritera vilka ämnen som ska vara gemensamma för alla elever på 

program i gymnasieskolan. En avvägning måste göras mellan hur stor andel av undervisningen som ska 

upptas av ämnen som är angelägna i ett medborgarperspektiv och hur stor andel som ska användas till 

programmens specifika karaktärsämnen. Regeringen anser att gymnasieskolan tydligare än i dag måste 

förbereda eleverna för yrkeslivet och fortsatt yrkesutbildning respektive för fortsatta studier vid 

universitet och högskolor. Därför kan inte antalet kärnämnen vara alltför stort.66 

 

Gymnasieskolans huvudsakliga syfte blir efter utredningens förslag, baserade på 

propositionens direktiv, att förbereda eleverna för antingen ett direkt intåg på 

arbetsmarknaden eller för fortsatta studier på högskolan. Vid sidan om detta finns dock ett 

annat uppdrag, vilket enligt Ferm i första hand vilar på grundskolan, det att: ”med god 

kvalitet förbereda alla elever, oavsett vilken typ av gymnasieutbildning de går på, för ett 
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66 Proposition 2008:09-199, Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan, Utbildningsdepartementet, 
Stockholm. s. 79. 
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aktivt deltagande i samhällslivet.”.67 Utredningen betonar som sagt att ansvaret 

huvudsakligen ligger i den obligatoriska grundskolan, men att även den frivilliga 

gymnasieskolan till viss del innehar denna plikt. Det är inom ramen för denna uppgift som 

historieämnet finns. Till skillnad från svenska, engelska och matematik är inte historieämnet 

lika värdefullt för fortsatta högskolestudier eller för arbetslivet, utan ses som en del i den 

grund som skolan skall lägga för att möjliggöra framtidens medborgare att aktivt deltaga i det 

samhälle vilket de lever under, och i. Denna grund saknas alltså enligt utredningen.68 

 

Förutom ämnets syfte presenteras också ett förslag kring hur de kortare kurserna, 1a1 och 

1a2, skall skilja sig från 1b. Utredaren föreslår att: 

 
kursen ska ha en tydlig tyngdpunkt i 1900-talets historia fram till nutid med utgångspunkt i den 

industriella revolutionen, franska revolutionen och framväxandet av de stora ideologierna under 1700- 

och 1800-talen.69 

 

Det är historien som ligger närmast i tid som är av betydelse. Det faktum att 50-poängskurser 

tillgodoser möjligheten att ge ett specifikt program, vad Ferm beskriver som: ”en tillräcklig 

nivå av just det ämnet i just det programmet”70 betonas. Det skapar helt enkelt en möjlighet 

att ge utbildningen en lagom ”injektion” av ett, i annat fall, överflödigt ämne i detta fall 

historia. Utredningen menar dock på att kurser som endast sträcker sig över en termin borde 

hållas till ett ändamålsenligt minimum.71 Ferm påpekar gång efter annan att den 100-

poängskurs som alla högskoleförberedande program, förutom teknik, skall läsa inte är en 

sammanslagning av två 50-poängskurser, utan en enhetlig kurs.72 

6.1.3 För stor valmöjlighet 

Elevernas stora valmöjligheter i den nuvarande gymnasieskolan representeras som 

problematiska. De hämmar elevernas möjligheter att få en god utbildning och möter 

dessutom inte avnämarnas behov. Vidare problem är att elevens rättssäkerhet och 

utbildningarnas kvalitet hotas samt den merkostnad valen medför. Strukturen med nationella 
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och lokala kurser kritiseras. Möjligheten för enskilda skolor att utforma kurser medför en stor 

differentiering sett över landet och detta är icke önskvärt. Att det dessutom är så att de 

fristående skolorna har ”egna” kurser och inte ”lokala” kurser gör situationen än värre.73 

 

Lösningen på problemet med valmöjligheten bedöms vara att begränsa den.  Förslaget på 

förändring är att kursutformningen bör ändras, de lokala kurserna skall utgå.74 Lokala initiativ 

skall dock kunna kvalitetstestas centralt. Detta kommer medföra ett minskat utbud av kurser. 

Lokala inriktningar skall också i mindre utsträckning förekomma. Det individuella valet 

minskas och huvudmännen för skolorna skall i mindre utsträckning vara tvungna att erbjuda 

ett lika stort utbud av kurser. Utredningen konstaterar att: 

 
Enligt min uppfattning handlar valfrihet ur elevens perspektiv framför allt om att få sitt förstahandsval av 

gymnasieprogram och sina val inom utbildningen tillgodosedda. Om eleven kommer in på̊ önskad 

utbildning ökar förutsättningarna för att eleven kommer att trivas bättre. Därmed ökar även 

förutsättningarna för att eleven genomför utbildningen inom de föreskrivna tre åren. Det är därför mycket 

viktigt att eleven får utökade möjligheter att välja det program och den inriktning som han eller hon 

önskar.75 

 

De val som görs skall uppmuntras att utgöras av en fördjupning inom programmet för 

ytterligare specialisering. Eleverna skall kort sagt i mindre utsträckning göra val. Valen är 

viktiga för att eleverna skall trivas, men trivseln är inte betydelsefull i första hand för 

elevernas skull utan för att genomströmningen skall öka. 

 

Samtidigt poängteras att valmöjligheten inte får försvinna, den utgör en viktig del i att 

motivera eleverna, detta sägs specifikt om de högskoleförberedande programmen: 

 
Eleverna ska ges ökad möjlighet att läsa kurser som är relevanta för utbildningen och kopplade till 

utbildningens inriktning. Dessutom ska utbildningen uppmuntra till och ge möjlighet till fördjupning i 

ämnen som har stor betydelse vid fortsatta studier. Utbildningen ska också ge eleverna goda möjligheter 

att välja utifrån sina intressen.76 
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Valmöjligheten skall alltså finnas kvar, men den skall begränsas mer än tidigare. Detta 

uttrycks mycket tydligt gällande de yrkesförberedande programmen: 
 

För yrkesprogrammen kommer det i många fall inte att finnas någon valbarhet på̊ ämnesnivå vare sig för 

skolan eller eleven inom ramen för programfördjupningen. Där branschen ställer krav på̊ att vissa kurser 

måste ingå i en yrkesexamen för en viss yrkesutgång ska dessa kurser, enligt min uppfattning, erbjudas 

som ett programfördjupningspaket.77 

 

Staten tar större kontroll över valmöjligheterna och arbetsgivarnas intressen är i fokus, det är 

med avnämarnas intressen i åtanke som valet är intressant, inte första hand elevens. 

Kompetensförsörjningen prioriteras. Detta mönster går igen i lösningsförslaget på problemet 

med de lokala kurserna: 
 

Jag anser att dagens lokala kurser ska utgå̊ ur gymnasieskolan och den gymnasiala vuxenutbildningen. 

Däremot är jag av uppfattningen att vissa lokala initiativ behöver kunna tillvaratas även i den framtida 

gymnasieskolan och i den framtida gymnasiala vuxenutbildningen. Det behöver finnas utrymme att 

skapa nya kurser i samverkan med arbetslivet eller högskolesektorn.78 

 

Lösningen blir precis som med övriga val en begränsning, där de tolererade lokala initiativen 

är de med tydlig koppling till avnämarna. 

 

Förutom en begränsning av valmöjligheterna poängterar också utredningen betydelsen av att 

unga vägleds korrekt. Detta för deras eget bästa, men inte minst för att öka 

genomströmningen, alltså elevers framfart i skolsystemet, vilket i sin tur är ekonomiskt 

gynnsamt. Dagens vägledning är för otydlig och en otydlig vägledning, det är en dålig 

vägledning.79 

 

Sammanfattningsvis skall valen bli färre och inom ett snävare område. De lokala kurserna, 

den lokala friheten i allmänhet, skall minska. Eleven skall ges goda förutsättningar att få sitt 

förstahandsval av program och bör vägledas väl inför detsamma. Motiven är i huvudsak 
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relaterade till kompetensförsörjningen och avnämarnas intressen, men även den enskilda 

elevens bästa finns som motivering. 

6.1.4 För stor likformighet - yrkes- kontra högskoleförberedande program 

Dagens skola är för likformig. De yrkesförberedande programmen misslyckas med vad de är 

tänkta att göra precis som de högskoleförberedande, eller studieförberedande, misslyckas 

med sitt syfte. Allt för att de inte är nog specialiserade: 

 
Den nuvarande gymnasieskolan är i alltför hög grad likformig. Det innebär att yrkesutbildningarna är 

för teoretiserade och att många elever har svårt att fullfölja utbildningen. Det innebär också att de 

studieförberedande utbildningarna inte tillräckligt väl förbereder för framgångsrika vidare 

högskolestudier80 

  

Gymnasieskolan har en kompetensförsörjande roll, som den med dagens utformning inte 

uppfyller. De yrkesförberedande programmen har för mycket teoretiska kurser och förbereder 

i för hög grad för högskolan, de högskoleförberedande tar inte eleverna nog långt. För att lösa 

problemet tar utredningen upp förslaget att två examen bör införas, en yrkesexamen och en 

högskoleförberedande examen. Denna garanterar att utbildningen uppfyller vad den lovar, 

vilket gynnar såväl den enskilde eleven som avnämarna. Tydligheten i utredningens 

definition av god utbildning är alltså vad det handlar om. Vissa av de övriga lösningar som 

föreslås har redan nämnts, som möjligheten att utnyttja 50-poängskurser för att ge 

utbildningar en lagom injektion av ett specifikt ämne. En annan fråga som drivs är att 

avnämarna bör få ett större inflytande över yrkesutbildningarna. Som nämnts ovan föreslår 

utredningen att ämnesplanerna skall utformas i samröre med avnämarna, och detta avser inte 

minst de yrkesförberedande.81 

 

De studieförberedande programmen, som de kallas under Lpf94, kommer bytas ut mot 

högskoleförberedande.82 Tanken är att eleverna skall ”nå längre” och vara bättre förberedda 

för vad högskolestudier verkligen innebär: 

 
En viktig utgångspunkt i den nya gymnasieskola jag föreslår är att eleverna ska nå längre än i dag när 
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det gäller anställningsbarhet eller förberedelse för vidare högskolestudier. Det innebär att eleven ska få 

en ökad specialisering inom sitt yrkesområde eller inom sitt studieområde. Jag anser dock inte att denna 

ökade specialisering står i motsats till att eleven även ska förberedas för ett aktivt deltagande i 

samhällslivet och ges möjlighet att utveckla generella kompetenser som problemlösningsförmåga, 

samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga.83 

 

Specialiseringen skall, som framkommer ovan, inte komma i vägen för ett ”aktivt deltagande 

i samhällslivet”. Specialiseringen är tänkt att ge eleverna en större möjlighet att bli anställda 

och klara av yrkeslivet, alternativt bli antagna till högskolan och klara av sina studier. De 

högskoleförberedande programmen har hårdare krav för att nå sin examen, med en tydlig 

tyngd på de teoretiska ämnena. De har också hårdare intagningskrav.84 Yrkes- och 

högskoleförberedande utbildningar fyller olika funktioner och bör därför se annorlunda ut. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de yrkesförberedande programmen skall bli mindre 

teoretiserade och de högskoleförberedande programmen ”nå längre” i sin förberedelse för 

högskolestudier. 

6.2 Utredningens föreställningar och självklara antaganden 

Ovan framkommer problemrepresentationen om flumskolan, vilken konkretiseras i fyra 

problemområden: de alltför stora otydliga styrdokumenten, eleverna förbereds inte nog väl 

för deltagande i samhället (historieämnet införs), skolans allt för stora likformighet och 

skolans alltför stora valmöjligheter. Nedan följer det andra steget i metoden, granskningen av 

utredningens föreställningar och självklara antaganden om människosyn och kunskapssyn. 

6.2.1 Samhället kontra individen – den arbetande medborgaren  

Något som förutsätts i hög grad i resonemanget kring skolan är att en anställningsbar 

medborgare, det är en god medborgare. Alla förbättringar som föreslås har som yttersta 

funktion att bidra med arbetskraft till samhället. Carlbaum skriver i sin avhandling om ”en 

skola för arbetsmarknaden”85 och denna undersökning överensstämmer här med hennes 

analys. Tanken om den arbetande medborgaren är ett antagande som finns med genom hela 

utredningen. Det är tydligt att arbete är fundamentalt och så gott som odelat positivt för 

samhället och den enskilde individen. Utredningen vilar på ett antagande om att individer 
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skall bidra med sin arbetskraft för nationens bästa. Om skolan inte bidrar till uppfyllelse av 

detta missar den sitt syfte. För att säkerställa ovan föreslår utredningen att en examen skall 

införas, för att klargöra att syftet med utbildningen är att antingen vara arbetsför vid avlagd 

examen, eller redo för högskolestudier. En dikotomi konstrueras, med den anställningsbare/a 

kontra den icke-anställningsbare/a. Precis som Bacchi menar på sker här en rangordning av 

de båda sidorna av dikotomin, den anställningsbare/a värderas högre. I diskussionerna kring 

betydelsen av yrkesutbildningen målas ett scenario upp vilket utredningen ser som mycket 

oroande; de som har hoppat av gymnasieskolan är också överrepresenterade bland arbetslösa: 

 
Unga vuxna som saknar en fullgjord gymnasieutbildning är överrepresenterade i gruppen som är 

bidragsberoende och långvarigt arbetslösa 128. Dessa personer kan få en svår situation på 

arbetsmarknaden och generera höga kostnader i form av socialbidrag och arbetslöshetsersättning m.m.86 

 

Naturligtvis kan man inte bortse från det faktum att arbete är viktigt för en individ. Samhället 

är konstruerat på ett sådant sätt att pengar krävs för överlevnad. Livet kan dock sägas 

innehålla mer än arbete och överlevnad. Det som lyfts fram som negativt med arbetslösheten 

är inte i första hand det utanförskap och den dåliga självkänsla som arbetslöshet kan resultera 

i, det är den kostnad en arbetslös genererar för samhället. Kompetensförsörjning och 

nationens bästa betonas över den enskilda individen och dess välmående. Utredningens 

människosyn visar sig och det framkommer att mänskligt värde till stor del består i vad som 

kan presteras på arbetsmarknaden för samhällets bästa och mindre i individens eget 

välmående. 

 

I utredningen föreslås att estetisk verksamhet skall tas bort som gymnasiegemensamt ämne.87 

Bevisligen ansågs estetisk verksamhet vara en viktig del av en utbildning vid Lpf94:s 

tillkomst, men detta tas nu alltså bort, pendeln väger över mot kompetensförsörjning, mot det 

för samhället och avnämarna mest önskvärda. Elevers personliga utveckling i form av 

subjektifiering, vilken estetisk verksamhet skulle kunna sägas bidra till, får stå tillbaka. 

Historia införs dock som nytt gymnasiegemensamt ämne, med motivet att det är viktigt för 

elevens möjlighet att delta i samhället. Mellan estetisk verksamhets funktion och 

historieämnets funktion kan dock göras en skillnad. I det senare fallet är funktionen 
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fortfarande att subjektet skall bidra till och vara en del av det demokratiska samhället, rättare 

sagt; historia skall här fylla en funktion som förvisso gynnar subjektet men i första hand 

samhället. Estetisk verksamhet kan sägas representera en del av utbildningen mer fokuserad 

på det enskilda subjektet som ses som något mer än ett ”exemplar” i en helhet. Denna del 

minskas alltså. 

 

Likaledes minskas valmöjligheten. Subjekten ges mindre möjlighet att vandra utanför de 

ramar som de nationella programmen utgör. Valen skall finnas kvar, men då i första hand för 

att möjliggöra specialisering, för att i högre mån bidra med möjlighet till uppfylld 

kompetensförsörjning. Eleverna skall också få välja efter egna intressen, men staten har mer 

att säga till om när det kommer till vad som är elevernas intressen, eftersom färre kurser finns 

att välja bland då de lokala/egna kurserna tas bort. Kompetensförsörjning prioriteras över 

subjektets egen, personliga utveckling. 

6.2.2 Delningen av gymnasieskolan (och samhället?)  

En uttalat, bärande antagande som görs i utredningen är ungas kapacitet att göra kloka val. 

Utredningen skriver: ”unga är kapabla att välja utbildning efter sin intresseinriktning och som 

engagerade i sin framtid”.88 Detta påstående är inte på något sätt okontroversiellt. Att ge 

ungdomar möjligheten att stänga dörrar till fortsatta högre studier, vilket det kan tolkas som 

att den nya yrkesutbildningen gör, blir direkt felaktigt om man istället skulle betrakta 

ungdomar som ambivalenta och kortsiktiga. Detta leder in på en tydlig tystnad i texten; 

problematisering av vad som kan vara negativt med en ökad differentiering emellan 

programmen i gymnasieskolan. Utredningen konstaterar den samhällsnytta och ökande 

anställningsbarhet som en större specialisering kan ge, men ger inget utrymme åt de som kan 

hamna i kläm. I utredningen skrivs: 

 
Jag föreslår att de ämnen som ingår i alla program, de så kallade gymnasiegemensamma ämnena, på 

yrkesprogrammen ska omfatta 600 poäng och att de anpassas för yrkesprogrammen för att därigenom 

uppnå en högre motivation och ett bättre studieresultat.89 
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Ovan ges en bild av hur den ökade differentieringen skall hjälpa elever som behöver extra 

motivation och de skall också hjälpa till att höja studieresultatet. För de som verkligen inte 

trivs i skolmiljön kommer också en lärlingsutbildning att vara tillgänglig, där en avsevärt 

mycket större del av utbildningen sker på arbetsplatsen. Tanken är att dessa metoder skall 

göra att ”skoltrötta” personer presterar bättre och att ämnena skall kännas relevanta för den 

yrkesexamen man studerar för att uppnå. Kommentaren om att bättre studieresultat skulle 

uppnås kan ifrågasättas. Omfattningen och kraven kommer enligt utredningen att sänkas för 

de yrkesförberedande programmen, är då högre betyg och/eller betyg i alla kurser man läser 

vad som avses med högre studieresultat? Är detta ett gott mått på ökad kunskap? Tanken är 

att motivationen skall öka, men om utmaningen samtidigt sänks får en ökad motivation inte 

lika stora konsekvenser. Biesta ställer frågor kring om skolväsendet mäter vad de lär ut eller 

lär ut vad de kan mäta.90 En liknande logik kan appliceras på resonemanget om resultat: är 

det så att man istället för att ge eleverna en bättre utbildning sänker kraven så att de på 

pappret får högre resultat, men i verkligheten kan lika lite som innan?  

 

En annan relevant fråga är, anser utredningen att människor är olika? Är det vissa personer 

som bör hamna i respektive separata del av gymnasieskolan? I avsnittet om skolans för stora 

likformighet kunde nedan citat läsas: 

 
Den nuvarande gymnasieskolan är i alltför hög grad likformig. Det innebär att yrkesutbildningarna är 

för teoretiserade och att många elever har svårt att fullfölja utbildningen. Det innebär också att de 

studieförberedande utbildningarna inte tillräckligt väl förbereder för framgångsrika vidare 

högskolestudier91 

 

Utifrån detta citat går det att tolka in att vissa elever inte klarar av teoretiska kunskaper i för 

stor dos och därför inte behöver utsättas för det. Utredningen förespråkar en renodling av 

programmen för att genomföra en sortering som troligtvis i annat fall hade gjorts på annat 

sätt. Utredningens människosyn går att utläsa: vissa är inte lämpade för teoretiska kunskaper 

och bör utbildas i att arbeta praktiskt. Människor är alltså olika och bör behandlas så. 
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Vilka konsekvenser det kan få för de elever på yrkesförberedande program som med det nya 

systemet inte uppnår högskolebehörighet och som får tillgodogöra sig färre antal 

undervisningstimmar av de kurser som anses viktiga för att aktivt kunna deltaga i samhället, 

tystas i utredningen. Möjligheten kommer finnas att läsa de kurser som ger 

högskolebehörighet, men frågan är hur många som i realiteten kommer att göra detta. Det 

kommer att innebära en högre studiebelastning och kommer på kort sikt därför att kunna 

upplevas som ansträngande. Om man utgår ifrån ovan tes om att elever kanske inte är fullt så 

framsynta som utredningen ger sken av och föreställer sig en elev som vid tiden inte är säker 

på att den vill gå vidare till högskolan kommer det troligtvis att resultera i en utebliven 

högskolebehörighet. Detta kan senare komma att ångras. Att läsa upp i efterhand är möjligt, 

men blir ofta komplicerat och dessutom kostsamt för staten (och individen om det omöjliggör 

arbete parallellt). I tidig ålder kommer alltså ungdomar att kunna göra val som sedan stänger 

möjligheter längre fram i livet. Detta blir en materiell effekt av problemrepresentationen. Det 

blir en effekt som inte enbart är diskursiv, det påverkar ”verkligheten”. 

 

Om man utgår ifrån ovan, att en utebliven högskolebehörighet för yrkesprogrammen 

genererar färre elever som går vidare till högskolan från de programmen, representeras en 

faktor som talar för större skiktningar. Utredningen poängterar utbildningens betydelse för 

deltagandet i samhället och det får då sägas gälla även eftergymnasial utbildning. Eleverna 

skall tydligare välja en yrkesbana. Detta är tänkt att lösa problemet med skolans likformighet, 

men vilka övriga potentiella effekter kan det generera? Att utgå ifrån det vetenskapligt 

understödda påståendet att ungdomar ofta går i sina föräldrars fotspår när det kommer till 

yrkesval; alltså elever vars föräldrar har akademisk bakgrund går vidare till högskolestudier 

och vice versa, ger intressanta möjligheter.92 Effekten blir då att klassreproduktionen, som 

Björkman analyserar i sitt arbete93, förstärks ju mer ett tidigt val avgränsar möjligheten till 

vidare studier. Vidare blir införandet av historia som gymnasiegemensamt ämne aktuellt. 

Utredningen konstaterar att anledningen till att historia skall läsas av alla gymnasieelever är 

för att: ”med god kvalitet förbereda alla elever, oavsett vilken typ av gymnasieutbildning de 

går på, för ett aktivt deltagande i samhällslivet.”.94 Ändå läser eleverna olika mycket av de 
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ämnen som bedöms som grundläggande för att uppnå detta antagande. Två möjliga slutsatser 

går att dra; antingen är det som de högskoleförberedande programmen läser, det som går 

utöver det de yrkesförberedande läser, oviktigt för deltagandet i samhället, eller så förbereds 

de elever som väljer en högskoleförberedande bana bättre för deltagande i samhällslivet. 

Möjligheten finns naturligtvis till en gråzon, vissa delar av den längre historiekursen är 

oviktiga, samtidigt som vissa vore av betydelse för ett fullgott deltagande. De två senare 

alternativen bidrar ytterligare till den klassreproduktion som Björkman konstaterar är mer 

framträdande i Gy11 än Lpf94.95 

 

På sikt kan en ökad klassreproduktion skapa större skiktningar i samhället och befintliga 

skiktningar cementeras. Ett demokratiskt samhälle kräver ett aktivt deltagande av dess 

medborgare och om delar av befolkningen är underlägsna kan det få stora konsekvenser för 

det politiska livet och samhället i stort. På det stora hela framkommer mycket lite i 

utredningen om den eventuellt negativa effekt som en mer differentierad gymnasieskola 

skulle kunna få. Fokus ligger på att problematisera likformigheten och att framhålla alla 

positiva effekter som reformen kommer att resultera i, de komplikationer som 

lösningsförslagen kan innebära ges lite utrymme. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att utredningen präglas av en människosyn där arbete är det 

stora målet för människan. Frånvaron av problematisering av en eventuell klassreproduktion 

som följd av förändringarna i gymnasieskolan kan ses som att utredningen helt enkelt inte ser 

det som ett problem att samhällets klyftor reproduceras. Det kan tolkas som att det finns vissa 

människor som är lämpade för praktiska arbeten, andra för teoretiska. Människor är olika. 

Kunskapssynen präglas även den av en förkärlek för att möta avnämarnas behov av 

arbetskraft, ämnen som i första hand är till för elevens personliga utveckling får stå tillbaka 

för ämnen som ligger i avnämarnas intresse. 

6.3 Förväntat fortsatt beteende 

Ovan har del två presenterats, utredningens självklara antaganden och föreställningar. Del tre 

handlar om förväntat fortsatt beteende. Utredningen är tydlig med sin problematisering av 

flumskolan och presenterar en rad lösningsförslag, vilka är tänkta att förändra subjektens 

                                                

 
95 Björkman, 2010. 
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beteende. Som Foucault säger presenteras dessa som generösa och välbehövliga, men 

styrningen är tydlig. I detta fall leder utredningens självklara antaganden och föreställningar 

om människosyn och kunskapssyn till ett skolsystem som tydligare styr såväl elever som 

lärare. Motiveringen till förändringarna är att det är för elevernas bästa, de räddas från 

flumskolan och skall ges en god utbildning. Eleverna styrs in på en tydligare yrkesbana och 

lärarna regleras hårdare av de mer detaljerade styrdokumenten. Lärare och elever förväntas 

bidra till arbetsmarknaden. 

 

Trots att skolans organisation är det som framställs som problematiskt påverkas lärarna detta 

till trots. Ämnesplanernas struktur är långt mer detaljerad än sin föregångare, vilket medför 

en större statlig kontroll över vad som försiggår i klassrummen. Ferm betonar som ovan sagt 

att syftet inte är att detaljstyra lärarna, men inte desto mindre blir det en effekt. Hargreaves 

beskriver i en artikel fyra olika stadier av lärares professionalism. Det fjärde stadiet, som 

skolan nu sägs vara inne i, kallar han för ”post-professional or postmodern professional?”.96 

Orsakerna till denna nya tids inträdande är många, men kontentan sammanfattar Hargreaves 

enligt följande: 

 
The results, with which teachers have had to deal, have been centralized curricula and testing regimes 

that have trimmed back the range and autonomy of teachers’ classroom judgement, and a market-

inspired application from the corporate sector, of systems of administration by performance management 
97 

 

Det Hargreaves beskriver är hur centralstyrningen växer sig starkare och hur lärares frihet i 

klassrummen blir allt mer begränsad. Han beskriver också hur allt fler influenser från 

näringslivet (avnämarna) gör intåg i skolans värld. Hargreaves ser alltså den ökande 

kontrollen av lärarna som mycket problematisk. Han anser att det är de-professionaliserande, 

vilket benämningen av tidsperioden antyder, att i för hög grad ”ovanifrån” styra vad lärare i 

sin profession väljer att undervisa och hur de väljer att undervisa det. Den svenska 

utvecklingen går alltså precis åt det håll som Hargreaves varnar för och kritiserar. Staten 

utnyttjar och utökar sin makt allt mer. 

 
                                                

 
96 Hargreaves, Andy, Four Ages of Professionalism and Professional Learning, Teachers and Teaching: History 
and Practice, Vol. 6, No. 2, 2000, s. 167. 
97 Hargreaves, 2000, s. 168. 
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Statens ökande kontroll visar sig också i hanterandet av valen. Elever styrs tydligare än 

tidigare i sina val. Valet av program får större betydelse än tidigare genom den ökande 

differentieringen mellan yrkes- och högskoleförberedande program och möjligheten att som 

tidigare bredda ett program genom strategiska val minskas i och med att en större del av 

valen inom varje program är sedan tidigare förutbestämda. Utredningens självklara 

antaganden och föreställningar om människosyn och kunskapssyn visar på att individer är 

olika, därför bör den gymnasiala utbildningen ha en tydlig delning mellan praktisk och 

teoretisk kunskap. För de elever som äntrar endera vägen minskar de subjektpositioner som är 

möjliga. Utredaren ser ett behov av tydligare färdigformad arbetskraft och detta är sättet att 

styra eleverna till att fylla behovet. Forsberg, Björkman, Nylund och Arneback och Bergh är 

bekymrade över utvecklingen med den ökande differentieringen utifrån sina fyra olika 

perspektiv. Framförallt Björkman och Forsberg ser ökade klyftor som en trolig följd av 

förändringarna och precis som diskuterats ovan saknar även Forsberg en problematisering av 

just de potentiella konsekvenserna av reformen för just de yrkesförberedande programmens 

elever. 

 

Medan likformigheten mellan de yrkes- och högskoleförberedande programmen, samt för 

stora valmöjligheter inom programmen, utgör ett problem så är det med skolan som helhet 

istället skillnaden mellan olika skolor och orter som är problematisk. Där är likformighet 

positivt. Viss möjlighet till lokala initiativ uppmuntras förvisso, men i allmänhet är 

differentiering negativt. Naturligtvis handlar det om olika saker, i ena fallet är det en 

lagstadgad och i styrdokumenten befäst differentiering, i det andra handlar det om eventuella 

”avarter”. Den stora skillnaden är egentligen att i det ena fallet har regeringen och staten 

kontrollen, i det andra de lokala skolorna och huvudmännen. Utredningen vill alltså stärka 

statens grepp om skolan, på bekostnad av enskilda kommuners makt. 

6.4 Ämnesplanen i historia 

Den nya ämnesplanen i historia kan på flera sätt ses som en produkt av SOU Framtidsvägen 

och de aspekter av denna som framkommer i analysen ovan. Ämnesplanen i historia får här 

symbolisera den maktens arm som sträcks ut av staten. Med anledning av att detta de facto är 

ett historiskt arbete, om än inom ramen för lärarutbildningen, är detta en central del av 

undersökningen. 
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Strukturen med en ämnesplan är anammad och bara det faktum att det finns en ämnesplan är 

en tydlig produkt av utredningens förslag. Tanken är alltså att ämnesplanen i historia skall 

råda bot på det problem som målöverflödet konstituerade. Ämnesplanen i historia skall vara 

befriad från den otydlighet som de tidigare kursplanerna led av. Ämnesplanen är disponerad 

med ett syfte, följt av mål. Varje enskild kurs har sedan centralt innehåll och betygskriterier, 

allt i enlighet med utredningen. Kurserna är också omdöpta med nummerföljd istället för de 

tidigare bokstavsbenämningarna.98 

 

Det finns sex olika kurser i historia. De sträcker sig ifrån historia 1a1 och 1a2, som är 

inriktade endast för de yrkesförberedande, till historia 1b, 2a, 2b och 3. 2a och 2b är 

sidoordnade, där 2b har ett kulturhistoriskt perspektiv. Historia 1a1 och 1a2 är 50-

poängskurser. 1a2 kan väljas till om man som elever vid ett yrkesförberedande program vill 

uppnå högskolebehörighet och motsvarar då historia 1b, annars är det endast historia 1a1 som 

läses av samtliga elever vid de yrkesförberedande programmen. Historia 1a2 skall vara 

möjlig att välja till för alla som läser på en yrkesutbildning.99 Ovan är tydligt en produkt av 

Framtidsvägen. 50 poäng anses ”svara för en tillräcklig nivå av just det ämnet i just det 

programmet”100 när det gäller de yrkesförberedande programmen. Det är ett led i den 

förändring som utredningen vill se med en mer renodlad yrkesförberedande utbildning. Detta 

är alltså hur den ökade detaljstyrningen av lärarna tagit sig uttryck rent strukturellt, den 

innehållsmässiga styrningen följer nedan. 

 

Ämnesplanen är naturligtvis mer än en struktur, den har ett innehåll som skall reglera hur 

historieämnet undervisas. Detta innehåll möjliggör den ökade grad av styrning och ökad 

kontroll över undervisningsinnehållet och medborgarna i och med införandet av det centrala 

innehållet, ämnets syfte och de olika målen.  

 

Som ovan diskuterats anges i utredningen att syftet med att historia införs som 

gymnasiegemensamt ämne är att det ligger till grund för att aktivt kunna delta i samhället. 

                                                

 
98 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. 
99 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 
2011, s. 66ff. 
100 SOU 2008:27, s. 260. 
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Hur står ämnesplanens syfte sig i relation till denna från utredningen hämtade motivering? 

Såhär lyder de första raderna av ämnets syfte: 

 
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt 

historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och 

förståelse av hur historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av 

hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om 

framtiden.101 

 

Begreppet historiemedvetande grundar sig i historia som medel till att förstå nuet och göra 

utsagor om framtiden; dåtid, nutid och framtid utgör de tre elementen i historia. 

Historiemedvetande blir därför centralt för subjektets självbild och påstås även ha betydelse 

för de beslut som fattas då även framtiden innefattas i historia. Under beskrivningen av ämnet 

skrivs att ämnet handlar om: ”individens villkor och samhällets förändringar över tid. 

Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och 

händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.”102. Historia är alltså viktigt när det 

kommer till att fatta beslut. Detta kan knytas till diskussionen som fördes ovan kring 

historieämnets ”ersättande” av estetisk verksamhet som gymnasiegemensamt ämne. Historia 

sägs här vara viktigt för beslutsfattande, för att delta i samhället genom att t.ex. utnyttja sin 

rösträtt. Tongångarna går alltså igen från utredningens utsagor. 

 

Det centrala innehållet finns alltså specifikt för varje kurs. Mest intressant med avseende på 

ovan diskussion är att granska vad som skiljer de historiekurser som de yrkes- respektive 

högskoleförberedande programmen får ta del av. Värt att notera är också graden av styrning, 

vilken exemplifieras av nedan utdrag ur ämnesplanen. Det är de kurser som är obligatoriska 

för respektive studieinriktning, Historia 1a1 och Historia 1b, som granskas fortsättningsvis. 

Båda kurserna skall behandla: ”Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt 

perspektiv”.103 Här finns mindre skillnader som i huvudsak avser att 1b skall ha större fokus 

på Sverige och globala perspektiv, medan 1a1 har ett mer restriktivt förhållningssätt till dessa 

två perspektiv. Större skillnader finns dock. Ett avsnitt som helt saknas i 1a1:s centrala 

innehåll är följande (från och med ”ökat”):  
                                                

 
101 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 66. 
102 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 66. 
103 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 67ff. 
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viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel […] ökat resursutnyttjande. Långsiktiga 

historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.104 

 

Eleverna vid yrkesprogrammen kommer alltså att läsa mindre om ökat resursutnyttjande samt 

skiftande maktförhållanden och dess orsaker. Resursutnyttjande är just nu en vitt 

omdiskuterad politisk fråga. Förändrade maktförhållanden ger viktig kunskap kring hur 

demokrati har fått fäste och kan i allra högsta grad påstås vara aktuella när politiska beslut 

skall fattas, när eleverna i framtiden skall deltaga i samhället. Ett annat avsnitt som helt 

saknas i 1a1 är följande: 

 
Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som 

speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets 

utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.105 

 

Här nämns fler aspekter som är av betydelse för subjektets möjlighet att aktivt deltaga i 

samhället. Förståelse kring statsbildning, den agrara utvecklingen och olika syn på 

människors värde, makt och kön kan allt sägas utgöra en viktig del i den kunskapsbas som 

kan sägas krävas för att stärka subjektens förståelse av samhället de skall utbildas för att 

kunna leva och delta i. 

 

Ytterligare något som saknas hos kursen för de yrkesförberedande är ”kritisk granskning” av 

källmaterial.106 De yrkesförberedande eleverna kommer alltså att få lära sig mindre om att 

kritiskt förhålla sig till information. De får också tillgodogöra sig mindre av hur historia 

använts, så kallat historiebruk, vilket spelat en stor roll i historien. Den som äger historien 

(segraren) har stor makt. Allt detta som skiljer kurserna skall täckas in av historia 1a2, men 

med avseende på diskussionen om de potentiella effekterna av utredningens förslag är det 

inte troligt att en speciellt stor del av eleverna på yrkesprogrammen kommer att ta del av 

denna fördjupningskurs.  

                                                

 
104 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 67ff. 
105 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 67ff. 
106 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 67ff. 
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7. Sammanfattande slutsatser och slutdiskussion 
Uppsatsens syfte är att granska SOU 2008:29 utifrån Carol Lee Bacchis ”what’s the problem 

represented to be?” approach med syfte att finna vad som anses vara problematiskt med Lpf 

94 och utifrån dessa problem se vilka självklara antaganden och föreställningar utredningen 

har gällande kunskapssyn och människosyn och hur detta skulle kunna påverka subjektens 

fortsatta beteende. Ämnesplanen ses alltså som utagerad makt. Undersökningens 

frågeställningar baseras på de frågor som ingår i Bacchis metod. För att uppfylla den delen av 

syftet som rör ämnesplanen i historia specifikt tillkommer en frågeställning utöver Bacchis 

metod. 

 

I SOU:n framkommer en enad problemrepresentation; flumskolan. Denna kan dock brytas 

ned och konkretiseras i ytterligare fyra problemområden; styrdokumentens otydlighet, 

skolans likformighet, skolans för stora valmöjlighet och skolans oförmåga att förbereda 

eleverna för aktivt deltagande i samhället. 

 

Utredningen präglas av en människosyn där arbete är det stora målet för människan. 

Frånvaron av problematisering av en eventuell klassreproduktion som följd av förändringarna 

i gymnasieskolan kan ses som att utredningen helt enkelt inte ser det som ett problem att 

samhällets klyftor reproduceras. Det kan tolkas som att det finns vissa människor som är 

lämpade för praktiska arbeten, andra för teoretiska. Människor är olika. Kunskapssynen 

präglas även den av en förkärlek för att möta avnämarnas behov av arbetskraft, ämnen som i 

första hand är till för elevens personliga utveckling får stå tillbaka för ämnen som ligger i 

avnämarnas intresse. Utredningen vill tydligare styra elevernas livsbanor tidigare i livet och 

gör detta genom att staten och avnämarna får mer kontroll över skolväsendet bl.a. genom 

större detaljstyrning av lärarna. 

 

Ämnesplanen är på flera sätt en produkt av utredningen. Denna utagerade makt, som 

ämnesplanen i historia utgör, går i linje med utredningen gällande i princip allt strukturellt. 

Strukturen har förändrats för att lösa ”problemet” med skolans otydlighet. Bara det faktum att 

det finns en ämnesplan är en produkt av utredningens förslag. Den nya strukturen med sin 

detaljrikedom i form av centralt innehåll medför även en tendens till ökad detaljstyrning av 

lärarna. Den strukturella förändringen löser också ”problemet” med skolans likriktning, i 
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form av inrättandet av terminskurser i historia, vilket anses ge en lagom injektion av ett 

specifikt ämne på ett specifikt program. 

7.1 Diskussion 

Historia påstås av utredningen ligga till grund för att aktivt kunna delta i samhället. En 

ojämlikhet i fördelningen av antalet undervisningstimmar när det kommer till historia, där de 

studieförberedande får fler, kan därför potentiellt sägas leda till ökande skiktningar och 

klyftor i samhället. För mig finns två huvudsakliga sätt att se på den ökade delning av 

gymnasieskolan som framkommer i min undersökning. Det första, och positiva, är att 

delningen kan medföra det undersökningen hävdar, en ökad specialisering, som kan gynna 

varje enskild elev genom ökad anställningsbarhet och dessutom låta elever fördjupa sig inom 

de områden som de tycker allra mest om. Detta framkommer tydligt i utredningen och är 

själva tanken bakom reformen. Det andra sättet att se delningen är den segregering och de 

ökade klyftor som delningen kan medföra. Ovan beskrivs hur eleverna vid de 

yrkesförberedande programmen får ta del av mindre av vissa aspekter av historieämnet, 

samma ämne som sägs bidra till fullgott möjligt samhällsdeltagande. Ett samhälle med stor 

segregering, där en elit av befolkningen besitter de nödvändiga kunskaperna för politiskt och 

samhälleligt engagemang går åt ett potentiellt farligt håll. Skolan sägs ofta vara ett redskap 

för att jämna ut olikheter, inte fördjupa dem. Att denna aspekt av delningen så helt lämnas 

oproblematiserad gör kanske saken än värre, det finns ingen tanke på hur man skulle kunna 

förhindra, eller i alla fall minska, de skillnader som en ojämn fördelning av de 

samhällsvetenskapliga ämnena skulle kunna innebära. 

 

Det framgår dock ganska tydligt i såväl min undersökning som Björkmans, Carlbaums, 

Forsbergs, Nylunds, Arneback och Berghs att kompetensförsörjning står över subjektens egen 

utveckling. Detta medför att huvudfrågan inte är huruvida enskilda subjekt kommer att ges 

sämre möjligheter att delta i samhället utan hur avnämarnas behov till största möjliga mån 

kan bli tillgodosedda. Gymnasieskolans förskjutning från att handla om livslångt lärande och 

eleven i första hand till avnämarnas behov är betydande och viktig att observera. Som 

tidigare konstaterats i uppsatsen är nog de flesta överens om att gymnasieskolan är till för att 

bidra med arbetskraft åt samhället, men jag är av åsikten att man inte är vuxen vid 16-års 

ålder och därför bör gymnasieskolan också fylla ett syfte att förbereda eleverna för sitt 

fortsatta liv och samhällsdeltagande. Utredningens utgångspunkt om elevernas möjligheter att 

vara engagerade i sin egen framtid och fatta kloka beslut indikerar en inställning till eleverna 
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som mer vuxna och kapabla än jag minns mig själv som 16-åring och detta får konsekvenser 

för hur gymnasieskolan utformas. Jag ställer mig mycket frågande till påståendet att de elever 

som befolkar landets högstadieskolor kan lasta det ansvar som faller på deras axlar i och med 

regeringens gymnasiereform. 

 

Historieämnet får i stort mer plats enligt de förslag som lagts av utredningen, men 

omfattningen varierar beroende på om eleven valt ett högskole- eller yrkesförberedande 

program. Historia är betydelsefullt och bör läsas av alla elever, men en stor del skall endast få 

ta del av en termin. Slutsatsen man kan dra är att historia är viktigt, alla elever skall läsa 

ämnet, men det är inte nog viktigt för att sällas till den skara kurser som innefattar 100 poäng 

för samtliga kurser. Det går att ställa sig frågande till om införandet av 50 poäng historia är 

tillräckligt för att ge eleverna goda förutsättningar att delta i samhällslivet. En kurs som 

endast sträcker sig över en termin är ofta stressig och som utredningen själv konstaterar 

uppstår lätt ett kunskapskontrollerande klimat. Regeringen och utredningen förstår betydelsen 

av historieämnet, men verkar inte vilja prioritera det fullt ut. De yrkesförberedande 

programmen lämnas till viss del i samhälleligt utanförskap. 

 

Som blivande lärare ser jag också utvecklingen mot en ökad detaljstyrning av lärarna som 

alarmerande. Ovan nämnda artikel av Hargreaves lyfter en aspekt på problematiken med den 

ökade kontrollen; det rör sig om ett angrepp på lärarnas professionalitet. Utredningen 

diskuterar detaljstyrning och menar där att det då rör sig om att lista specifika böcker som bör 

läsas etc., något man inte eftersträvar. Jag menar dock på att det centrala innehållet och 

styrdokumentens allmänna utveckling pekar mot just en sådan ökad detaljstyrning av lärarna 

som man säger sig beivra. Det fria utrymme som tidigare funnits för lärare att utnyttja den 

kompetens de tillgodogjort sig under många års utbildning krymps och jag har svårt att tänka 

mig att de tusentals pedagoger som ser detta hända skulle hålla med om att regeringen är mer 

kvalificerad än dem att fatta beslut kring hur undervisningen bäst bör bedrivas. 

 

I inledningen diskuteras hur stor påverkan läroplanen och ämnesplanen får på den skola, de 

lärare och elever de är tänkta att styra. Tillsammans med skollagen ligger de till grund för all 

daglig verksamhet i skolorna och dessutom formandet av framtidens medborgare och de 

potentiella effekter som detta arbete kunnat skönja understryker tydligt detta påstående. Den 

makt som regeringen utövar genom ämnesplan och läroplan åskådliggörs i detta arbete och så 

görs även den styrningsrationalitet, governmentality, som ligger bakom utredningens 
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argumentation och förslag. Det är rationellt med en delad skola enligt problemrepresentation, 

likväl som det är rationellt med ett större statligt inflytande. Flera faktorer i detta arbete, och i 

forskningsläget, visar den tendens som staten visar i att ”ta mark” och utöka sitt inflytande. 

Regeringens makt märks i hur subjekt styrs till tydligare livsbanor för nationens 

kompetensförsörjnings skull, inte minst genom minskandet av valmöjligheten och 

historieämnets uppdelning. Den märks i hur lärarna detaljstyrs och regleras mer än tidigare 

och den märks i regeringens mentalitet med premiering av reformering över implementering 

som legitimering av reformer. 

 

Förslag till vidare forskning vore att applicera hela Bacchis metod, inklusive de genealogiska 

aspekterna, på källmaterialet. Det skulle då vara brukligt att inkludera de remissvar, den 

kritik, som undersökningen mottagit. Det skulle ge möjlighet att granska alternativa 

problemrepresentationer och underlätta analysen av utredningen. Denna utökning av 

källmaterial och metod skulle samtidigt medföra en långt större omfattning och skulle inte 

rymmas inom ramen för ett examensarbete. Vidare skulle flera studier kunna göras på olika 

ämnen, t.ex. samhällskunskap och geografi och för att sedan tvärvetenskapligt granska hur de 

förändrats i relation till varandra i Gy11. Detta skulle ge möjlighet att se utredningens 

inflytande på ett bredare material, men skulle då naturligtvis hamna utanför historieämnets 

ram. 
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