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ABSTRAKT 

Författarnas namn: Jonas Nilsson & Tommy Regin 

Titel: Frågan om den samhällsnyttiga medborgaren – En analys av diskursen i 

utredningarna som föregick Lgy 70 och Lpf 94. 

Handledare: Zara Bersbo 

Examinator: Elisabeth Elmeroth 

 

Uppsatsen syftade till att undersöka skolpolitiken som låg till grund för Lgy 70 och Lpf 94. 

Specifikt fokus låg på att i utredningsmaterialet undersöka politikens styrande effekter genom 

att utifrån argumenten blottlägga dess människo- och kunskapssyn. Metoden som har använts 

var Carol Lee Bacchis What’s the problem represented to be?-approach. I uppsatsen har en 

analys av diskursen genomförts på det material som ligger till grund för de nämnda 

läroplanerna. 

 

Undersökningen har funnit att den övergripande problemtiken gällande gymnasieskolorna var 

att gymnasiet framställdes som omodernt och icke-anpassningsbart till samhället. Dock var 

det en specifik grupp elever som utgjorde problemet och som skolan var tvungen att anpassas 

till. Gruppen varierade mellan de olika tidsperioderna, men innefattade dem som inte klarade 

av skolan i dess dåvarande form. Lösningarna på den av utredningarna antagna problematiken 

riktades oftast mot den här gruppen och medförde att elevernas valfrihet ökades. Denna 

valfrihet var dock en strategi som staten använde för att styra in eleverna mot en av staten 

sedd ”rätt” utbildning.  

 

Den underliggande människo- och kunskapssynen i samtliga utredningar var behavioristisk. 

Utredningarna antog att ungdomarna till stor del påverkades av sin bakgrund och sociala klass 

i valet av utbildning.  

 

Slutsatser som dras är att gymnasieskolan anpassas för arbetsmarknadens behov. Utbildning 

anses göra ungdomarna mer kvalificerade för yrkesverksamhet. För dem som inte klarar av 

detta måste skolan anpassas. Således reformerades gymnasieskolan efter de lågpresterande 

eleverna.  

 

 

 

Nyckelord: Diskurs, Lgy 70, Lpf 94, Läroplan, Gymnasiet, What’s the problem represented 

to be?-approach, Människosyn, Kunskapssyn. 
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ABSTRACT 

Name of Authors: Jonas Nilsson & Tommy Regin 

English title: The question about the socially good citizen – An analysis of the 

discourse in the investigations that preceded Lgy 70 and Lpf 94. 

Mentor: Zara Bersbo 

Examiner: Elisabeth Elmeroth  

 

The purpose of this paper was to examine the Swedish school policies that formed the basis 

for the curriculums Lgy 70 and Lpf 94. Specific focus was on finding the governing effects in 

the exanimated material by extracting its view on humans and knowledge. The method used 

was Carol Lee Bacchi’s What’s the problem represented to be?-approach. With this method 

authors conducted an analysis of the discourse in the material.  

 

The investigation of the material found that the overall problem concerning the Upper 

secondary school was their portrayal as outdated and non-adaptive to the society of that time. 

However, a group of students were represented to be the problem to which the school needed 

to adapt. The content of the group differed between the two time-periods (the 1960s and the 

1990s), but the group included those who were not capable of managing the school of that 

time. The solutions to the, by the investigations assumed problem, were directed towards this 

group of student and resulted in an increased freedom of choice for them. This freedom of 

choice was however a control strategy used by the government to direct student towards a, by 

the government considered, “proper” education.  

 

The underlying view of humans and knowledge was a behavioural one. The exanimated 

investigations assumed that young people were largely influenced by their background and 

social class in their choice of education.  

 

In conclusion the Swedish upper secondary school were adapted to the demands of the labour 

market. Education was considered to make the students more qualified for their future life as 

workers. The school needed to adapt to those who were not capable of this.  

 

 

Key words: Discourse, Lgy 70, Lpf 94, Curriculum, Swedish upper secondary school, What’s 

the problem represented to be?-approach, View of humans, View of knowledge. 
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Uppsatsförloppet har inte varit enkelt. Mycket tid har spenderats på att läsa 

igenom de SOU: er och propositioner som utgjort undersökningsmaterialet 

och därtill att analysera dem och formulera denna uppsats. 

 

Vi vill främst tacka vår handledare Zara Bersbo, vars goda handledning, 

engagemang och traggel om ”kill your darlings” har gjort denna uppsats till vad 

den är idag. Tack Zara. 
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KAPITEL 1: INTRODUKTION 

I introduktionskapitlet presenteras undersökningen samt en kortare introduktion till 

forskningsområdet. I kapitlet motiveras även valet av undersökningsområde. Uppsatsens syfte 

och frågeställningar presenteras. Avslutningsvis i kapitlet presenteras bakgrunden till 

uppsatsens undersökning. 

 

1.1 Inledning 

Den aktuella skoldebatten omfattar ett flertal punkter, allt ifrån dåliga ämneskunskaper till 

lärares tidsbrist. För några veckor sedan presenterades senaste resultatet av PISA
1
-

undersökningen. För den svenska skolan blev resultatet ett dystert meddelande menade 

många. Svenska 15-åriga elever har tappat kunskapsmässigt gentemot andra länder. Nästintill 

genast efter att resultatet meddelades gick oppositionen ut och påpekade brister i den 

skolpolitik regeringen presenterat några år tidigare.
2
 Den nuvarande skolformen är ännu ung. 

Än har inte majoriteten av de elever som först påbörjade den avslutat sina studier. Orsakerna 

till svenska elevers sämre resultat borde därmed ligga längre tillbaka i tiden. Samhälleliga 

förändringar tar oftast lång tid på sig att implementeras, så även i skolans värld. Vilka 

bakomliggande faktorer, under de reformer som genomförts under det senaste halvseklet, kan 

hjälpa oss att förstå den nuvarande situationen som den svenska skolan befinner sig i? 

 

1.2 Problemformulering 

Läroplanen är det viktigaste styrdokumentet i den svenska skolan. I läroplanen återfinns 

målen för skolans verksamhet, vad som skolan ska lära ut samt vilken kunskap som ska 

förmedlas till eleverna. Läroplanen styr inte bara skolans verksamhet kunskapsmässigt, utan 

även hur skolan ska fostra de blivande medborgarna. 

 

Mycket av den moderna forskningen fokuserar på den nuvarande läroplanen. De äldre 

läroplanerna hamnar i skymundan av den nya och ställs oftast i relation med denna för att 

kunna granska skillnader och likheter i utformning och innerbörd. Den nuvarande läroplanen 

tar en central plats i forskningen vilket är förståligt eftersom det är den som för närvarande 

styr skolans verksamhet. Det är dock viktigt att analysera de äldre läroplanerna och arbetena 

runt framtagandet av dessa, för att få en djupare förståelse utav den moderna gymnasieskolans 

utveckling. Om man bara analyserar den nuvarande framkommer ur vår synvinkel ett 

problem: man ser inte effekterna av den och det är lätt att glömma bort varför det var aktuellt 

                                                 
1
 PISA = Programme for International Student Assessment. 

2
 www.dn.se/nyheter/sverige/bjorklund-utreder-ordning-och-reda-i-skolan/ (140107). 
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att byta ut den tidigare läroplanen. Likaså kvarstår detta problem om man inte undersöker de 

läroplaner som fanns dessförinnan. Samma problematik som födde en ny läroplan kanske 

fortsätter att existera om man inte tar och beaktar varför läroplanen en eller flera gånger 

dessförinnan har bytts? 

 

Läroplanerna formuleras av regeringen utifrån vad som står i skollagen.
3
 Alltsedan 1960-talet, 

då det nuvarande svenska skolsystemet fick sin utformning med en enhetlig grundskola och 

en gymnasial skolform, har läroplanerna bytts ut ett flertal gånger
4
. Anledningen till att staten 

byter läroplan argumenteras ofta med att den är något omodern och att den således inte längre 

passar som rättesnöre för den samtida skolan. Problemet formuleras som sådant att skolan 

måste hänga med i samhällets förändring och anpassas till de nya förhållandena. De lösningar 

som förefaller rimliga och logiska påverkas utav de värderingar som problemet grundats i. 

Genom lösningarna styrs det problematiska till det av samtiden eftersträvansvärda beteendet.  

 

Vid en jämförelse läroplanerna emellan finner man att de skiljer sig i utformning och innehåll. 

Varför är det en sådan skillnad mellan dem? För att finna svaret på denna fråga kan man inte 

se till själva läroplanen. Ett styrdokument är inte i sig självt problematiserande utan är ett 

resultat utav en problematiserande utredningsprocess av den gamla skolformen har 

genomförts. För att förstå varför man har problematiserat det gamla systemet går det inte att 

endast vända sig till läroplanen utan även de utredningar som föregick den och ledde fram till 

dess tillkomst måste utredas. Inför varje byte av läroplan har en eller flera statliga utredningar 

genomförts för att ta reda på vad som anses vara problematiskt med den existerande 

skolformen och hur detta ska åtgärdas. Detta innebär att den nya läroplanen ska åtgärda det 

som var problemet med den föregående läroplanen. Vad som ansågs vara problematiskt med 

den gamla läroplanen framkommer dock inte i den nya, utan i utredningarna som föregick 

den. Därmed är det utredningarna som måste undersökas för att förstå den egentliga 

anledningen till att läroplanen ändrades. Genom att studera problematiken kring de 

föregående läroplanerna kan samtida värderingar och uppfattningar om olika kategorier elever 

synliggöras samt hur synen på dessa elever var samt vilken kunskapssyn som förespråkats. 

Utredningarna genomsyras av samtidens dominanta politik/ideologi om vem skolan är till för 

och hur denna kunskap ska användas och detta påverkar hur den nya läroplanen formuleras.  

 

                                                 
3
 www.ne.se/lang/l%C3%A4roplan (131023). 

4
 Grundskolan har bytt läroplan fem gånger: 1962 (Lgr 62), 1969 (Lgr 69), 1980 (Lgr 80), 1994 (Lpo 94) och 

2011 (Lgr 11). Gymnasiet tre: 1971 (Lgy 70), 1994 (Lpf 94) och 2011 (Gy 2011).  

http://www.ne.se/lang/l%C3%A4roplan
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I denna uppsats kommer de reformer som behandlade gymnasiets läroplaner att undersökas. 

Detta sker på grund av att gymnasiet ligger i slutet av den grundläggande utbildningen som 

föregår antingen direkt yrkesverksamhet eller vidare utbildning.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att studera skolpolitiken som låg till grund för 1970 års 

läroplan för gymnasieskolan (Lgy 70) och 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna 

(Lpf 94). Specifikt fokus ligger på att i utredningsmaterialet blottlägga politikens styrande 

effekter genom att utgå från deras argument för att göra det möjligt att se dess människo- och 

kunskapssyn.  

 

För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 Vad ansågs vara problematiskt med föregående läroplaner för gymnasieskolan? 

 Vilka självklara sanningar och föreställningar angående kunskapssyn och 

människosyn kan synliggöras i utredningarna? 

 Vad har lämnats oproblematiserat? 

 Hur har staten genom utredningarna försökt styra eleverna mot ett önskvärt beteende 

och önskvärt val i/av utbildning? 

 Vilka generella likheter och skillnader kan ses mellan de olika utredningarnas 

problematisering? 

 

1.4 Bakgrund 

1.4.1 Den svenska gymnasieskolans utveckling 

Gymnasiet infördes som skolform under 1600-talet. Enligt 1649 års skolordning delades 

undervisningen in i tre skolformer: trivialskola, gymnasium och akademier (universitet). 

Undervisningen i trivialskolan ledde till gymnasiet vilket skulle leda till studier vid 

universiteten, vilket var syftet med hela utbildningssystemet. Undantaget var de elever som 

gick i trivialskolans skriv- och räkneklass som inte var tänkta att gå vidare till högre 

utbildningar. Dessutom fanns även katedralskolorna i stiftsstäderna som innehöll både 

trivialskolans och gymnasiets utbildningar. Samtliga skolformer kom att råda relativt 

oförändrade fram till 1800-talet.
5
 

 

                                                 
5
 Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red.) Utbildningshistoria 2011:56–58. 
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Under 1700-talet spreds upplysningens tankar och idéer i Europa. Med de här tankarna 

uppkom krav på reformering av läroverken. Dock fastslog 1807 års skolordning den rådande 

skolordningen. Denna reform fick ett dåligt mottagande och kritiken fortsatte. En av de största 

frågorna var statens ansvar för utbildningen. Vissa ansåg att staten bara behövde bry sig om 

utbildningen för präster och tjänstemän, andra ansåg att staten skulle ansvara för allas 

utbildning.
6
 

 

Efter många debatter startade 1849 den stora reformen av läroverken. Resultatet blev att de 

skolformer som fanns sammanslogs till en. 1864 överfördes studentexamen från universiteten 

till gymnasiet. De klassiska språkens (grekiska och latin) ställning i läroverken försvagades. I 

och med 1878 års skollag infördes tre linjer på läroverken: helklassisk linje (där både latin och 

grekiska ingick i undervisningen), halvklassisk linje (bara latin) och reallinje (inga klassiska 

språk men mer naturvetenskap och matematik). I och med detta fick även läroverken 

benämningen allmänna läroverk.
7
 

 

Under slutet av 1800-talet uppmärksammades ett antal problem med läroverken. En stor del 

av eleverna fullföljde inte hela sin utbildning utan avgick utan examen. Målet med 

utbildningen vid läroverken samt latinets relevans diskuterades. Latinundervisningen 

påbörjades tidigt i utbildningen och upptog en stor del av skoltimmarna. Eftersom många av 

eleverna inte avsåg att gå vidare till universitetet medförde detta att flertalet lämnade 

utbildningen. Det fanns ingen fullgod utbildning för den här gruppen elever. Lösningen kom i 

och med 1905 års läroverksstadga.
8
 Läroverket delades i en nedre del, realskolan, som var fri 

från klassiska språk och en övre del, gymnasiet. På gymnasiet kunde eleverna välja att läsa 

latinlinje eller reallinje.
9
 1909 infördes på de orter som inte hade några läroverk en kommunal 

mellanskola. Detta var en fyrårig realskola som man gick över till efter att ha avslutat 

folkskolans sexåriga skolgång.
10

 

 

Redan 1856 hade kyrkans inflytande över läroverken minskat, men i och med 1905 års 

läroverksstadga förlorade kyrkan sitt inflytande. Ansvaret för läroverken övertogs då av 

                                                 
6
 Larsson & Westberg 2011:122–124. 

7
 Larsson & Westberg 2011:125. 

8
 Richardsson, Gunnar: Svensk utbildningshistoria: skola och samhället for och nu: 1999:67. 

9
 Larsson & Westberg 2011:126–127. 

10
 Richardsson 1999:69. 
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Överstyrelsen för rikets allmänna läroverk (Läroverksöverstyrelsen),
11 

som 1920 

sammanslogs med Folkskoleöverstyrelsen till Skolöverstyrelsen.
12

 

 

Uppdelningen av läroverken i en nedre och övre del var bestående fram tills omstöpandet av 

hela det svenska skolsystemet under 1960-talet. Vissa förändringar av läroverkens 

organisation skedde dock redan 1927, bland annat kortades realskolan ner och övergången 

från folkskolan sköts upp ett år. I och med denna reform kom även flickorna att få tillträde till 

de statliga allmänna läroverken. Flickorna hade tidigare varit förpassade till flickläroverk. 

Flickläroverken fortsatte dock att finnas kvar fram till 1960-talet.
13

 Läroverkets gymnasium 

genomgick inga större förändringar fram till 1950-talet, då mindre reformer genomfördes, 

bland annat tillkom den allmänna linjen 1953.
14

 Utöver läroverken fanns även andra 

skolformer som löpte parallellt med delar av läroverkens utbildningar såsom yrkesskolor, 

tekniska gymnasier och handelsgymnasier.
15

 

 

1.4.2 Efterkrigstidens gymnasiereformer 

Under 1960-talet reformerades gymnasiet två gånger. 1964 separerades läroverkets övre och 

nedre del. Realskolan slogs ihop med folkskolan i och med skapandet av en enhetlig 

grundskola. De tekniska gymnasierna och handelsgymnasierna slogs samman med läroverkets 

gymnasium och bildade ett nytt gymnasium.
16

 Det treåriga gymnasiet byggdes upp av 1964 år 

gymnasiereform och styrdes av en princip som innebar successiv uppdelning av linjerna och 

uppdelningen av eleverna. Linjerna på gymnasiet var den humanistiska, 

samhällsvetenskapliga, ekonomiska, naturvetenskapliga och den tekniska linjen.
17

 I och med 

reformen av gymnasiet 1964 skapades även fackskolan som bestod av tre linjer på två år 

vardera.
18

 Parallellt med det nya gymnasiet och fackskolan fanns även yrkesskolorna. I början 

av 60-talet gjordes en översyn av yrkesskolorna och en omorganisation rekommenderades.
19

 

Denna omorganisation skedde genom 1960-talets andra reform av det gymnasiala 

skolsystemet: 1968-års gymnasiereform (implementerad 1971). De tre skolformerna 

(gymnasium, fackskola och yrkesskola) sammanslogs till en gemensam skolform: 

                                                 
11

 Larsson & Westberg 2011:126. 
12

 www.ne.se/lang/skol%C3%B6verstyrelsen (131022). 
13

 Larsson & Westberg 2011:128-129. 
14

 Richardson 1999:79-80; Larsson & Westberg 2011:129. 
15

 Larsson & Westberg 2011:137. 
16

 Ibid. 
17

 Richardson 1999:80. 
18

 Larsson & Westberg 2011:137. 
19

 Richardson 1999:83. 

http://www.ne.se/lang/skol%C3%B6verstyrelsen
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gymnasieskolan. Till denna formulerades en ny läroplan: Lgy 70. De linjer som tidigare hade 

tillhört fackskolan och gymnasiet lämnades i stort sett orörda och ytterst få förändringar av 

dem genomfördes. Det var yrkesskolan som kom att genomgå störst förändringar på grund av 

reformen.
20

  

 

Under perioden 1970-1980-talen genomfördes inga större reformer. En tänkt reform i början 

av 1980-talet genomfördes aldrig av ekonomiska skäl.
21

 

 

1991 var det åter dags för en samlad reform av gymnasieskolan. Den enskilda människans nya 

vilja att ständigt använda ny kunskap för att växa betraktades som en nödvändighet för det 

moderna välfärdssamhället. Den allmänna utbildningsnivån var tvunget att ständigt anpassa 

sig till det nya kunskapssamhällets ökade framväxt. Det gamla linjesystemet övergavs till 

förmån för program för att skapa nya förutsättningar för successiva förändringar och en mer 

flexibel gymnasieskola. Huvudmannaskapet för hela skolsystemet delades mellan staten och 

kommunerna, där de sistnämnda fick det största ekonomiska ansvaret för skolan. Dessutom 

avvecklades Skolöverstyrelsen och ersattes av Skolverket. 1994 utkom den nya läroplanen för 

gymnasiet (Lpf 94) och tillsammans med den kom ett nytt mål och kunskapsbaserat 

betygssystem. Lpf 94 syftade främst till att underlätta övergången till en mer kursutformad 

gymnasieskola som hade till avsikt att skapa större valfrihet för eleverna samt flexibilitet och 

möjlighet att anpassa utbildningen efter det lokala arbetslivets önskemål.
22

 

  

                                                 
20

 Richardson 1999:127-128. 
21

 Richardson 1999:130-132. 
22

 Richardson 1999:132-134. 
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KAPITEL 2: MATERIAL, METOD OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel presenteras forskningsmaterialet som ska undersökas. Därefter presenteras 

uppsatsens metodologiska ansats och de förhållningssätt som studien kommer ha gentemot 

undersökningsmaterialet. Valet av metod kommer att diskuteras samt den valda metodens 

fördelar och nackdelar. Sist i kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkterna.  

 

2.1 Material 

Denna studie ska undersöka de utredningar som föregick förändringarna av läroplanerna för 

gymnasiet 1970 och 1994. De dokument som studien kommer att undersöka är Kungl. Maj:ts 

prop. 1964:171, Kungl. Maj:ts prop. 1968:140, Proposition 1990/91:85 och Proposition 

1992/93:250, eftersom det var dessa dokument som låg bakom de riksdagsbeslut som 

förändrade gymnasieskolan. Propositionerna har i sin tur baserats på ett antal statliga 

offentliga utredningar (SOU) som kommer att undersökas för att skapa en djupare förståelse 

för hur propositionerna har problematiserat den svenska gymnasieskolan. En SOU genomförs 

för att behandla olika problem som sittande regering önskar lösa. De myndigheter och 

organisationer som berörs av förslaget, samt allmänheten, får lämna sina yttranden i frågan 

och därefter formulerar regeringen en proposition.
23

 Utredningarna som undersökts är: SOU 

1963:42, SOU 1963:50, SOU 1968:3, SOU 1989:10, SOU 1989:113, SOU 1989:114 och 

SOU 1992:94. 

 

2.1.1 Uppsatsens undersökningsområden 

Resultatet har delats upp i två undersökningsområden som innefattar utredningarna och 

propositionerna inför respektive läroplan. Det första undersökningsområdet innefattar 

utredningarna inför Lgy 70 och genomfördes under 1960-talet och innehåller Kungl. Maj:ts 

proposition 1964:171, Kungl. Maj:ts proposition 1968:140, SOU 1963:42, SOU 1963:43 och 

SOU 1968:3. I detta undersökningsområde ingick även SOU 1967:48, men denna bortvaldes 

eftersom den behandlade läroplanens innehåll samt pedagogiska frågor. Det andra 

undersökningsområdet innefattar utredningarna inför Lpf 94 och är genomförda under sent 

1980-tal och tidigt 1990-tal och innehåller SOU 1989:10, SOU 1989:113, SOU 1989:114, 

SOU 1992:94 samt proposition 1990/91:85 och proposition 1992/93:250. I detta 

undersökningsområde ingick även SOU 1992:86, men denna bortvaldes då den endast 

behandlar betygssystemet.  

 

                                                 
23

 www.regeringen.se/sb/d/2461 (131014). 
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Figur 2.1 Schema över de två undersökningsområdena och deras respektive innehåll. 

Märk att vissa av dokumenten inte förekommer i undersökningen då de saknar relevans för 

undersökningens syfte. 

Metoden (se nedan) kommer inte att appliceras på varje text för sig. Vi har istället valt att se 

att de olika dokumenten är en del utav respektive undersökningsområde och därmed kommer 

metoden istället att appliceras på undersökningsområdet som en helhet. Detta innebär att 

dokumenten inte kommer att redovisas var för sig i resultatkapitlet utan som en del i 

respektive undersökningsområde.  

 

Propositionerna är de förslag som själva implementeringen av de nya skolformerna och 

läroplanerna realiseras igenom. Propositionerna grundar sig till en stor del på de frågor som 

de olika SOU:erna behandlar. Därmed blir SOU:erna en viktig källa för att förstå hur 

propositionerna problematiserar olika frågor och därmed vilka lösningar som kan bli aktuella 

för att komma tillrätta med det utav utredningarna betraktade problemet. 

 

2.1.1.1 Undersökningsmaterial inför Lgy 70 

2.1.1.1.1 Propositioner  

Kungl. Maj:ts proposition nr 171 år 1964: Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående 

reformering av de gymnasiala skolorna m.m. överlämnades den 16 oktober 1964. 

Propositionens huvudsakliga förslag var införandet av en ny gymnasieskola samt inrättandet 

av fackskola för att ersätta de dåvarande skolformerna på det gymnasiala stadiet. Förslaget 

grundar sig i 1960 års gymnasieutredning (SOU 1963:42) och Fackskoleutredningen (SOU 

1963:50). De nya skolformerna skulle så långt som möjligt hjälpa de elever som har gått ur 

grundskolan att tillskaffa sig ytterligare utbildning utifrån deras intressen och 

förutsättningar.
24

 

                                                 
24
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Kungl. Maj:ts proposition nr 140 år 1968: Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående 

riktlinjer för det frivilliga skolväsendet överlämnades den 28 juni 1968. Propositionen 

huvudsakliga förslag var att de tre existerande frivilliga skolformerna (yrkesskola, fackskola 

och gymnasium) skulle slås samman till en gemensam skolform den 1 juli 1971. Förslaget 

grundes sig i beslutet om reform av de gymnasiala skolorna 1964 (i och med ovan nämnda 

proposition), samt Yrkesutbildningsberedningen (SOU 1966:3 och SOU 1967:48) utlåtanden. 

Den nya skolformen föreslogs hålla flera olika utbildningar på varje ort där skolan inrättades. 

Det föreslås ingen förändring av rådande läroplan för gymnasium och fackskola, däremot för 

yrkesutbildningen.
25

  

 

2.1.1.1.2 Utredningar 

I juni 1960 tillsattes en utredning angående gymnasieskolans uppgifter, innebörd och 

organisation. Denna utredning kom att kallas 1960 års gymnasieutredning
26

. 

Gymnasieutredningen resulterade i sex utredningar varav den fjärde, SOU 1963:42 Ett nytt 

gymnasium, utgjorde huvudbetänkandet och var den SOU som Kungl. Maj:ts proposition 

1964:171 grundade sig på.
27

 

 

I och med utredningen och beslutandet av en enhetlig grundskola beslutades det även att 

införa en tvåårig, icke-examinerande gymnasial skolform. För att åstadkomma den nya 

skolformen tillsattes i februari 1962 Fackskoleutredningen
28

. Utredningens arbete löpte 

parallellt med GU och därmed kom FU:s betänkande att publiceras samtidigt som GU:s 

huvudbetänkande. Delar av FU:s arbete baserades på GU:s arbeten. Utredningens resultat 

presenterades i SOU 1963:50. 

 

I oktober 1963 tillsattes en utredning som skulle undersöka yrkesutbildningens uppgifter, 

innehåll och organisation. Utredningen fick benämningen Yrkesutbildningsberedningen
29

. 

Utredningens resultat presenterades i tre olika skrifter varav två SOU:er: SOU 1966:3 och 

SOU 1967:48. Då den senare till större delen innehöll utredningar och förslag angående 

                                                 
25

 Kungl. Maj:ts Proposition 1968:140: 1-2, 8. 
26

 Kommer hädanefter förkortas GU. 
27

 De övriga utredningarna var (I) Vägen genom gymnasiet (SOU 1963:15), (II) Kraven på gymnasiet (SOU 

1963:22), (III) Specialutredningar om gymnasiet (SOU 1963:41), (V) Läroplan för gymnasiet (SOU 1963:43), 

samt (VI) Vuxenutbildning i gymnasium och fackskola (SOU 1965:60). 
28

 Kommer hädanefter förkortas FU.  
29

 Kommer hädanefter förkortas YB. 
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skolans organisation och undervisningsstoff har denna valts att inte betraktas i 

undersökningsmaterialet.  

 

2.1.1.2. Undersökningsmaterial inför Lpf 94 

2.1.1.2.1 Propositioner 

Proposition 1990/91:85: Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vuxenutbildningen, 

överlämnades 14 februari 1991. Propositionens huvudsakliga förslag var att gymnasieskolans 

upplägg skulle förändras till att bestå av 16 nationella program med olika inriktningar samt 

olika lokala program. Elevernas behov stod i centrum för utbildningens utformning. Vissa av 

ämnena skulle vara gemensamma för alla program. Skolformen skulle bli mer kursutformad. 

Kommunerna skulle dessutom få större ansvar för utbildningen. Inget förslag till en ny 

läroplan presenteras. Propositionen byggde på betänkanden framförda i SOU 1989:10, SOU 

1989:113, SOU 1989:114.
30

 

 

Proposition 1992/93:250: Ny läroplan och ett nytt betygssystem för gymnasieskolan, Komvux, 

gymnasiesärskolan och särvux till riksdagen den 19 maj 1993. Propositionens huvudsakliga 

innehåll var regeringens förslag om en läroplan för gymnasiet. Kommunerna skulle kunna 

göra gymnasieskolorna mer kursutformade. Detta skulle medföra att eleverna själva skulle 

kunna ges möjligheten att påverka sina studier. De relativa betygen skulle ersättas av ett mål- 

och kunskapsrelaterat betygssystem. Propositionen byggde bland annat på 

Läroplanskommitténs och Betygsberedningens betänkanden i SOU 1992:94.
31

  

 

2.1.1.2.2 Utredningar 

SOU 1989:10, Två nya treåriga linjer i gymnasieskolan, studerade den dåvarande 

gymnasieskolans tvååriga linjer och arbetat fram utvecklings- och förändringsprogram för den 

dåvarande gymnasieskolans linjer.
32

  

 

SOU 1989:113, Ungdomars kompetens, undersökte hur samtidens ungdomar skulle komma in 

på arbetsmarknaden och bli aktiva samhällsmedborgare och därigenom skapa ett meningsfullt 

liv efter grundskolan.
33

  

 

                                                 
30

 Proposition 1990/91:85:3-5. 
31

 Proposition 1992/93:250:2-3. 
32

 SOU 1989:10:3-4. 
33

 SOU 1989:113:3-4. 
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SOU 1989:114, Livlina för livslångt lärande, undersökte vilka elever som hade problem med 

den dåvarande gymnasieskolan och vilka pedagogiska verktyg som skulle kunna tänkas 

behövas för att hjälpa dessa elever.
34

 

 

I februari 1991 tillsattes en kommitté med uppdraget att undersöka förslag till riktlinjer och 

mål för det offentliga skolväsendet. Kommittén gavs benämningen Läroplanskommittén. En 

del av uppdraget var att ge förslag på riktlinjer och modeller för gymnasieskolans läroplaner. 

Kommitténs arbete utmynnade i SOU 1992:94: Skola för bildning.
35

     

 

2.2 Metod 

2.2.1 Metodologisk ansats 

Metoden till denna uppsats har hämtats från Carol Lee Bacchis ”What’s the problem 

represented to be?”-approach
36

. WPR är en kvalitativ metod som är speciellt framtagen för att 

analysera policydokument.
37

 En diskurs är de uppsättning av meningar, föreställningar och 

uttalanden med mera, som tillsammans skapar en bild av omvärlden och formger de objekt 

som de behandlar.
38

 Diskursanalys är ett begrepp som kan användas på många olika sätt och 

uppfattas olika beroende på vilken inriktning som är aktuell. Michel Foucault är den person 

som starkast är förknippad med begreppet diskursanalys. Alan Bryman använder sig av 

begreppet kritisk diskursanalys då han bygger vidare på Foucaults teori. Den kritiska 

diskursanalysen ska studeras i relation till sociala strukturer, vilket inkluderar de 

maktrelationer som ansvarar för deras tillkomst
39

. Bacchis metod grundar sig på Foucaults 

teori. Enligt Foucault kan man inte studera samhället genom att analysera instruktionerna som 

styr det utan man måste studera de sociala kunskaper som ligger bakom tankarna i den statliga 

politiken.
40

 Foucault menar att diskurser, eller snarare anspråk på ”sanningen”, spelar en stor 

roll i styrningen av människor. ”Sanningens” påverkan på styrningen är central för Foucault 

och Bacchis WRP-approach.
41

 Bacchis metod har valts för analys av diskursen kring 

problematiseringen av gymnasieskolan i denna uppsats. Således är det inte en diskursanalys 

utan istället en analys av diskursen som genomförs i uppsatsen.  

 

                                                 
34

 SOU 1989:114:3-4. 
35

 SOU 1992:94:3-4. 
36

 Kommer härmed att förskortas till WPR. 
37

 Bacchi, Carol Lee: Analyzing policy: What’s the problem represented to be?: 2009:xxi. 
38

 Burr, Vivien: Social Constructionism 2003:64. 
39

 Bryman, Allan: Samhällsvetenskapliga metoder. 2011:484. 
40

 Bacchi, Carol Lee: Foucault, policy and rule – challenging the problem solving paradigm 2010:5 (130923). 
41

 Bacchi 2009:35. 
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WPR-approachen vilar på tre punkter: 1) Människor styrs av problematiseringar, det vill säga 

att en viss problematisering bara kan generera en viss typ av lösningar. Detta medför att det är 

2) Problematiseringarna som måste undersökas istället för själva ”problemet” och 3) 

Problematiseringarna måste utredas genom att granska de områden och effekter som 

problemrepresentationen innefattar, då problemrepresenationen allt som oftast ligger till 

grund för policys och politik.
42

 WRP appliceras genom att ställa sex frågor till det material 

som ska analyseras. Genom att begrunda de här frågorna får man en djupare insikt i de 

”problem” som policyn behandlar: 

 

1. Vad är ”problemet” representerat att vara? I denna studies fall vilka problem som 

framförs med den gamla läroplanen och vilka lösningar som föreslås. 

2. Vilka underförstådda antaganden om människosyn och kunskapssyn representationen 

av ”problemet”?  

3. Hur har representationen av ”problemet” skapats?  

4. Vad har lämnats oproblematiserat? Vad har inte nämnts? Kan ”problemet” betraktas ur 

en annan synvinkel? 

5. Vilka effekter skapas av representationen av ”problemet”? I denna studies fall; hur 

styrs olika kategorier elever att styras till olika typer av utbildningar? 

6. Hur/var har representationen av ”problemet” skapats, spridits och rättfärdigats? 

 

Vi har valt att utifrån uppsatsens förutsättningar anpassa Bacchis metodologiska 

frågeställningar genom att inte använda oss av frågorna tre och sex av de ovanstående.  

 

Den första frågan innebär att man först och främst identifierar ”problemet”. Frågan baseras på 

antagandet att alla policyer är problematiseringar och därmed innehåller 

problemrepresentationer. Eftersom de åsikter den som problematiserar har påverkar vad denne 

anser vara lösningen på ett ”problem”, kommer de här ställningarna att återspeglas i policyn.
43

 

 

Den andra frågan behandlar de underförstådda meningarna och antaganden som genomsyrar 

problemrepresentationen. Det handlar om att identifiera vad som tas för givet, vad som 

förutsätts och vad som inte ifrågasätts. Vilka underförstådda sanningar och antaganden finns 

inom problemrepresentationen? Det underförstådda är starkt färgat av det kulturella 

                                                 
42

 Bacchi 2009:xxi. 
43

 Bacchi 2009:2-3. 
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sammanhanget i vilket policyn har formerats. De kulturella värderingarna har en stark 

påverkan på policyns utformning. Detta kan relateras det ena av Foucaults centrala begrepp 

inom diskursanalysen, det arkeologiska angreppssättet: att finna de antaganden som finns 

bakom en särskild problemrepresentation.
44

 

 

Med hjälp av fråga fyra undersöks hur problemet presenteras och formuleras samt vad som 

lämnas utanför problemrepresentationen och som inte diskuteras i denna. Fokus ligger på hur 

en särskild fråga representeras och blir dominerande och hur andra frågor tystas ner.
45

 

 

Med fråga fem undersöks vilka effekter en specifik problemrepresentation får. Bacchi har 

tagit fram tre kategorier av effekter: diskursiva, subjektiviserande och levnadseffekter. En 

viktig del av fråga fem är vem som drar förmån av en policy och vem som missgynnas? Vad 

kommer att förändras och vad kommer att bestå? Hur kommer policyn att påverka synen på 

fördelningen av ansvaret för problemet?
46

 

 

Med de här frågorna kommer styrandeeffekterna på eleverna att undersökas. Utifrån det 

Bacchi påstår om de underförstådda sanningar och antaganden som finns i olika policy-

dokument ämnar vi att undersöka vad källmaterialet anser vara självklart i 

problemrepresentationen gällande kunskapssyn och människosyn. Med kunskapssyn avses 

vilken funktion skolan enligt policyerna ska ha i samhället och vad som anses vara viktigt att 

lära ut. Med människosyn avses den uppfattning som utredningarna hade om eleverna som 

människor och deras funktion i samhället, och huruvida de skulle behandlas lika eller om det 

görs åtskillnader mellan dem och över tid.  

 

Viktigt att poängtera är att utifrån vårt synsätt är det som utredningarna tog upp inte en 

sanning, utan en sanning utifrån utredarnas problematisering, det vill säga hur de tolkade den 

svenska gymnasieskolan. Genom deras inramning av vad de ansåg vara ett problem 

utestängdes andra problematiseringar av området.  

 

2.2.2 Metoddiskussion 

Ett problem med diskursanalysen är att företrädare för olika ämnesområden menar olika saker 

när de talar om diskursanalys och det medföljande begreppet makt. Det mycket vida 

                                                 
44

 Bacchi 2009:4-6. 
45

 Bacchi 2009:12–13. 
46
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begreppet makt blir problematiskt då det gör att allt kan ses som makt vilket gör begreppet 

poänglöst att beskriva.
47

 För att komma över kritiken som Bergström & Boreus talar om 

vänder sig vår studie till Foucault själv och hans governmentality begrepp där han förklarar 

att målsättningen med maktanalysen inte är att förklara, tolka eller förstå makt, utan enbart 

beskriva vad makten åstadkommer
48

. Ett annat diskursanalytiskt problem diskuteras av 

Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. De menar att diskursanalysen oftast görs på 

den egna kulturen vilket medför problematik för forskaren då denna inte kan göra sig 

främmande för det material som undersöks.
49

 Genom att istället genomföra en analys av 

diskursen kan uppsatsen blottlägga de grundläggande kulturella värderingar som en 

diskursanalys kan ha svårt att identifiera.  

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

2.3.1 Governmentality – en vetenskapsteoretisk fråga. 

Michel Foucault är en av 1900-talets mest använda samhällsteoretiker inom det vetenskapliga 

arbetssättet. Hans tankegångar kring makt har frigjort ett delvis nytt arbetssätt.
50

 Genom sin 

analys av maktbegreppet fann Foucault att makt inte kan särskiljas från kunskap och att 

sanningen aldrig existerar utanför makten. Foucault påstod att det inte är möjligt att utöva 

makt utan att ha kunskap och det är omöjligt för kunskapen att inte skapa makt. Makt och 

kunskap är enligt Foucault beroende av och förutsätter varandra. Det centrala för Foucault är 

relationerna mellan kunskap och makt. Han framhäver att diskursen alltid för med sig sociala 

effekter. Foucaults målsättning med maktanalyser var inte att förklara, tolka eller förstå 

makten, utan istället beskriva vad makten åstadkom och hur den utövades.
51

 Det moderna 

samhället karakteriseras av att makten inte arbetar med lag och straff utan istället med en form 

av normalisering och kontroll.
52

 Enligt Foucault är styrning en benämning på de 

tillvägagångssätt som används för att reglera och styra människors handlingssätt. De här 

tillvägagångssätten kallar Foucault governmentality. Governmentality är en fusion mellan ett 

frihetssträvande och de mekanismer som styr och bistår mänskligt handlande och kan 

uppfattas som ett sätt att utforma ett handlingsfält för andra människor. Styrningen innehåller, 

enligt Foucault, alltid en inställning till eller uppfattning om det som ska styras. Styrningen är 

                                                 
47

 Bergström, Göran & Boreus, Kristina (red.): Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text 

och diskursanalys: 2005:348. 
48

 Nilsson, Roddy, Foucault en introduktion 2008:90. 
49

 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise: Diskursanalys som teori och metod 2000:43–44.  
50

 Nilsson 2008:9. 
51

 Nilsson 2008:80-85. 
52

 Nilsson 2008:90. 
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en tillämpning för att leda, utforma och influera andra människors beteende. I detta ingår även 

styrningen av sig själv. Styrningen sker på flera nivåer, men det finns alltid en koppling 

mellan den egna självstyrningen och den politiska styrningen. Governmentality handlar om 

hur styrningen går till, inte hur den legitimeras.
53

    

 

Enligt Bacchi finns det inom varje politisk policy ett väl uttryckt eller antytt skildrat problem: 

en problemrepresenation. Vid en analys av en utredning är identifikationen och bedömningen 

av problemrepresentationen viktig.
54

 Bacchi menar att policyer medför förändringar, 

förändringarna antyder att det finns något som anses behöver förändras, vilket i sig själv 

innebär att något anses vara ett problem. Detta antyder att problemen är skapade inom 

policyskapandet. Bacchi menar att policyer inte behandlar problem, de formar problemen. 

Eftersom policyer är problematiseringar innebär detta att problematiseringar är en central del i 

de statliga styrningsprocesserna. Människor styrs genom problematiseringarna snarare än av 

policyerna själva.
55

 För att förstå hur människor styrs anser Bacchi att de 

problemrepresentationer som finns i policyerna och policyförslagen måste undersökas. Detta 

medför en djupare insikt i de tankar, åsikter och föreställningar som kontrollerar sättet på det 

sätt människor styrs.
56

 Alla beskrivningar av ett ”problem” är ett resultat av en tolkning. Detta 

innebär att ett val och en tolkning har genomförts. När man analyserar ett policy-dokument 

måste därmed fokus ligga på vad som är en representation av problemet, vilka självklara 

föreställningar och antaganden problemrepresenationen grundar sig på.
57

 De som 

problematiserar tar ställning till olika saker och att endast en aspekt synliggörs av problemet 

(representationen av problemet). I analysen av problemrepresenationen blir det därmed viktigt 

att uppmärksamma det som inte problematiseras och vad som inte inkluderas i 

problematiseringen.
58

 

 

2.3.2 Kunskapssyn och människosyn 

Syftet med denna undersökning är att i utredningsmaterialet som låg till grund för Lgy 70 och 

Lpf 94 undersöka politikens styrande effekter genom att utifrån argument blotta dess 

människosyn och kunskapssyn. Gällande de här två väljer vi att utgå från det behavioristiska 

och humanistiska synsätten för att blottlägga utredningarnas syn på eleverna.  

                                                 
53
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Det behavioristiska synsättet utgår från Burrhus Fredric Skinner som påstår att våra 

handlingar påverkas av vår omgivning och gör oss till dem vi är. Det vill säga att det vi lär oss 

har vi lärt oss genom ett samspel med vår omgivning. Skinner definierar inlärning som en 

förändring i sannolikheten att ett bestämt beteende ska inträffa under givna omständigheter.
59

 

Skinner kallar detta fenomen för operant betingning. En operant betingelse är en process som 

ökar sannolikheten för att ett liknande beteende återkommer genom att beteendet förstärks av 

konsekvenser genom olika former av stimuli. Det kan vara positiva konsekvenser, det vill 

säga att ett visst beteende belönas, eller negativa konsekvenser vilket betyder att ett straff 

utdelas för att få ett visst beteende att försvinna
60

. Skinner påtalar att all utveckling delvis 

beror på medfödda skillnader och delvis på själva inlärningsprocessen som är beroende på den 

omgivning som individen växer upp i. Skinner påstår att utveckling och inlärning är 

detsamma vilket gör att operant betingelse kan förklara allt. När ett barn föds in i en social 

klass handlar barnets uppfostran alltid om hur föräldrarna tillrättalägger sin uppfostran av 

barnet så att det beteende som önskas förstärks. Detta sker vare sig det är medvetet eller inte. 

Människan lär sig således genom att omgivningen förstärker det önskade beteendet. 

Människan blir därmed styrd av sin omgivning.
61

 Således är behaviorismen deterministisk, det 

vill säga att utvecklingen är bestämd av givna faktorer. Mellan de sociala samhällsskikten 

finns mer eller mindre skarpa skillnader beroende bland annat på kapital och egendom. Detta 

medför att människorna inom de olika sociala skikten (sociala klassen) inte besitter likvärdiga 

positioner. Den sociala klassen medför att förutsättningarna mellan den som tillhör en lägre 

social klass skiljer sig markant från den som tillhör en högre. Rörlighet mellan de olika 

klasserna är möjlig, bland annat genom utbildning.
62

 Social klass innebär för den här studien 

de olika sociala grupper/skikt som eleverna härstammar ifrån. 

 

Den behavioristiska synen på lärande utgår från det som kallas det yttre beteendet. Företeelser 

som har att göra med det mentala eller tänkandet går inte att studera vetenskapligt. Allt 

lärande är istället grundat i fysiska erfarenheter hos individen. Skinner ser elever som tomma 

behållare som ska fyllas med kunskap. Kunskap finns inte inom eleverna utan utanför, 

förpackad i lämpligt avgränsade enheter. Elevens ska sedan fyllas med kunskap. Eleven 

ansvar ligger i att ta tillvara på kunskapen och införliva den med det inlärda beteendet de fått 
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från sin uppväxt
63

. Detta medför att elevens hemförhållanden påverkar elevens förmåga att ta 

tillvara på de kunskaper som de förvärvar i skolan. De elever som kommer ifrån icke-

studievana hemförhållanden anses inte kunna tillvarata den kunskap som erbjuds lika effektivt 

som de elever som kommer från mer studiemotiverade hemförhållanden. Den sociala klass 

som eleven tillhör torde därmed enligt det behavioristiska synsättet påverka elevens 

motivation att lära sig och med stor sannolikhet vilken utbildning som eleven bör söka sig till. 

Således är det social klass som avgör vilken utbildning som anses vara passande för eleven.  

 

Den humanistiska traditionen betraktar människan som en varelse som i grunden skiljer sig 

från djuren. Inom den humanistiska människosynen finns det ingen determinism, det vill säga 

att ingenting är förutbestämt i tillvaron. Människan är fri att bilda sin egen personlighet. Det 

medför att människan också är ansvarig för sina egna handlingar. Det finns ingen given 

sanning utan människan är en medveten varelse som själv skapar sin verklighet. Genom detta 

finns det inga absoluta världen så som gott eller ont, människan är istället neutral och skapar 

själv sina värderingar
64

. Abraham H Maslow påstod att motivation är den psykologiska 

grunden till att människor handlar som de gör. Därför kan olika motivationsteorier förklara 

varför människor handlar på ett visst vis. Ett stort behov hos människan är enligt Maslow 

behovet av självförverkligande. Med detta begrepp menas behovet att kunna använda och 

uttrycka sina möjligheter. Människan är som påpekats tidigare i centrum vilket gör att 

sambandet mellan samhälle och människan förbises helt. Utifrån den humanistiska synen är 

klasskillnader inte en faktor när det handlar om möjligheterna till människans 

självförverkligande. Den humanistiska synen lägger således inte någon vikt vid kulturella och 

historiska förändringar som påverkar människans möjligheter till självförverkligande.
65

 I 

kontrast till det behavioristiska synsättet menar det humanistiska synsättet att en elevs lärande 

inte är beroende av dennes sociala härkomst. Istället är det elevens behov av 

självförverkligande som ligger bakom valet av utbildning vilket innebär att en klassvandring 

är möjlig genom utbildning.  

 

I uppsatsen kommer undersökningsmaterialet användas för att undersöka hur utredningarna 

ställer sig till eleverna utifrån deras sociala klass och om alla behandlas lika eller ej utifrån 

kunskapssyn och människosyn. 
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KAPITEL 3: FORSKNINGSLÄGE 

I detta kapitel presenteras det aktuella forskningsläget gällande styrningen av skolan, både 

generell och genom läroplaner.  

 

Studien vill undersöka hur föreställningar och självklara antaganden har påverkat 

utformningen av läroplanerna för gymnasiet. Därför fokuseras forskningsläget på studier som 

gjorts gällande generell styrning av skolan och hur styrningen har skett genom läroplaner. 

 

3.1 Generell styrning av skolan 

Sara Carlbaum har i sin avhandling Blir du anställningsbar lille/a vän? analyserat skiftningar 

i utbildningspolitiken rörande gymnasieskolan för att genom detta se hur skiftningarna 

reflekterar synen på utbildningens syfte. Medborgarskapets uppbyggnad har växlat under 

perioden 1971-2011. För att kritiskt diskutera vår tids påståenden om utbildning och 

medborgarskap analyseras diskursiva förändringar men även kontinuiteter inom skolpolitiken. 

Carlbaums angreppssätt för att besvara sina frågeställningar hämtas från diskursteorier och 

hon hämtar därur kunskap och förståelse om subjekt, makt och sociala förändringar. Det 

källmaterial som Carlbaum använder sig av är statliga offentliga utredningar, propositioner, 

departementspromemorior och skrivelser utgivna mellan 1971-2011. Genom sin analys 

utskiljer Carlbaum tre distinkta diskurser. Under 1970 och 80-talet talas det om en skola för 

alla. Under 90-talet och en bit in på 2000-talet förändras diskursen till en skola för livslångt 

lärande. Från mitten av 2000-talet och fram till 2011 talas det om en skola för 

arbetsmarknaden.
66

 Då endast forskningen kring 70-talets och 90-talets diskurser är relevanta 

för vår studie är det enbart resultat från de här diskurserna som redogörs här. 

 

Under 70-talet behandlar diskursen framförallt om den sociala utjämningen och 

omfördelningen. Den välfärdsmodell som var rådande i Sverige byggde på att alla som hade 

möjlighet arbetade. Full sysselsättning skulle nås med en högt utbildad arbetskraft. Med rätten 

att få arbeta kom också den moraliska plikten att bidra till samhället. Dock var 

gymnasieskolan en odemokratisk utbildning och var framförallt ett problem för arbetarklassen 

då den dåvarande gymnasieskolan hindrade arbetskraften att nå kompetens för vissa yrken. 

Skolan skulle behöva bli en skola för alla för att förändra den dåvarande samhällsordningen. 

Problemet som framförs var att skolan har varit allt för statisk och svårföränderlig. Lösningen 

var att omforma skolan till en skola för alla vilket möjliggjorde för klassresor i samhället. Den 
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nya skolan för alla krävde att människor genom vilja och aktiva val fortsatte att utbilda sig. 

Individen ska fostras till en positiv inställning till en återkommande utbildning. Denna form 

av governmentality skulle hjälpa till att forma de skoltrötta, invandrare och de tysta till att 

vilja utbilda sig ytterligare.
67

 Carlbaum framhäver således att samhället var under förändring 

och för att styra arbetskraften till de områden där arbetskraften behövdes genomfördes en 

omformning av gymnasieskolan som styrde in arbetarklassen i de nya utbildningarna genom 

diskursen att gymnasieskolan nu var en skola för alla, vilket inte varit fallet tidigare. 

Medborgarnas rätt att få arbeta medförde också en skyldighet att arbeta och bidra till 

samhället. Den chans som den nya gymnasieskolan skulle ge medborgarna var således också 

en möjlighet som medborgarna var skyldiga att ta för att kunna bidra till samhället         

 

Under 90-talet och framåt var det diskursen kring det livslånga lärandet som stod i fokus. De 

områden som problematiseras var skolan som ansågs vara alltför specialiserad och 

segregerad. Skolan problematiserades återigen som specialiserad, stelbent och omodern.  

Medborgaren skulle nu bli mer flexibel och ansvarstagande. Medborgaren konstruerades till 

att skapa, förnya och förändra sig själv, för att på så sätt vara till arbetsmarknadens 

förfogande. Den aktiva medborgaren skulle själv aktivera sig och delta för att finna ett arbete. 

Medborgaren skulle nu vara autonom och självständig. Under denna tidsperiod konstrueras 

medborgaren som konsument av utbildning. Detta menar Carlbaum visar på hur en ökad 

styrning sker genom valfrihet. Carlbaum kopplar återigen denna styrning till Foucaults 

governmentality.  Det nya ansvarstagandet för sin egen förnyelse ger också ett ansvar 

gentemot vissa demokratiska värden som framhävs genom att medborgaren lär sig nya 

saker.
68

 

 

Carlbaum identifierar begreppet valfrihet som betydelsebärande som ges olika betydelser 

under de olika diskurserna hon identifierat. Även om valfriheten är eftersträvansvärd måste 

den begränsas så att valen som kan göras styrs utifrån arbetsmarknadens behov. De rätta 

utbildningsvalen för att nå ett framtida yrke har, i Carlbaums forskning kring policytexter, 

konstant varit föremål för problematisering. Valfriheten har använts till att kontrollera och 

styra medborgare till vissa arbeten och yrken genom självkontrollintressen om ett eftertraktat 

liv. Carlbaum påstår att denna styrning av valfriheten synliggörs genom att de som gör fel val 

blir föremål för en mer disciplinerande makt. De som blir namngivna som problem benämns 
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utifrån olika beteckningar som till exempel ”de med behov”. Carlbaum menar att begrepp 

som till exempel klass kan göras till en betydelsefull åtskillnad mellan ”avvikare” och 

”normala.”
69

   

 

Christine Hudson
70

 har liksom Carlbaum påvisat att betonandet av begreppet valfriheten inom 

skoldiskurserna under 1990-talet inte betyder att staten har släppt på kontrollen. Globalisering 

och nyliberalism har medfört nya utmaningar för utbildningen. Nya förutsättningar på en mer 

individualiserad och mångsidig utbildning har medfört nya krav på utbildningen. I många 

länder har styrningen av utbildningen gått från statlig styrning till att innefatta flera aktörer 

och där är uppfattningen att staten fått ta ett steg tillbaka för att låta andra parter att spela en 

roll. Hudson påstår dock att så inte är fallet utan staten finner nya vägar att styra 

medborgarna. De påståenden som Hudson gör har hon utarbetat genom att analysera olika 

policydokument gällande utbildning i de brittiska och nordiska länderna. Decentraliseringen 

av skolan kopplar Hudson till Foucaults tankar om självdisciplin, genom att skolorna 

utvärderar sig själva reglerar skolorna sig själva på det sätt staten vill, detta antigen direkt 

genom att förse skolorna med riktlinjer för utvärderingen eller indirekt genom olika kurser, 

konsultation och information.
71

 

 

Tomas Englund och Ann Quennerstedt har studerat diverse policydokument från 1970-2000-

talet, för att se hur begreppet jämlikhet har förändrats inom den svenska skolpolitiken och hur 

det ersatts med begreppet likvärdighet. Englund och Quennerstedt har visat hur positivt 

laddade begrepp, som exempelvis likvärdighet, har använts inom utbildningspolitiska 

konflikter och därmed givits olika betydelser av olika sociala grupperingar som betraktar sin 

tolkning av begreppet som den sanna tolkningen. I sin analys vill författarna visa hur språket 

och begrepp använts som vapen i utbildningspolitiken. Språket beskriver inte bara något, det 

värderar och skapar också, vilket medför att begrepp används för att framställa önskvärda 

skolverkligheter som i sin tur skapar legitimitet. Begreppet likvärdighet har Englund och 

Quennerstedt använt för att visa hur det kan användas olika av olika grupperingar för att skapa 

en egen plattform för vad begreppet betyder och vilka konsekvenser det får. Begreppet 

likvärdighet har framstått som ett av de viktigaste begreppen för att skapa legitimitet på 

utbildningens utformning inom den svenska utbildningspolitiken under den senare delen av 
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1900-talet och att begreppets betydelse har förskjutits under denna tid. Under 1960-tal och 

1970-talet kopplades likvärdighet till jämlikhet för att under 1970-talet och 1980-talet övergå 

till att kopplas till valfrihet för att under senare delen av 2000-talet övergå till att handla om 

betygssättning och målfyllande. Genom kontakter och deltagande i internationella studier 

finner Englund och Quennerstedt att den utländska forskningen kommit fram till liknande 

resultat.
72

 

 

Rothstein och Blomqvist har i sin analys kring policydokument mellan åren 1980-1990-talet 

uppmärksammat hur valfriheten i skolan ökade under 1980 och 1990-talet. Styrningen 

försvagas under de här årtiondena och skolan blir mindre centraliserad.
73

 De här resultaten 

stöds även av Gunnar Berg.
74

 Dessa mönster är inte endast tydliga i Sverige utan även i länder 

som Nederländerna och Danmark. Den nya valfriheten som läggs fram som ett argument för 

de nya reformerna utnyttjas dock inte av alla. Den vanligaste frågan gällande konsekvenser av 

den nya valfriheten är vilka som utnyttjar rätten till vissa valfriheter. Forskningen visar att det 

är elever med högutbildade föräldrar som är mer benägna till att utnyttja diverse valfriheter 

som finns inom utbildningsväsendet. Undersökningar från olika håll i världen visar att det är 

olika sociala faktorer som avgör hur människor resonerar kring de val de kan göra.
75

 Med 

detta styrks påståendet att valfriheten som Carlbaum talar om som uppkom på 80-90-talet inte 

är så valfri som den låter och har använts till att styra människor efter arbetsmarknadens 

behov.
76

  

 

Carl-Henrik Adolfsson har i sin avhandling Kunskapsfrågan (2013) undersökt frågan kring 

sambandet mellan den ekonomiska samhällsutvecklingen och utbildningsreformer under 

1900-talets andra hälft. Adolfsson menar att skolan blev en viktig politisk resurs och ett 

styrmedel under det moderna samhällets framväxt i statens försök att hantera förändringar i 

samhället. Under reformeringsarbetet av gymnasieskolan på 1960-talet finner Adolfsson en 

stark koppling mellan en stark tro på en ekonomisk tillväxt och utbyggnad av gymnasieskolan 

för att leva upp till det nya ekonomiska välståndet i landet. Det traditionella gymnasiet var vid 

den här tiden den naturliga vägen till högre social status och ekonomiskt välstånd. 
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Utmaningen låg i att försöka göra de övriga utbildningsvägarna mer attraktiva för framtida 

elever.
77

  

 

Den ekonomiska krisen i Sverige under början av 1990-talet medförde ett nytt ekonomiskt 

klimat i landet. Detta tillsammans med en ökad internationalisering var de argument som 

lades fram för att legitimera en ny reform av gymnasieskolan. Det nya internationella 

samhället förklarades genom den teknologiska utvecklingen vilket medförde nya utmaningar 

för gymnasieskolan. Arbetslivet skulle komma att bli mer kunskapsbaserat vilket legitimerade 

en reformering av gymnasieskolan. Slutsatsen hos Adolfsson är att när en reform av 

gymnasieskolan var aktuell befann sig Sverige i någon form av en ekonomisk 

omställningsperiod som präglades av en osäkerhet för framtiden.
78

  

 

I forskningen kring styrningen av gymnasieskolan har begrepp som likvärdighet, jämlikhet 

och valfrihet varit centrala. Detta har medfört att skolan har blivit mer decentraliserad och 

fokus på den enskilde individen gentemot kollektivet ökade. Detta har dock inte medfört att 

staten har släppt på styrningen av skolan. Valfriheten används för att styra människor efter 

arbetsmarknadens behov.  

 

3.2 Styrning genom läroplaner 

Daniel Sundberg har genom att använda Foucaults diskursanalys undersökt läroplanstexter 

och kommit fram till hur texter, likt läroplaner, ges legitimitet och bör förstås utifrån hur de 

döljer sitt sken av samstämmighet. Läroplanstexter antas upprätthålla vissa sociala, 

ekonomiska och politiska förhållanden i samhället. Skolan som samhällsinstitution 

organiseras genom diskurser som framhäver och definierar den goda eller framgångsrika 

skolan. Sundberg kallar dessa för officiellt etablerade sanningar. De här sanningarna fungerar 

som styrningsstrategi mot självdisciplinering. Flera stora forskningsprojekt där studier har 

gjorts på styrning av utbildning har kommit fram till att styrningen görs utifrån språkliga 

kategoriseringar som samtidigt exkluderar och inkluderar vissa handlingssätt i skolan.
79

 

Följderna blir att de språkliga kategoriseringarna styr handlingssättet i skolan vilket medför 

att de med makten att göra språkliga kategoriseringar är de som styr läroplanernas 

utformning.  
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Jarl och Rönnberg har som utgångspunkt att det politiska spelet om skolan inte enbart tar sig 

uttryck i riksdag och regering utan har förflyttats ut bland lärarförbunden, de politiska 

partierna och ministrar. Enligt Jarl och Rönnberg finns det fyra styrmedel som staten 

använder för att styra. Juridisk, ideologisk, ekonomisk och utvärderingsmässig styrning.  Den 

juridiska styrningen kan sammankopplas med läroplanerna som skolan har att förhålla sig till. 

När valfriheten ökar och skolan decentraliseras är det främst den ideologiska och 

utvärderingsmässiga styrningen som blir viktig. Det juridiska styrningsmedlet förlorar därmed 

sin funktion. Den ideologiska styrningen kännetecknas av indirekt styrning genom olika 

former av informationsverksamhet. Den utvärderingsmässiga styrningen innebär att staten 

styr genom olika efterhandskontroller. I den utvärderingsmässiga styrningen blir det istället 

efterhandskontroller av hur läroplanerna följs som är i fokus och formar hur skolan styrs av 

staten.
80

  

 

Bo Lindensjö och Ulf P Lundgren har studerat hur skolan har konstituerats i samhället under 

1900-talet. Gymnasieskolan genomgick inte lika stora reformer som grundskolan på 1950–60-

talet. Men utvecklingen gick i likartade mönster. 1964 fattades beslut om förändringar i 

utbildningar på gymnasial nivå. Det frivilliga skolsystemet skulle byggas upp av tre olika 

skolformer. År 1968 slogs de ihop och bildar den nya gymnasieskolan. När undervisningen i 

den nya gymnasieskolan skulle anpassas till alla elever kom begrepp som individualisering i 

fokus. Grundtanken i denna så kallade undervisningsteknologi var att effektivisera 

undervisningen för att möjliggöra individualisering. Lindensjö och Lundgren påstår dock att 

det fanns en inbyggd problematik som gjorde sig gällande. Utvecklingen för att anpassa 

undervisningen till den enskilde eleven hamnade i en återvändsgränd och istället valdes en 

huvudväg som fokuserade på att differentiera elevmaterialet. Detta syns tydligt enligt 

Lindensjö och Lundgren när de granskat diskussionen kring kärnämnena i gymnasieskolan.
81

 

 

Benjamin Widlund har i sin kandidatuppsats Vad var egentligen problemet? (2013) analyserat 

SOU 2008:27 som föregick implementeringen av GY 2011 för att undersöka vad som ansågs 

vara problematiskt med Lpf 94. Widlund använder Bacchis metod för att undersöka vilka 

förutfattade antaganden och föreställningar som fanns i utredningen engående kunskapssyn 

och människosyn. Widlund kommer i sin undersökning fram till att problemrepresentationen i 
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SOU 2008:27 är att den dåvarande skolformen är en ”flumskola”. Widlund menar att 

utredningen kunskapssyn är att det som lärs ut ska möta arbetsgivarnas önskemål. 

Kompetenshöjning är viktigare än personens utveckling. Människors mål är att arbeta. 

Elevernas liv skulle styras tidigare genom att staten stärker sin kontroll över skolan. Statens 

styrning syftar till att tidigare styra elevernas liv för att höja kompetensen i riket.
82

 

 

Lisbeth Lundahl, Inger Erixon Arreman, Ulf Lundström & Linda Rönnberg har i artikeln 

Setting Things Right? Swedish upper secondary school reform in a 40-year perspecive (2010) 

analyserat de läroplans- och styrningsreformer som har genomförts i den svenska 

gymnasieskolan sedan 1960-talet fram till den senaste reformen (2008). Reformen 2008 står i 

analysens fokus och jämförs med de tidigare reformerna. Författarna diskuterar reformerna ur 

två olika infallsvinklar: undervisningens huvudfunktioner och läroplanernas utformning samt 

strukturaliseringen och klassificeringen av den. Resultatet visar att den nuvarande reformen 

skiljer sig från de äldre. En gemensam nämnare är att alla reformer motiverar förändringen 

med att utbildningen måste anpassas till snabba förändringar på arbetsmarknaden, skillnaden 

är dock att den senaste reformen främst riktar sig mot arbetsgivarnas behov istället för 

nationalekonomins. Författarna menar att reformerna 1968 och 1991 syftade till att ge 

eleverna grunden för ett livslångt lärande, den nya syftar till stor del på att bredda 

yrkeskompetensen. De äldre reformerna sökte att reda ut vilken kunskap som ansågs vara 

viktig att ha. Den senaste reformen lägger istället stor vikt vid kunskap som är viktig för 

yrkeslivet.
83

 

 

Ben Levin har i sin forskning kring läroplaner i USA studerat den politiska dynamiken bakom 

konstruktionen av officiella läroplaner. Dessa policydokument som läroplanen är en del av. 

De här dokumenten ska täcka in alla aspekter av skolan. Levin påstår att dokumenten inte går 

att separera från den politiska aspekten som finns inom alla policyer. Genom att politik 

definieras som makt använder Levin sig av G. Tinders definition som säger att politik är ett 

system där vissa människor dominerar andra. De människor med lägst status tenderar att ha 

minst inflytande gällande politiska beslut. Det vill säga att vissa människor dominerar andra. 

När läroplaner utformas involveras grupper av experter för att skapa nya riktlinjer. Levin har i 

sina studier kring läroplaners uppkomst exemplifierat vissa problem som uppstår. Det främsta 

problemet är att experterna som ska utforma den nya läroplanen utgår från sin egen förmåga 
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vilket kan göra läroplanerna svåra att implementera för de vanliga lärarna. Experterna har 

oftast en ganska vag bild av vad som föregår i klassrummen.
84

 I Levins forskning konstateras 

det att det är en viss grupp människor som har legitimiteten att uttala sig när det gäller 

skapandet av nya läroplaner och det är de här personerna som får problematisera vad som är 

fel med den gamla.  

 

Ian Westburys forskning kring läroplaner undersöker frågan om varför läroplaner konstrueras 

av så många olika stater och varför de här policydokumenten har uppkommit och senare 

omformulerats på så många olika platser. Hur läroplanerna än har utformas uppmärksammar 

Westbury att deras främsta syfte har varit visa vilka kunskaper och kompetenser som ansågs 

vara lämpliga att ha för en viss stat. Läroplaner ska normalisera vad som eleverna ska kunna 

när de lämnar landets skolor. De ska svara på frågan om vilka idéer, värden, normer och 

kunskaper som ska representeras i samhället. Dessa frågor har under lång tid diskuterats men i 

Westburys forskning är kärnfrågan vem det är som bestämmer. De som upplevs ha legitimitet 

i denna fråga är de som styr utformningen om vilka idéer, värden och normer som ska vara 

rådande. Legitimiteten ifrågasätts ofta och när det politiska styret förändras. Då förändras 

också de rådande normerna för vad som är skolans uppgift utifrån idéer, värden och normer.
85

       

 

Den tidigare forskningen slår fast att styrningen och problematiseringen av den svenska 

gymnasieskolan har förändrats från 1960-talet och fram tills mitten på 2000-talet. De 

styrningsstrategier staten använt för att kontrollera samhället har förändrats och med detta har 

även gymnasieskolan och dess läroplaner förändrats. Styrningen av gymnasieskolan har 

kontrollerats utifrån vilka som har haft legitimiteten att problematisera kring skolans uppdrag. 

Begrepp som valfrihet har använts för att legitimera en mer demokratisk och rättvis 

gymnasieskola. Valfriheten har dock oftast kontrollerats genom att den också ställer krav på 

medborgarna. Valfrihetens krav på medborgarna har medfört att de har styrts in mot de 

utbildningar som arbetsgivarna och samhället krävt. Den här studien tar sin ansats i den 

tidigare forskningen gällande styrning och problematisering av den svenska gymnasieskolan. 

Det som skiljer den aktuella studien från tidigare forskning är Bacchis WRP-approach. Med 

hjälp av Bacchis metodik ämnar den här studien att djupare analysera vad det är som 

problematiseras, vilka som har legitimiteten att problematisera och vilka följder detta får för 

samhället. Genom att använda Bacchis metod kan studien, till skillnad från den tidigare 
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forskningen, inte enbart utreda vad som ansågs vara felet med den tidigare gymnasieskolan 

utan också undersöka vem eller vilka som ansågs vara ett problem i den svenska 

gymnasieskolan och på så sätt styra dessa elever till vad utredarna ansågs vara rätt väg.  
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KAPITEL 4: RESULTAT OCH ANALYS 

I följande kapitel presenteras resultatet och analysen av uppsatsens undersökningsmaterial. 

Först kommer kapitlet behandla de materialet i de två respektive undersökningsområdena 

med Bacchis WPR-approach. Därefter kommer resultaten från de två områdena att ställas 

mot varandra och därigenom komma att belysa de skillnader och likheter som förs i 

diskussionen om gymnasieskolan under de två perioderna.  

 

4.1 Första undersökningsområdet 

Första undersökningsområdet omfattar åren 1960-1971. Under den här perioden hade Sverige 

en socialdemokratisk regering.
86

 Socialdemokraterna var riksdagens största parti. I 

andrakammarvalet 1960 fick paritet 47,8 % av rösterna, i valet 1964 fick partiet 47,3 %. I 

båda valen bildade Socialdemokraterna majoritet med Sveriges kommunistiska parti, dock 

hade Socialdemokraterna ett eget mandat mer än oppositionen. I andrakammarvalet 1968 fick 

Socialdemokraterna 50,1 % av rösterna och bildade egen majoritet i riksdagen.  

 

4.1.1 Problemet med den icke-klasslösa gymnasieskolan 

I Kungl. Maj:ts proposition 1964:171 föreslogs införandet av ett nytt gymnasium som skulle 

ersätta den äldre gymnasieskolan, samt införandet av fackskolan. Propositionen grundade sig i 

Gymnasieutredningens (SOU 1963:42) respektive Fackskoleutredningens (SOU 1963:50) 

utlåtanden. Propositionen anammade de problemställningar och förslag som framfördes i GU 

och i FU.
87

 

 

Enligt SOU 1963:42 kommer den framtida gymnasiala utbildningen att helt rekrytera sina 

elever från grundskolan, vars målsättning och rekrytering skiljer sig kraftigt från gymnasiets 

förra rekryteringsplattform realskolan. Utredningen ansåg även att införandet av grundskolan 

skulle komma att öka elevens intresse för att fortsätta sin utbildning efter grundskolan: 

”Otvivelaktigt kommer, som även uttalats i direktiven, grundskolans genomförande att 

ytterligare stimulera intresset för fortsatt utbildning på gymnasial nivå”
88

. Problemet var att 

den dåvarande gymnasieskolan var utformad för realskolan som upphörde att finnas i och med 

införandet av grundskolan. Gymnasieskolans arbetssätt var därmed tvunget att anpassas till 

den nya grundskolans. I och med detta skulle gymnasieskolan ge större utrymme åt en aktiv 

studiefostran.
89
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Angående de kvantitativa problemen påpekar GU att antalet elever som har examinerats från 

gymnasiet ökat kraftigt under sedan 1950-talet. Denna trend kommer att fortsätta ansåg 

utredningen. Dessutom problematiserar departementschefen
90

 det gamla gymnasiet genom att 

påstå att den hade betydande olikheter gällande gymnasiefrekvensen bland ungdomar från 

olika sociala grupper och geografiska områden. Endast en låg procent av eleverna på 

gymnasiet hade föräldrar som var arbetare, småföretagare eller lägre tjänstemän. En ny och 

mer inkluderande skola ansågs skulle förbättra detta. Dock ansåg departementschefen att det 

fanns problem med det växande behovet av utbildad arbetskraft och det ökade behovet av 

utbildningsmöjligheter. 

 

Det växande behovet av en utbildad arbetskraft och det allmänna kravet på bättre 

utbildningsmöjligheter utgör tillsammans en sådan inneboende styrka att det – under 

förutsättning av en fortsatt välståndsutveckling - från statsmakternas synpunkt i första 

hand torde bli fråga om att genom en aktivt och nyanserad utbildningspolitik söka till 

att individernas och samhällets bästa bemästra en utveckling som om den finge fortgå 

utan stöd av en dylik politik skulle kunna leda till en fatal snedvridning av 

utbildningsorganisationen på hela gymnasiestadiet med åtföljande konsekvenser på de 

därefter följandestadierna av utbildningsväsendet..
91 

 

Risken som påtalades var att alltför många elever skulle i det dåvarande gymnasiet läsa en 

utbildning som gjorde dem behöriga till akademiska studier, vilket i sin tur skulle medföra att 

fler ungdomar skulle söka sig till universiteten. Därtill påtalade departementschefen vikten av 

att staten skulle sätta upp en riktlinje som procentuellt skulle minska övergången från 

gymnasiet till universiteten för att skydda arbetsmarknaden från en alltför kraftig tillströmning 

av potentiell arbetskraft till universiteten:  

 

[…] genom det nyligen fattade beslutet om utbyggande av universitets- och högskoleväsendet m.m. 

satt upp som en riktlinje, att en minskad procentuell övergång från det allmänbildade gymnasiet 

till universiteten bör komma till stånd för att en från arbetsmarknadssynpunkt alltför kraftig 

tillströmning till de fria fakulteterna skall kunna undvikas.
92
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Bland de kvalitativa problemen som GU omnämnde finns frågan om gymnasiets mål. 

Eftersom samhället hade förändrats ansågs det att målen för gymnasieskolan måste baseras på 

en analys av allmänbildningen och därefter ta ställning till vad som behövde läras ut i det nya 

samhället. Ett annat kvalitativt problem var differentieringsfrågan. Angående 

differentieringen sade departementschefen:  

 

Det gymnasiala utbildningssystemet måste göras mer anpassningsbart i olika avseenden än 

vad det för närvarande är. Inte bara elevernas växlande förutsättningar, intressen och 

planer pekar i denna riktning. Även arbetsmarknadens ständigt skiftande förhållanden och 

utvecklingstendenser gör en ganska stor flexibilitet önskvärd. Nya ämnen eller alternativ 

till kurser kommer säkerligen att begäras i större utsträckning
93

. 

 

En av utgångspunkterna för differentieringen var intresset för utbildning som gymnasiet 

ansågs ha att vänta i framtiden. Det ökande intresset för utbildning samt det växande behovet 

av arbetskraft kunde inte mötas av den kunskaps- och färdighetsstandard som dåvarande 

gymnasieexamina hade. Allt fler elever som tillhörde grupper som i det dåvarande läget inte 

sökte sig till gymnasiet kom att söka andra utbildningsvägar efter grundskolan, även om de 

inte syftade till en examen. Om de önskemål som gavs av de här eleverna inte tillfredställdes 

befarade departementschefen att ”… en alltför kraftig tillströmning – och därmed för många 

misslyckanden […] även om dessa [gymnasierna] har reviderats till sitt innehåll och sin 

organisation”
94

. 

 

Problemställningen som FU behandlade skiljde sig från den problemställning som GU 

framförde. Fackskolan tillkom i och med skapandet av den enhetliga grundskolan 1962. 

Utredningen menade att många ungdomar siktade på en yrkesverksamhet på mellannivå, som 

inte hade samma behov som den dåvarande gymnasieexamen uppfyllde. Ungdomarna 

önskade även en kortare studietid som skulle ge snabbare inträde till yrkeslivet.
95

 FU framhöll 

att enligt de direktiv som givits av departementschefen skulle fackskolan även syftade till att 

ersätta de tidigare skolformerna kommunal flickskola, kommunal teknisk skola och praktisk 

realskola.
96

 Fackskolan fick dock inte vara så starkt specialiserad som de här tidigare 

skolformerna, anledningen var: 
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Om utbildningen inte specialiseras alltför stark, bibehåller den unge längre upp i åren en 

vidare sektor av möjligheter för det mera definitiva yrkesvalet. Även denna företeelse talar 

otvivelaktig för att vårt hittillsvarande skolsystem kompletteras med inte för starkt 

specialiserade utbildningsvägar av måttliglängd, vilka ger eleverna nya valmöjligheter.
97

  

 

Enligt Kungl. Maj:ts Proposition 1964:171 var lösningen på de problemställningar som lades 

fram i SOU 1963:42 och SOU 1963:50 att reformera det dåvarande gymnasiala skolsystemet 

så att eleverna skulle kunna välja den utbildning som passade deras intressen och 

förutsättningar. Enligt propositionen stod ungdomarnas önskemål och samhällets behov av 

utbildad arbetskraft i fokus för reformen. Genom reformen av den dåvarande gymnasieskolan 

och tillkomsten av fackskolorna skulle elever ha möjlighet att kunna byta studieväg eller 

bygga på en avslutad utbildning. Genom samhällsförändringarna som ansågs komma att ske 

under 1960-talet ansåg propositionen, i likhet med utredningarna, att antalet elever som sökte 

sig vidare till gymnasial utbildning skulle komma att öka. Genom översiktstalen ansåg 

propositionen att det gymnasiala skolsystemets inre och yttre organisation borde givas en 

elastisk utformning för att på så sätt kunna anpassa den efter nya förhållanden i framtiden.
98

  

 

I Kungl. Maj:ts proposition 1964:171 medgav departementschefen att han till stor del höll 

med i de förslag som framlades utav GU och FU.
99

 Angående fackskolan sade 

departementschefen att utbildningen på det gymnasiala stadiet var i behov av en ny 

utbildningsväg och visade medhåll för vad FU föreslog: att utbildningen vid fackskolan skulle 

vara generellt allmänbildade. I FU återkom avnämnarnas behov. Utredningen hade tagit del 

av GU:s betänkande angående behovet av gymnasial utbildning från avnämnarna, samhället 

och de enskilda individerna och FU medgav att de stämde in med GU:s slutsatser. Kraven 

sammanfattas som ”specialförberedelser med sikte på kommande avnämnarverksamhet”
100

, 

kommunikationsfärdigheter, matematik samt allmänna ämnen.
101

 Även om det var elevernas 

behov som framställdes som det främsta skälet till fackskolan så ansågs det att eleverna inte 

kunde läsa endast en utbildning som bara gav allmän kunskap. De ansågs även vara tvungna 

att specialisera sig, om även till en liten del, mot ett särskilt yrkesområde. Främst skulle 

fackskolan ta sig an de ungdomar som ännu inte hade bestämt sig för vilket yrke de skulle ha i 
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framtiden samt de ungdomar som inte hade behov av en utbildning vid det 

högskoleförberedande gymnasiet för att få det yrke som de ville ha.
102

 

 

Fackskolan lades fram som en lösning på ”problemet” med det ökade antalet ungdomar som 

sökte sig till gymnasiet. Fackskolan och gymnasiet ansågs behöva organiseras så att de 

tilltalade skilda elevkategorier. Fackskolans utbildningar skulle bli av en helt annan karaktär 

än de vid gymnasiet och bli den utbildning som tog emot den nya grupp elever som sökte 

gymnasial utbildning. De här ungdomarna kunde dock inte delas in i tydliga grupper. De 

utgjorde ingen homogen grupp utan kom från olika sociala grupperingar i samhället, vilket 

gjorde att fackskolan skulle fungera som den utbildning på mellannivå som de här 

ungdomarna sökte.
103

  

 

Kungl. Maj:ts proposition 1968:140 baserades på Yrkesutbildningsberedningens (SOU 

1968:3) förslag om reformering av yrkesutbildningen på det gymnasiala stadiet samt de 

organisatoriska förändringar av hela det gymnasiala skolsystemet som YB föreslog.
104

 Den 

problematisering angående utbildningens specialiseringsgrad som framfördes i FU förekom 

även i YB. Anledningen som angavs i YB var att om eleverna blev alltför specialiserade inom 

ett yrkesområde skulle de inte kunna anpassa sig efter arbetsmarknaden och därför borde de få 

en bred utbildning inom ett område för att senare specialiseras på arbetsplatsen. 

Arbetsmarknaden krävde arbetstagare med bredare kunskaper. De större företagen ansågs ha 

större möjligheter att vidareutbilda sina anställda till ytterligare specialiseringar, men de 

medelstora och mindre företagen hade inte de här möjligheterna. Detta krävde att arbetarna 

hade en bred kunskap om yrkesområdet så att de kunde fylla flera arbetsuppgifter samtidigt 

inom företaget: ”Sålunda går utvecklingen enligt vissa bedömare raskt mot en sådan siktning 

av arbetsfunktionerna, att spännvidden mellan kvalificerade och okvalificerade 

arbetsuppgifter ökar.”
105

 Angående tiden för elevernas yrkesval problematiserar YB att: 

 

Somliga ungdomar vill ha en utbildning som ger möjlighet att relativt snabbt gå ut i 

förvärvslivet – exempelvis inom det merkantila fältet. Andra förelägger målen väsentligt 

längre fram i tiden och tvekar måhända ännu i valet mellan slutstationen, även om dessa 

ofta samlas inom ett intresseområde, t.ex. det naturvetenskapligt-tekniska.
106
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YB såg en problematik i att ungdomar sökte sig en gymnasial utbildning men som även 

önskade att snabbt få gå ut i yrkeslivet. Problematiken inbegrep även de ungdomar som inte 

hade gjort sitt yrkesval och därför inte ansågs borde läras in i ett yrke som de möjligtvis i 

slutändan inte ville arbeta med.  

 

Som lösning på detta problem ansåg Kungl. Maj:ts proposition 1968:140, i likhet med YB, att 

yrkesutbildningarna skulle göras mer åtråvärda genom att utbildningen gavs en bred bas som 

succesivt skulle leda fram till en ökad specialisering. Detta skulle ge eleverna alternativa 

yrkesutbildningar och skjuta upp det definitiva yrkesvalet. Dessutom skulle reformen av 

yrkesutbildningen ge en lättare överblick på utbildningskapaciteten i förhållande till 

behovet.
107

  

 

Kungl. Maj:ts proposition 1968:140 delade samma synsätt på samordning mellan de tre 

gymnasiala skolformerna som YB hade. Diskussionen om samordning förekom även i GU 

och i proposition 1964:171,
108

 men utvecklats inte till ett verkligt förslag då det inte ansågs 

vara aktuellt vid de tillfällena. De samordningsfrågor som YB diskuterade berörde integration 

mellan de olika skolformerna angående lokalmässiga frågor, pedagogisk integration samt 

olika aspekter på integrationens påverkan på det sociala och administrationen.
109

 I 

propositionen hävdades även en ytterligare problematik, nämligen att faktorer såsom den 

geografiska spridningen av de olika skolformerna påverkade vilken skola som eleverna sökte 

sig till. Eleverna sökte sig till den skola som låg närmast hemorten, vare sig den hade den 

utbildning som eleven främst önskade eller ej.
110

 I propositionen medgavs, liksom i YB, även 

att den integrerad gymnasial skola skulle ”… ge möjlighet att bryt ner de murar av fördomar 

som nu skiljer olika utbildningsformer och yrkeskategorier. […] Detta skulle i sin tur kunna 

leda till en mindre status och prestigebunden värdering av olika studievägar och därmed ge 

ett bättre underlag för en saklig bedömning av studie och yrkesval.”
111

 Den antydda 

utvecklingen och förslaget om integration menar YB ”logiskt leder till en helhetssyn på det 

gymnasiala skolstadiet.”
112
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Som lösning på problematiken föreslog propositionen, på YB:s inrådan, att de tre gymnasiala 

skolformerna skulle sammanföras till en gemensam skolform.
113

 Förslaget föreslog verkställas 

den 1 juli 1971, så att de organisatoriska och lokalmässiga frågorna dessförinnan skulle kunna 

lösas.
114

  

 

4.1.2 De antagna återkommande utbildningsmönstren hos befolkningen 

GU påpekade att det hade skett en stark expansion av antalet ungdomar som ville gå på 

gymnasiet, dock ansågs inte utvecklingen i gymnasieskolan ha gått tillräckligt effektivt för att 

fullfölja ungdomarnas önskemål. Gymnasieutbildning hade tidigare setts som en investering 

för att nå högre anställning och högre social status. GU menade att ett konsumentperspektiv 

också kunde förklara expansionen av de som ville läsa på gymnasiet. Trivsel med utbildning 

och vilja att lära sig mer ansåg GU vara skäl som kan konkurera med de tidigare motiven. GU 

fastslog dock att traditionens makt är stor, eleverna tenderade till att söka sig till gymnasiet 

om deras föräldrar hade en gymnasial utbildning: ”Flera av GUs undersökningar har avslöjat 

det starka sambandet mellan gymnasiebenägenhet och föräldrautbildning”.
115

 Denna syn på 

hur elevernas beteende utvecklas är en behavioristisk syn på hur människan utvecklats. 

Människor påverkas av den kultur som de har växt upp i och hur deras föräldrar har uppfostrat 

dem. Eftersom människor lär sig genom att omgivningen förstärker ett önskat beteende 

påverkas elevens val av utbildning utav dennes omgivnings utbildningsnivå, främst då 

föräldrarnas. Därtill medger GU att det i framtiden kommer finnas fler ungdomar med 

gymnasieutbildade föräldrar, vilket kommer leda till att antalet elever vid gymnasiet 

ytterligare kommer att öka: ”Man har nämligen anledning förvänta sig att den ökning av 

utbildningen som skett under de senare decennierna kommer att ge upphov till en mycket 

stark ökning av efterfrågan på utbildning i framtiden allteftersom barnen till dagens och 

gårdagens gymnasieutbildade kommer upp i gymnasieåldern”.
116 

Detsamma kan utläsas i 

argumentet om att införandet av grundskolan skulle komma att öka antalet elever. 

Motivationen skulle då vara att grundskolans mer teoretiska läggning skulle öka intresse för 

studier efter att eleven hade avslutat grundskolan. Med andra ord kommer studiekulturen som 

skapas inom den nya grundskolan öka intresset för ytterligare studier. Det är därmed inte 

eleverna själva som avgör om de ska gå vidare till gymnasiala studier utan det är 

                                                 
113

 Kungl. Maj:ts proposition 1968:140:152. 
114

 Kungl. Maj:ts proposition 1968:140:131, 152-154. 
115

 SOU 1963:42:132. 
116

 SOU 1963:42:132. 



  
 

34 

 

klasskulturen som eleverna växer upp i som kommer att få fler ungdomar till att läsa vid 

gymnasierna. 

 

GU påpekade att skolformernas status kunde påverka valet av utbildning: ”Isoleras 

gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan från varandra och får fackskolan och yrkesskolan 

karaktären av »återvändsgränder« är risken stor att gymnasiet kommer att bli väsentligt 

mycket mer lockande, eftersom det håller vägarna öppna till högre studier och därmed ofta 

antas ge större utsikter att nå socialt och ekonomiskt eftersträvansvärda yrken”.
 117

 De 

teoretiska utbildningsvägarna torde bli mer lockande än de praktiska av utredningarna. 

Utredningarna förmedlar i och med detta en kunskapssyn som framhäver den teoretiska 

framför den praktiska. 

 

GU:s uppfattning var att nya grupper genereras så snart nya utbildningsvägar skapas som tar 

sikte på nya aspekter av individens förutsättningar. Detta medför att trycket och kraven från 

de som önskade läsa vid gymnasiet ytterligare ökar. GU försökte även ta reda på hur många 

individer som behöver en gymnasieutbildning och hur många individer som hade behovet av 

en ny gymnasieutbildning.
118

 Utredningen menade att det år 1970 behövs ca 20 000 ungdomar 

med en bred teoretisk utbildning med annan fokus än den traditionella gymnasieutbildningen: 

 

I praktiken torde det inte vara realistiskt att räkna med att det gymnasiala skolsystemet är 

så utbyggt t.ex. omkring 1970 att det kan motta alla dem som där önskar utbildning. Detta 

konstaterande får emellertid inte tolkas så att GU skulle mena att den omfattande 

avvisningen av utbildningssökande som för närvarande förefinnes är lämplig. Tvärtom är 

för samhällets utveckling fortsatt och accelererad utbyggnad av det gymnasiala 

skolsystemet nödvändigt.
119

 

 

GU påpekade att arbetsmarknaden hade stora behov av arbetskraft som främst skulle vara 

inriktad på ekonomi, samhällsvetenskap, teknik eller naturvetenskap, och att de 

gymnasieutbildningar som direkt eller indirekt ledde till de här yrkena skulle få en utökad 

omfattning och göras mer attraktiva.
120

 Elevernas framtida roll som yrkesverksamma 

diskuteras frekvent i undersökningsmaterialet. Ett självklart antagande utifrån de här 

diskussionerna är att utredarna utgår ifrån att en gymnasial utbildning kommer leda fram till 

                                                 
117

 SOU 1963:42:226. 
118

 SOU 1963:42:134. 
119

 SOU 1963:42:133. 
120

 SOU 1963:42:79. 



  
 

35 

 

ett arbete i någon form, att eleverna väljer att söka sig till en utbildning efter grundskolan är 

för att göra sig mer kvalificerade för kommande yrkesverksamhet. De elever som ännu inte 

hade bestämt sitt framtida yrke torde därmed utgöra ett problem. Istället påstår dock 

utredningarna, främst FU, att de här eleverna behöver en mindre specialiserad utbildning så 

de, när de är litet äldre, kan göra sitt yrkesval men samtidigt inte begränsa sig till ett visst 

yrke.
121

 Samtidigt menar utredningen att ”Den starka ökningen av efterfrågan på gymnasial 

utbildning får säkerligen avsevärd del ses som ett uttryck för denna önskan från elevernas och 

föräldrarnas sida att uppskjuta yrkesvalet genom en förlängd, föga specialiserad 

utbildning.”
122

. Dock så kunde de här eleverna inte bara gå en allmän utbildning, vilket 

framgår av uppdelningen av fackskolan i tre linjer. Allmänbildningen mellan linjerna skilde 

sig och eleverna inriktades mot ett visst yrkesområde. Den sociala linjen var den mest 

allmänbildade och den tekniska linjen minst. Den ekonomiska linjen fungerade som ett 

mellanting.
123

 FU menade att de elever som gick den sociala linjen främst skulle kunna inrikta 

sig mot sociala yrken.
124

 Den ekonomiska fackskolan skulle ge en ”för direkt inträde i 

näringslivet målinriktad utbildning”
125

. Den tekniska fackskolan skulle ge en utbildning som 

skulle leda till tekniska yrken på en mellannivå, ”sådana befattningar vilka de s.k. 

institutsingenjörerna tidigare rekryterat.”
126

 Även om alla har en bred allmänbildning med 

låg specialisering inriktas likväl utbildningen mot ett visst yrkesområde, allt i enlighet med 

den självklara uppfattningen om att en gymnasial utbildning ska leda fram till ett yrke, även 

om det inte är specialiserat vilket yrke det var. Att skaffa sig ett yrke är enligt utredningarna 

ett självändamål med den gymnasiala utbildningen. Således är den arbetande individen något 

som anses vara av nytta för samhället och därför styrs individen till en liknande uppfattning, 

vilket påpekas av YB: ”All utbildning bör syfta till att utveckla individens anlag och 

egenskaper, så att vederbörande ges möjlighet att utföra en efter sina förutsättningar 

fullvärdig insats i samhällslivet och därmed bidraga till välståndsutvecklingen, ekonomiskt 

och socialt.”
127

 Utbildningen ska därmed leda fram till yrkesverksamhet. Detta framkommer 

tydligare när man ser de stora delar av utredningarna som läggs på att beskriva vad som 

eleverna behöver lära sig för att kunna fullfölja sin kommande yrkesroll. En självklar sanning 

och föreställning i undersökningsmaterialet är att den gymnasiala utbildningen ska fostra 

blivande arbetande medborgare. 
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Departementschefen ansåg att GU skulle analysera utbildningens egenvärde men även 

samhällsnyttan för att få grepp om problemen med gymnasiets mål. Utbildningens egennytta 

benämnde departementschefen skulle vara den allmännytta som eleven skulle få av 

gymnasiet, men även en aktiv studiefostran.
128

 Angående samhällsnyttan menade 

departementschefen att:  

 

För analysen av den gymnasiala utbildningens samhällsnytta bör utredningen verkställa en 

kartläggning av de fordringar, som olika avnämnare av gymnasialt utbildad arbetskraft, 

inbegripet de olika utbildningsanstalterna för fortsatt utbildning, ställer eller vill ställa på 

den gymnasiala utbildningens innehåll och resultat, framför allt i fråga om kunskaps- och 

färdighetsstandard. […] Vidare bör genom utredningens försorg i samarbete med bl.a. 

arbetsmarknadsstyrelsen utföras den yrkesanalys på arbetsmarkandes behovssida 

beträffande personer med gymnasieutbildning […]  Denna yrkesanalys bör sikta inte blott 

på gymnasieutbildning i mera traditionell mening utan även på andra former av gymnasial 

utbildning.
129

 

 

Gymnasiets egennytta var därmed att tillfredsställa de krav som avnämnarna, med andra ord 

arbetsmarknaden och samhället, hade. Vidare diskuterade GU och FU ungdomarnas efterfråga 

och önskemål på en gymnasial utbildning. Samtidigt framhävde utredningarna samhällets 

behov av en viss typ av utbildade individer behövdes för samhällets bästa, samtidigt som 

arbetsmarknaden var i behov av mer kvalificerad arbetskraft.
130

 Problematiseringen blir 

tydligare när GU påstår att det: 

 

[…] finns ytterligare yrken som visserligen hittills endast i mycket ringa utsträckning torde ha 

rekryterats med gymnasieutbildade, men ändå kan beräknas kräva en kvalificerad, gymnasial 

grundutbildning i framtiden.
131

 

 

Därmed gjordes de utbildningar som ledde till de här yrkesgrupperna mer attraktiva, bland 

annat genom att höja statusen på de här utbildningarna. Genom detta kunde staten styra in 

vissa elever till att välja vissa utbildningsvägar och därmed tillgodose den efterfrågan på rätt 

kvalificerad arbetskraft till arbetsmarknaden. Av detta kan man dra slutsatsen att de 

gymnasiala reformerna under 1960-talet sökte att tillgodose elevernas och föräldrarnas krav 
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på en gymnasial utbildning men främst att anpassa skolan efter avnämnarnas behov av rätt 

och tillräckligt utbildad arbetskraft. Tas man Adolfssons
132

 resonemang i betänkande kan det 

därmed utskönjas att i och med de här reformerna gjordes eleverna, de blivande arbetarna, 

anpassningsbara för den framtida arbetsmarknadens skiftningar. Likaså menar Lundahl, 

Erixon-Arreman, Lundström & Rönnberg: de förändringar som skett i gymnasieskolan har 

genomförs för att utbildningen ska kunna anpassas till förändringar på arbetsmarknaden.
133

 

Genom att framhäva att de här reformerna är gjorda för att hjälpa eleverna att uppnå sina 

önskemål om utbildning framhäver utredningarna en humanistisk ståndpunkt. Även Carlbaum 

kommer fram till liknande resonemang, det vill säga att skolan skulle bli en skola för alla som 

dessutom möjliggjorde för klassresor i samhället. Carlbaum menade dock att detta krävde en 

vilja av ungdomarna att vilja utbilda sig vidare.
134

 Men vid en närmare granskning 

framkommer det, vilket diskuterats ovan, att människo- och kunskapssynen är behavioristisk. 

Fackskolans tillkomst, som 1971 blev de tvååriga teoretiska programmen i gymnasieskolan, 

skulle ta emot de elever som staten inte ansåg behövde gå den förutvarande gymnasiala 

skolformen (som var högskoleförberedande), men som fortfarande behövde en teoretisk 

utbildning. Med andra ord skulle de här nya elevgrupperna inte kunna söka sig till 

högskolorna och därmed begränsas de från att nå yrken med högre social status.  

 

4.1.3 De ”duktiga” eleverna 

Den dominerande diskussionen i GU var att skolan inte längre var anpassningsbar till det 

dåvarande samhället. Dessutom ansågs problemet vara att alltfler ungdomar ville ha en 

gymnasial utbildning. Det var de här ungdomarna som utredningarna problematiserade, de 

elever som tidigare inte hade sökt sig till en gymnasieutbildning. De som därmed inte 

problematiseras var de ungdomar som redan gick på gymnasiet. De ansågs inte vara ett 

problem.  

 

Vid betraktande av vilka som sitter i utredningarna framkommer det att samtliga av dem 

besatt höga positioner inom samhällsapparaten eller inom näringslivet (riksdagsledamöter, 

konsulter, rektorer med flera).
135

 Flertalet av dem torde ha gått en högre utbildning för att få 

det yrke som de hade. Betänker man även vilken social ställning de hade kan man dra 

slutsatsen att de eller de flesta av dem, hade gått på läroverkets gymnasium. De tillhörde 
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därmed samma grupp som de elever som vid utredningstillfället studerade vid gymnasiet. De 

som satt i utredningen problematiserar därmed inte de som tillhörde samma sociala 

gruppering som de själva (de som redan gick och var tänkta att gå på det 

högskoleförberedande gymnasiet). Enligt Bacchi grundar sig utredningar i de föreställningar 

som de som utreder har om omvärlden och vilken bakgrund de har. De kulturella värderingar 

som har påverkat utredningens deltagare har påverkat vad utredningen anser vara ett problem 

och vad de inte anser vara ett problem. De elever som redan gick på det dåvarande gymnasiet 

ansågs inte vara problemet, utan det var de elever som ville gå på gymnasiet eller de nya 

grupper av elever som sökte sig till gymnasiet som var problemet. Detsamma går att se i FU. 

Den ökade andelen elever som ville och kom att söka sig till en gymnasial utbildning var de 

som skolan var tvunget anpassa sig efter. Fackskolan skulle vara en utbildning för dem som 

ännu inte hade bestämt sig för vilket yrke de ska ha i framtiden och för de elever som skulle 

ha ett yrke på mellannivå. De som var problemet enligt GU och FU var de nya grupperna som 

ville påbörja en gymnasial utbildning men som utredningen inte ansåg behöva den 

gymnasieexamina som den dåvarande utbildningen gav. Denna grupp innehåller ungdomar 

från de grupper som tidigare inte gick på gymnasiet, med andra ord ungdomar från de lägre 

sociala grupperna (de som tidigare inte var tänkta att gå på gymnasiet). Problemet var inte att 

fler ungdomar ville gå på gymnasiet, problemet var att ungdomar från de lägre sociala skikten 

vill påbörja en gymnasial utbildning. Carlbaum
136

 har funnit att under 1960-talet ansågs 

gymnasieskolan vara odemokratisk och att detta missgynnade arbetarklassen. De här 

slutsatserna håller uppsatsens författare med om, dock så saknar Carlbaum ett djupare 

resonemang om vilka det var som utgjorde problemet. Det var ungdomar ur arbetarklassen, 

men det var en viss grupp av de här ungdomarna som utgjorde problemet. 

 

Något annat som utredningarna lämnat oproblematiserat var de ungdomar som redan hade 

klart för sig vilken yrkesroll de skulle ha och därmed valde utbildning därefter. Problemet 

blev därmed de ungdomar som ännu inte hade klart för sig vad de skulle ha för yrke. Även de 

ungdomar som inte påbörjade en gymnasial utbildning problematiserades inte. De här 

ungdomarna torde inte utgöra en del utav den dåvarande och den nya gymnasiala 

utbildningen. Eftersom utbildningen på det gymnasiala stadiet främst syftade till att förbereda 

eleverna för arbetslivet problematiserades inte de här ungdomarna då de redan kunde skaffa 

sig en anställning.  
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4.1.4 Styrningen av skolan 

Den problemställning som presenteras i Kungl. Maj:ts proposition 1964:171 var att det 

dåvarande gymnasiet inte länge var anpassat för det dåvarande samhället. Det första 

problemet var införandet av grundskolan, vilket i sin tur gav det andra problemet: andelen 

elever på gymnasiet skulle komma att öka. Bacchi menar att problemen inte behandlas av 

policytexterna (utredningarna) utan att de istället skapas i dem.
 137

 Eftersom utredningarna är 

problematiseringar kommer eleverna styras genom problematiseringarna och inte själva 

läroplanen (som är resultatet av utredningarna). Problematiseringarna styr människornas 

beteende och utformar på så sätt ett handlingssätt för dem. Med den auktoritet som 

utredningarna har styrde de elevernas handlingssätt i skolan genom utredningarnas 

uppfattning om vad som var problemet. Enligt Foucaults governmentality-begrepp är det på 

detta sätt som styrning genomförs. Genom att möjliggöra för alla ungdomar att kunna gå alla 

gymnasiala utbildningar och ge utbildningarna samma status (genom att sammanslå alla 

gymnasiala skolformer till en gemensam) kan inte någon av dem anses vara sämre eller bättre 

än de övriga och därmed påverka elevens val av utbildning. Genom detta sökte staten styra de 

problematiserade eleverna genom valfrihet, liksom vad Carlbaum kommit fram till.
138

 Hela 

denna utformning har en humanistisk prägel, då alla, enligt utredningarna, har möjlighet att 

välja den utbildning som de önskar. Men som redan diskuterats ovan ansåg utredningarna att 

ungdomarna kommer välja utbildning efter sin uppfostran och sociala klass och påvisar i och 

med detta en behavioristisk syn. Därmed ansågs risken liten att alltför många av de 

problematiserade ungdomarna skulle komma att strömma till högre yrken.  

 

Problematiseringen av det ökade elevantalet på gymnasiet berodde inte på de grupper elever 

som samhället sedan innan förutsatte skulle gå på gymnasiet: ungdomar ur de högre sociala 

grupperingarna. Problematiseringen låg enligt utredningarna på de nya grupper elever som 

sökte sig till gymnasieskolan: ungdomar från de lägre klasserna, som genom grundskolans 

införande antogs komma få ett större intresse för att utbilda sig efter grundskolan. Det var de 

här eleverna som gymnasiet var tvunget att anpassas efter. Samtidigt ville staten inte låta alla 

de elever som gick på gymnasiet bli behöriga till akademiska studier. Anledningen var att det 

från en arbetsmarknadssynpunkt inte vore optimalt. Staten ville inte att alltför många 

potentiella arbetare skulle bli akademiker när arbetsmarknaden var i behov av arbetare. 

Därmed måste gymnasiet göras om för att kunna tillmötesgå denna förmodan. 
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Gymnasieskolan måste anpassas för att tillmötesgå arbetsmarknaders behov. Denna slutsats 

grundas på utredningarnas utlåtande om att arbetsmarknaden i framtiden skulle vara i stort 

behov av arbetare med utbildning utöver den som gavs utav grundskolan.
139

  

 

Gällande YB koncentrerades mycket av problematiseringen till arbetsmarknadens behov av 

arbetare. Dock så framkom det tydligt att de blivande arbetarna skulle göras så 

anpassningsbara som möjligt inom sitt valda område. En alltför stor specialisering skulle 

medföra att de inte skulle vara tillräckligt anpassningsbara för arbetsmarknaders behov. En 

viktig förutsättning för yrkesskolan var att den inte fick uppfattas som en återvändsgränd i 

karriärsvalet. Eleverna skulle motiveras genom att göra egna val vilket enligt propositionen 

skulle göra yrkesutbildningen mer attraktiv.
140

  

 

Sammanslagningen av de tre skolformerna var därmed ett sätt att se till ingen av de tre 

gymnasiala skolformerna skulle anses vara bättre att studera vid, därmed skulle inte en 

skolforms status avgöra huruvida elever skulle komma att söka sig till den. Främst var det 

yrkesskolan som kom att vinna fördelar av denna reform, då gymnasiet och fackskolan 

tilltalade de som skulle söka sig jobb på hög- och mellannivå. Att höja statusen på en 

utbildning var även ett sätt att styra in eleverna mot denna utbildningsväg. Staten ville inte 

heller att alltför många skulle strömma till universiteten. Staten ville därmed upprätthålla 

vissa sociala och ekonomiska förhållanden, liknande vad Sundberg
141

 hävdar, för att inte 

arbetsmarknaden skulle bli snedvriden. Eleverna skulle styras in till det som tidigare varit en 

del av yrkesskolan. Detta genomfördes genom att göra utbildningarna mer valfria för eleverna 

och mindre specialiserade. Utbildningarna gjordes mer attraktiv så att ungdomarna skulle 

välja dem. Genom detta styrde staten ungdomarna i en viss riktning, i enlighet med 

governmentality-begreppet. Denna differentiering av eleverna till olika skolformer som 

ansågs passa dem stärks även av Lindensjö & Lundgren.
142
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4.2 Andra undersökningsområdet 

Den period som andra undersökningsområdet omfattar är mellan åren 1989-1994. Under den 

här perioden hade Sverige en socialdemokratisk regering 1988-1991 och en borgerlig regering 

1991-1994.
143

 Båda regeringarna var minoritetsregeringar där den socialdemokratiska 

regeringen hade 49 % av rösterna och den borgerliga 46,7 %. 

 

4.2.1 Problemet med den oflexibla skolan 

I proposition 1990/91:85 uppgavs det att det svenska samhället hade förändrats under de 

senaste decennierna. Den svenska välfärdsstaten hade byggts ut och således förändrat det 

svenska folkets levnadsförhållanden. Sedan den senaste stora reformen av gymnasieskolan 

hade ett flertal kvantitativa reformer genomförts. I propositionen ansågs det vara aktuellt med 

en kvalitativ reform av gymnasieskolan för att på så sätt göra välfärden mer rättvis och 

tillgodose individens egna behov: 

 

Kunskaper och utbildning är ett av samhällets främsta medel för att främja välstånd och välfärd 

[…] Nya kunskaper förvandlar arbetsmarknaden, förrycker dominerande teknologier och 

förskjuter de kunskapsmässiga tyngdpunkterna mellan nationerna. Sambandet mellan 

kunskapstillväxten och den ekonomiska tillväxten stärks. I växande utsträckning beror nationernas 

välstånd och ländernas konkurrenskraft på den mänskliga arbetsinsatsen, på människors 

utbildning och kunskap.
144

  

 

De nya kunskaper som människor införskaffade sig skulle enligt propositionen hjälpa de 

människor som ville arbeta. De ökade kunskapsnivåerna skulle därmed öka kompetensen för 

de blivande arbetarna, vilket skulle hjälpa både de som arbetade och arbetsgivarna som i och 

med detta fick en mer kompetent arbetskraft. För att effektivisera utbildningsväsendet ansågs 

det i propositionen att skolan skulle bli en skola för livslångt lärande.
145

   

 

Perspektivet för vår politik måste vara det livslånga lärandet och de enskilda människornas vilja 

att ständigt växa med kunskaper. Den kunskapsutveckling som följer med utbildningssamhällets 

framväxt driver samhällsutvecklingen i demokratisk riktning. I kraft av sina egna ökade kunskaper 
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och sin växande kompetens vill de enskilda människorna själva ha större möjligheter att välja och 

själva bestämma över sina näraliggande omständigheter
146

.  

 

Utredningens författare problematiserade gymnasieskolan som de ansåg inte kunde leva upp 

till de förväntningar som individen och samhället hade. Genom att säga att den enskilda 

människan ville hade större möjligheter att motivera sig till sina studier, problematiseras 

också de individer som saknade motivation att välja sin egen utbildning.
147

 

 

Som lösning på problemet med den oflexibla skolan föreslogs det i proposition 1990/91:85 att 

den svenska gymnasieskolan skulle reformeras genom att kommunerna blev den nya 

ansvarstagande instansen. I propositionen hävdades att detta skulle hjälpa gymnasieskolan att 

bli mer flexibel och på så sätt bli en skola för alla. Staten skulle fortsättningsvis enbart styra 

genom mål och riktlinjer som skulle garantera en likvärdig skola för alla: 

 

Det lokala inflytandet skall bli större, samtidigt som den nationella likvärdigheten inom dessa 

viktiga utbildningsområden garanteras. Individens valmöjligheter skall öka. En viktig drivkraft för 

utvecklingen av utbildningen är de studerandes egna insatser för att påverka och förändra. Med 

en ökad lokal frihet att utforma utbildning och undervisning, ökar också deras möjligheter i detta 

avseende
148

.  

 

Lösningen på gymnasieskolans stelhet var kommunerna och de lokala arbetsgivarna, som 

tillsammans skulle utforma lokala kurser som skulle göra skolan mer flexibel och öka 

elevernas motivation till sin undervisning och samtidigt uppfylla statens önskemål om ett 

livslångt lärande. Möjligheten att lokalt forma utbildningen gentemot det lokala arbetslivet 

skulle tillsammans med elevernas inflytande ge en skola som motiverade eleverna.
149

 

 

I SOU 1989:114 problematiserades en viss typ av elever som behövde motiveras: de 

”skoltrötta”. Utredningen påpekade redan i inledningen att det var en viss grupp elever som de 

fokuserade på: 

 

Den grupp som vi i första hand tänker på är de mer eller mindre skoltrötta […] De har kanske inte 

alls sökt gymnasieskola eller sökt men inte kommit in. De kan också ha kommit in men ångrat sig 

och aldrig påbörjat utbildningen eller hoppat av efter en kortare eller längre period. 
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Avhoppsmotiven kan vara flera, men motivationsproblem och svårigheter att följa undervisningen 

är dominerande […] Typiska symptom för den grupp ungdomar vi har i åtanke när vi skriver är 

därför vad som normalt brukar etiketteras som kunskapsbrister, dålig självkänsla och skoltrötthet 

[…] Beteckningarna antyder samtidigt några av de viktigaste motiven för de pedagogiska insatser 

som måste organiseras.
150

  

 

Liksom den tidigare nämnda frågan angående skolans stelbenthet tyder citatet på att det var på 

grund av denna stelbenthet som skolan inte hade lyckats med att motivera de skoltrötta 

eleverna. Det var för de här eleverna som skolan var tvunget att förändras. Denna ståndpunkt 

framhävs då de elever som gick klart sin utbildning med goda betyg inte problematiserades 

överhuvudtaget (se mer i 4.2.3). Det stod klart att det enbart var för en viss grupp elever som 

gymnasieskolan var ett problem och det var för de här eleverna som skolan måste reformeras. 

Carlbaum
151

 accepterar utredningarnas problematisering och genomför ingen djupare 

reflektion över vilka de ”skoltrötta” är. Då kvarstår frågan vilka utredningarna syftar på när de 

använde benämningen ”skoltrötta”? 

 

I SOU 1989:114 ansåg utredarna att de tidigare kunskaperna och vardagserfarenheterna som 

eleverna bar med sig till gymnasieskolan var avgörande för elevernas inställning till skolan. 

För de elever som inte kom i kontakt med sina vardagserfarenheter i gymnasieskolan blev inte 

undervisningen meningsfull vilket medförde att eleven kunde utveckla en avvikande 

inställning till skolan.
152

 De skoltrötta eleverna fanns således bland de som inte kunde se 

gymnasieskolans roll i deras eget vardagsliv. De omotiverade och skoltrötta eleverna var de 

elever som inte delade de kulturella värderingar som författarna till utredningarna hade. När 

utredarna talar om ”skoltrötta” elever talade de i stora drag om de elever ur lägre sociala 

klasser som inte kunde motivera sig till teoretiska gymnasiestudier. Det vill säga de elever 

som hade kapaciteten att bli ”goda” arbetare men som hindrades av den dåvarande 

gymnasieskolans snäva utformning gällande högskolebehörighet. I SOU 1989:114 valde 

utredarna också att inkludera invandrarungdomar i gruppen ”skoltrötta” då deras förkunskaper 

ansågs ge en negativ inställning till fortsatta studier.
153

 De ungdomar som gick en teoretisk 

linje men som inte klarade utbildningen var den grupp som främst problematiserades och 

benämndes som ”skoltrötta”. De här eleverna ansågs vara på fel plats och måste motiveras 

och styras genom att andra utbildningsmöjligheter gjordes mer attraktiva.  
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Proposition 1990/91:85 föreslog som lösning på detta problem att eleverna skulle få möjlighet 

att ändra sin utbildningsväg under dess gång.
154

 I SOU 1989:10 diskuterade utredarna på ett 

likartat sätt när de argumenterade för att de yrkesförberedande linjerna borde göras mer 

attraktiva för ungdomar i den nya gymnasieskolan. De treåriga teoretiska linjerna behövde 

dock inte förändras i lika stor grad: 

 

I den nuvarande gymnasieskolorganisationen har de treåriga teoretiska utbildningarna som 

huvudsakligt syfte att förbereda för högre studier. De vänder sig till direkt studiemotiverade elever 

som i de flesta fall har bestämda planer för framtiden
155

.    

 

I utredningens, likaså propositionens, förslag påstods det att elever får svårigheter då de måste 

välja mellan en utbildning mot ett specifikt yrke eller en teoretisk utbildning som krävde 

högskolestudier efter gymnasieexamen. Problematiken skulle lösas genom att ett tredje 

alternativ infördes som gav en bred högskolekompetens samtidigt som den i bred mening 

förberedde eleven för en viss yrkessektor istället för ett specifikt yrke. I slutet av utbildningen 

skulle det finnas möjligheter att helt fokusera mot ett visst yrke eller läsa fler teoretiska ämnen 

som gav större möjligheter till högskolestudier
156

. På så sätt skulle gymnasieskolan göras mer 

attraktiv för de ungdomar som utredningarna definierar som ”skoltrötta”.  

 

Problemet som låg till grund för proposition 1992/93:250 var att en stor del av 

gymnasieeleverna inte fullföljde sin utbildning. Genom att ge elever större möjligheter till att 

påverka sin utbildning skulle allt fler elever fullfölja utbildningen. Utredningar som 

genomförts visade att gymnasieskolan skulle kvalitetsförstärkas så att en långsiktig tillväxt 

skulle vara hållbar. I SOU 1992:94 ansåg utredarna att skolan skulle ge eleverna de kunskaper 

och färdigheter som skulle hjälpa dem när arbetslivet och samhällslivet förändrades. Här 

uppstod en problematik när elevens och samhällets behov inte överensstämde.
157

 

Gymnasieskolan var tvungen att klara av utvecklingen och bli en skola för alla då de flesta 

elever gick från grundskolan till en gymnasial utbildning. Detta i sin tur fick inte innebära en 

sänkning av kompetensnivån. Den andra utmaningen var att skolan var tvungen att klara av de 
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skilda krav som eleverna kunde tänkas ha på sin utbildning samtidigt som utbildningen genom 

kärnämnen skulle ge de kunskaper som skulle hjälpa eleven i ett framtida samhälle.
158

  

 

Skolan måste vara flexibel i vad avser arbetsformer, där det måste finnas ett stort utrymme för 

lokala lösningar liksom när det gäller samverkansformer med arbetsmarknaden och högre 

utbildning. […] Men framförallt handlar det om flexibilitet i meningen att erbjuda en mångfald av 

kombinationer av ämnen och mellan teori och praktik. [...] Arbetsmarknaden är i ständig och 

snabb förändring. Många av de nu snabbas växande yrkesgrupperna fanns inte får några 

decennier sen och dagens gymnasieskola skall utbilda för yrken, som kanske inte finns idag. […] 

Samtidigt är gränsen mellan yrken på väg att suddas ut. Den gamla indelningen i arbetare och 

tjänstemän gäller inte längre på den moderna arbetsplatsen. I stället talar man om medarbetare 

och deras behov av utbildning och fortbildning. 
159

 

 

Arbetsmarknaden hade förändrats i en sådan takt att gymnasieskolan inte hann med att 

anpassa sig. Detta medförde enligt utredarna att den utbildning eleverna fick inte var den 

utbildning som arbetsgivarna efterfrågade. Den nya gymnasieskolan ansågs behöva bli mer 

lyhörd på de kunskaper som arbetsgivarna eftersökte.
160

 Ett liknande resonemang fördes i 

SOU 1992:94: 

 

En fast struktur på gymnasieskolan kan knappast ens vid en given tidpunkt och långt mindre i ett 

längre perspektiv svara mot utbildningsbehovet inom alla yrkesområden. Vad jag ser som en 

naturlig fortsättning på utvecklingen av den gymnasiala utbildningen är att kommunerna allt mer 

utnyttjar möjligheterna att inom den beslutande grundstrukturen för gymnasieskolan profilerar sin 

utbildning efter elevernas och arbetslivets önskemål.
161

 

 

Liksom förslaget i proposition 1990/91:85 föreslog även proposition 1992/93:250 att 

lösningen på den stelbenta skolan blev att låta huvudansvaret ligga hos kommunerna. Detta 

skulle leda till att gymnasieskolan kunde anpassa sina utbildningar efter de lokala behoven 

utifrån arbetsgivarna samt elevernas önskemål.
162

  

 

Diskussionen om de ”skoltrötta” eleverna fortsatte i proposition 1992/93:250. Som lösning 

föreslog propositionen att eleverna skulle få påbörja sina gymnasiestudier på den 

kunskapsnivå som de befann sig. Elever som inte klarade grundskolans nivå gällande 
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matematik, svenska och engelska borde hänvisas till ett individuellt program där de kunde 

komplettera sina kunskaper för att senare kunna påbörja en gymnasieutbildning och på så sätt 

ge de här eleverna kompletterande kunskap som medförde att de klarade av ett nationellt 

gymnasieprogram i framtiden.
163

 

  

4.2.2 Det livslånga lärandet 

Proposition 1992/93:250 påtalades det att gymnasieskolan skulle ge eleverna en samlad 

kunskapssyn som eleverna behövde i privatlivet, samhällslivet och yrkeslivet: 

 

Många kunskaper och insikter behövs både i privatlivet, samhällslivet och yrkeslivet. Man kan – 

eller bör för sin egen skull – inte ha olika syn på t.ex. samarbete, etik och miljö i sitt arbete och på 

sin fritid. Människor som ständigt söker nya erfarenheter och vidgar sina kunskaper lever ett rikt 

inre liv. Ofta har en sådan inställning till lärande stor betydelse för framgång i samhället och 

yrkeslivet. […] Det är självfallet betydelsefullt att alla elever dvs. även de elever som följer mer 

studieförberedande utbildningar, tillägnar sig grundläggande etiska värderingar som bas för 

ställningstaganden de kommer att behöva göra i samhällsfrågor, i yrkeslivet och som 

privatpersoner. 
164

 

 

Den generella slutsatsen som härvid kan dras är att propositionens kunskapssyn framförallt 

framhäver hur gymnasieskolans värdegrund skulle hjälpa eleverna in i arbetslivet och göra 

dem till goda medborgare. Med hjälp av nya kunskaper antog utredningen att människor 

kommer leva ett rikare inre liv att kunskap kommer ge framgång i yrkeslivet men också ett 

lyckligare privatliv. Genom att studera vilka elever som problematiseras och som inte 

problematiserades kan studien dra slutsatsen att en medborgare som är anställningsbar är en 

god medborgare. En ”god” medborgare bidrar till samhället. En ”dålig” medborgare ansågs 

därmed vara mindre värdefull och var därmed tvungen att förändras så att denne skulle bli 

samhällsnyttig.  

 

I SOU 1989:113 argumenteras det för att bristande kunskaper ökade risken för ”skoltrötta” 

ungdomarna att bli utan arbete. Utredningens kunskapssyn kan utläsas genom följande citat 

om utredningens syfte.  
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Samhället har ett ansvar för att ungdomar får en sådan grundutbildning att de får ett fast fotfäste 

på arbetsmarknaden, att de kan bli aktiva samhällsmedborgare och att de kan skapa sig ett 

meningsfullt liv i övrigt
165

. 

 

De självklara antaganden som går att utläs var att de kunskaper som gymnasieskolan skulle ge 

eleverna slutligen skulle leda eleverna till en anställning. Det var det som var kunskapssynens 

kärna i utredningarna. Det säger också något om de självklara antagandena om 

människosynen. Ett meningsfullt liv skapades genom att människor hade ett arbete. Det 

medförde att människor utan arbete hade svårare att skapa ett meningsfullt liv och var således 

mindre goda medborgare i statens ögon då de inte kunde bidra till samhällets bästa i 

framtiden. Detta kan härledas till proposition 1990/91:85 utlåtande ”Kunskaper och utbildning 

är ett av samhällets främsta medel för att främja välstånd och välfärd”.
166

 I SOU 1989:113 

påpekades det att det fanns: ”Tilltagande klyftor mellan ungdomar med goda möjligheter till 

framgång på arbetsmarknaden och ungdomar vars förankring tenderar till att bli marginell 

och osäker”.
167

 Vidare förklarades det i SOU 1989:113 att elever som hade goda 

förutsättningar för framgång tenderade till att utveckla ett handlingsmönster som hjälpte dem i 

svåra situationer. De ungdomar som hade mer negativa förutsättningar tenderade till att ha ett 

mer passivt förhållningssätt till den svåra situationen. De elever som agerade passivt inför 

svårigheter hamnar i den kategori av elever som kallades ”skoltrötta”.
168

  

 

I SOU 1989:10 problematiseras återigen de som utredningen kallade ”skoltrötta” elever. De 

skoltrötta eleverna ansågs vara, medvetet eller omedvetet, missnöjda med de arbetsformer 

som gymnasieskolan erbjöd dem. Skoltröttheten kunde dessutom bero på en känsla hos 

eleverna om att de aldrig fick visa det de egentligen kunde eller kände sig kapabla till. Detta 

utmynnade enligt utredningen i att eleverna svarade med passivitet. Eleverna som inte hade en 

positiv syn på sin skoltid angav att de hade svårt att intressera och motivera sig för 

skolarbetet.
169

 Citatet nedan visar att det inte är för alla elever som gymnasieskolan måste 

förändras. Istället var det för en viss kategori elever som skolan var tvungen att anpassa sig 

för: 
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Kanske är för många elever mer målinriktade etappstudier ett pedagogiskt framgångsrikare sätt 

än det ganska jämnstrukna och samtidigt splittrade studieprogram som traditionellt erbjuds.
170

     

 

Genom att analysera vilka elever som inte hade problematiserats (de högpresterande eleverna) 

blir det tydligt att de reformer som infördes var till för de lågpresterande eleverna. Det var för 

de här eleverna som det individuella programmet infördes och som valet av kurser blev mer 

individuellt. Det var de lågpresterande eleverna som var tvungna styras in mot en gymnasial 

utbildning. Genom att göra utbildningen mer attraktiv för de här eleverna ansåg utredningarna 

att de kommer att motiveras till att stanna kvar i gymnasiet och därigenom bli kvar i det 

livslånga lärandet. Anledningen var att de annars skulle bli ”sämre” medborgare och därmed 

inte vara samhället till nytta. De ungdomar som utgjorde denna grupp av lågpresterande 

elever (”skoltrötta”) ansåg utredningarna vara de som inte var vana vid en teoretisk 

utbildning. De som inte kom från en studievan bakgrund behövd hjälp att klara av 

gymnasieutbildningen. På nytt är det elevernas sociala klass och uppväxt som utredningarna 

ansåg vara avgörande för hur eleverna kommer klara gymnasieskolan.  

 

I SOU 1989:113 associerade författarna de aktiva eleverna med vinnare och de passiva 

eleverna med förlorare i ett diagram som presenterades.
171

 Denna dikotomi hjälper analysen 

att undersöka de förutfattade meningar som utredningsförfattarna hade då de problematiserade 

skolan med hänsyn till en viss sorts elever. Genom att identifiera aktiva gymnasieelever som 

vinnare på arbetsmarknaden och de passiva (”skoltrötta”) som förlorare visade utredningarna 

att vissa egenskaper hos individerna i gymnasieskolan värderades högre än andra av 

samhället. Att besitta de här egenskaperna gjorde således den här individen till en vinnare 

vilket innebar en högre social status för denne.   

 

Människosynen i utredningarna var vid första anblicken humanistisk då det nya gymnasiet 

påstod att alla kunde gå den utbildning som de själva önskade. Den mer individuella 

utformningen av utbildningen för varje elev, där denne själv kunde välja vilka kurser som 

denne (utöver de för programmet obligatoriska) ville läsa samt kommunernas kapacitet att 

införa lokala kurser, skulle ge en utbildning som passade alla elever. Även införandet av det 

individuella programmet, som syftade till att fånga upp de elever som inte hade nått 

gymnasiebehörighet stärker denna slutsats. Men som påpekas ovan framkom det vid 

läsningen utredningarna att det inte var eleverna själva som avgjorde vad de skulle läsa, utan 
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deras sociala klass och uppväxt styrde detta, vilket även Rothstein & Blomqvist
172

 påtalade. 

Återigen var det en behavioristisk syn som styrde hur utredningarna uppfattade eleverna och 

deras möjligheter att ta till vara på kunskaper och utbildning.  

 

4.2.3 De elever som klarade gymnasieskolan 

Den dominerande diskursen i undersökningsmaterialet var problematiseringen av 

gymnasieskolan som inte levde upp till arbetsgivarnas krav. Det medförde att andra delar av 

samhället inte togs med i problematiseringen. Genom att gymnasieskolan problematiserades 

fråntogs ansvaret från andra delar av samhället. Analysen kan se att elevernas uppfostran inte 

bedömdes som ett problem i diskursen. Diskursen om gymnasieskolan gjorde skolan till 

problemet och utestängde andra förklaringar till arbetslöshet och utanförskap. Individen och 

dennes familjs ansvar bortsågs. De var istället offer för omständigheterna och utan ansvar. Att 

eleven och dennes föräldrar inte var problemet medförde att de i större utsträckning tog till sig 

problematiseringen vilket i sin tur gav den en större legitimitet. Individer torde ta till sig en 

problematisering som inte behandlar dem själva vilket bekräftas av Hudsons forskning.
173

 

 

Bacchi beskriver att kulturella värderingar påverkar utredningarnas utformning och vad som 

problematiseras.
174

 De personer som låg bakom utredningarna var tjänstemän av högre social 

klass.
175

 De här personerna hade en viss social bakgrund och skapade en problematisering 

utifrån sina egna kulturella värderingar. Genom att ställa de motiverade och omotiverade 

eleverna mot varandra drog de slutsatsen att skolan behövde förändras för att ”hjälpa” de 

omotiverade eleverna. De motiverade eleverna blev någon form av norm för hur en elev borde 

vara och behövde således inte problematiseras. Som tidigare påpekat har lösningarna som 

presenterades i huvudsak berört motiveringen av eleverna till att slutföra en 

gymnasieutbildning. Det tillsammans med det självklara antagandet att en ”god” medborgare 

var anställningsbar medförde att de som inte problematiserades är de som var 

anställningsbara. 

 

De elever som utgjorde normen för en god elev torde tillhöra samma kategori av människor 

som författarna till utredningarna gjorde. De här personerna torde ha nått sina positioner 

genom att ha klarat skolan framgångsrikt. Därmed var det inte utredarnas egen kategori som 
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de problematiserade utan de som de tyckte avvek från denna bild. De problematiserade 

därmed de ungdomar som de inte kunde identifiera sig med eftersom de inte ansåg den egna 

gruppen vara problemet. Detta återkommer i Levin
176

 och Westburys
177

 forskning kring vilka 

som har legitimitet att uttala sig i skolfrågor. Det är detta Bacchi
178

 menar med 

subjektiviserande effekt, det vill säga hur diskursen tenderar till att göra världen begriplig 

utifrån en grupps problematisering av en annan grupp människor. 

  

4.2.4 Styrning genom valfrihet 

Uppfattningen om den normbildande eleven styrdes av människorna bakom utredningarna. De 

styrdes i sin tur av sina kulturella värderingar. Genom Foucaults governmentality-begrepp 

styrdes de omotiverade eleverna mot vad som ansågs vara ”rätt” beteende genom den nya 

gymnasieskolan. Ett beteende som motiverade eleven till en gymnasieutbildning. Foucaults 

governmentality-begrepp innefattar styrning av andra människors beteende. De elever som 

utredningarna inte problematiserade var just de elever som inte hade några problem med 

skolgången och därmed var det de som inte betedde sig ”felaktigt”. De behövde inte styras 

mot rätt beteende. Carlbaum
179

 har i sin forskning funnit denna form av governmentality 

under 1990-talet skulle hjälpa till att forma de skoltrötta eleverna. Carlbaum har, liksom 

denna studie, funnit att gymnasieskolan har problematiserats såsom omodern och stelbent på 

grund av specialiseringen. Hudson påvisar, liksom uppsatsens författare, att valfriheten är en 

styrningsstrategi för att styra in eleverna mot de utbildningar som utredarna ansåg vara den 

mest gynnsamma för eleven och i längre utsträckning för samhället.
180

 Englund och 

Quennerstedt har kommit fram till liknande resonemang, dock har deras forskning kommit 

fram till att begrepp som likvärdighet/valfrihet är viktigt för att skapa utredningarnas 

legitimitet.
181

 Jarl & Rönnberg menar att även om valfriheten i skolan ökar finns statens 

styrning kvar,
182

 vilket även har påvisats i denna studie.  

 

Proposition 1990/91:85 genomfördes med det självklara antagandet att människor ville leva i 

ett demokratiskt samhälle och att utvecklingen mot detta måste fortsätta med hjälp av 

kunskaper kunskaper och utbildning. Diskursen kring det livslånga lärandet styrde 

ungdomarna mot demokrati, vilket är det staten önskade att styra dem mot. 
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Perspektivet för vår politik måste vara det livslånga lärandet och de enskilda människornas vilja 

att ständigt växa med kunskaper. Den kunskapsutveckling som följer med utbildningssamhällets 

framväxt driver samhällsutvecklingen i demokratisk riktning. I kraft av sina egna ökade kunskaper 

och sin växande kompetens vill de enskilda människorna själva ha större möjligheter att välja och 

själva bestämma över sina näraliggande omständigheter
183

.  

 

Av citatet framkommer det självklara antagandet om att alla individer ville visa sina 

kunskaper men att gymnasieskolan tillät inte detta i dess dåvarande form. Gymnasieskolan var 

därmed tvungen att förändras. Problematiseringen av gymnasieskolan och problematiseringen 

av de elever som inte klarade utbildningen genom påstå att det var för samhällets bästa som 

reformen måste genomföras, är det sätt som propositionen legitimerar sina slutsatser. De här 

självklara antagandena legitimerar utredningarnas slutsatser om den problematiserade 

gymnasieskolan och hjälper på så sätt till att styra vissa medborgare och deras handlingar. För 

att genomföra detta utformade utredningarna en fråga som ett problem, det vill säga 

problematiken med den svenska gymnasieskolan. Men eftersom problematiken skapats inom 

utredningarna
184

 innebar detta att eleverna endast kunde styras efter de lösningar som 

problematiseringen möjliggjorde. 

 

Lösningen var att låta eleverna utifrån eget intresse välja sitt studieprogram. Detta skulle höja 

kvaliteten på utbildningen. Genom att göra alla program högskolebehöriga, och därmed öppna 

upp chansen för alla att studera vidare, visade det att utredarna försökte finna vägar som 

styrde elevernas syn på utbildningens status. Även de elever som inte hade kunskaper från 

grundskolan som möjliggjorde en gymnasieutbildning skulle styras mot en 

gymnasieutbildning genom införandet av det individuella programmet. Genom 

kompletterande studier skulle de här eleverna (de ”skoltrötta” eleverna) nå kraven för ett 

nationellt gymnasieprogram. Därigenom styrdes även de här eleverna in i gymnasieskolan då 

de fick möjligheten att välja en gymnasieutbildning.  
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KAPITEL 5: SLUTDISKUSSION  

I det här kapitlet diskuteras resultatet och analysen av denna. Sist framläggs förslag till 

vidare forskning.  

 

5.1 Avslutande diskussion 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka skolpolitiken som låg till grund för 1970 års 

Läroplan för gymnasieskolan och 1994 års Läroplan för det frivilliga skolväsendet. I 

föregående kapitel besvarades de frågeställningar som formulerades till syftet. Utifrån de svar 

som framkom ur analysen har nedanstående slutsatser formulerats.  

 

5.1.1 Det återkommande problemet 

En övergripande slutsats som uppsatsen har kommit fram till var att problematiseringen under 

både 1960-talet och 1990-talet föreföll likna varandra. Gymnasieskolan ansågs vara omodern 

och dåligt anpassad för samhällets och arbetsmarknadens behov. Det var en viss sorts elever 

som utgjorde problemet och som gymnasieskolan var tvunget att anpassas efter. Det var 

samma problemställning som återkom vid varje reform av gymnasieskolan även om den 

diskuterades olika vid varje reform. Det var olika elevgrupper som ansågs vara problemet vid 

varje reform, såsom 1990-talets ”skoltrötta elever” och de ungdomar som under 1960-talet 

sökte sig en utbildning där de inte hade behov av allt som den gav, det vill säga 

högskolebehörigheten. Denna problematik kan även skådas längre tillbaka i och med 1905 års 

reform av läroverken. Då läroverken delades i en nedre del (realskolan) och en övre del 

Figur 5.1 Skiss över den, enligt uppsatsen, återkommande problematiken med gymnasieskolan. 

Det var alltid en grupp av ungdomar som utifrån sin samtids politiker utgjorde ett problem och 

som skolan var tvunget att anpassa sig efter. 
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(gymnasiet) för att de elever som inte behövde en högskolebehörighet inte skulle behöva gå 

hela det läroverkets utbildning.
185

 Problematiken angående gymnasieskolan var ett 

återkommande fenomen. Den nya problematiken uppstod ur det som var lösningarna i 

föregående reform. Att de föregående lösningarna blir framtidens problem går även att beakta 

i Widlunds
186

 forskning kring GY2011. De lösningar som framtogs i och med Lpf 94 utgör 

problematiseringen inför GY2011. Att den gymnasiala utbildningen anpassas för 

arbetsmarknaders behov framkommer även i Widlunds studier, även om den diskussionen är 

mer framträdande i utredningarna inför GY11. Det återkommande problemet som dock alla 

lösningar skulle komma tillrätta med var att det är ”fel” elever på ”fel” utbildning. Så länge 

den föregående reformens lösning blir nästa reforms problem, kommer den underliggande 

problemtikens inte gå att lösa. Det är inte samma grupp ungdomar som ständigt utgör detta 

problem, utan med samhällets utveckling uppstår nya grupper ungdomar som anses vara 

problemet utifrån samtidens uppfattning.  

 

5.1.2 Arbetsmarknadens skola 

Uppsatsens författare har funnit att flertalet av de reformer som genomfördes var för att 

anpassa skolan till avnämnarnas krav och behov, främst då arbetsmarknaden och samhället. 

De kunskapsrelaterade diskussioner som fördes under 1960-talets utredningar syftade främst 

till att tillfredsställa arbetsmarknadens behov av arbetare med ”rätt” sorts kunskaper och 

reformerna anpassas därefter. Likaså under 1990-talet. Den lokala anpassningen av gymnasiet 

genom kommunaliseringen syftade främst till att gymnasiet skulle kunna anpassa sig bättre 

efter den lokala arbetsmarknadens krav och behov. Under både 1960-talet och 1990-talet fick 

elevens behov och krav en underställd roll, även om utredningarna beaktade dem. De 

lösningar som skulle svara till elevernas behov användes oftast som styrningsmekanismer. 

Valfriheten fick styra eleverna mot ett önskat beteende och en önskad utbildning. Lösningarna 

var oftast riktade mot en viss grupp elever.  

 

Gymnasieskolans samhällsnytta var att utbilda blivande arbetskraft. En underliggande 

självklar sanning i undersökningarna var att en arbetande medborgare var en ”god” 

medborgare. Kunskaperna som gymnasieskolan skulle förmedla skulle slutligen leda eleverna 

fram till en anställning. Detta framkommer om man ser till de som inte problematiseras: de 

som klarar gymnasieskolan och utan problem kan bli arbetande medborgare. Således är det 
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186
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den problematiserade gruppen elever som skulle riktas in mot en viss typ av utbildning och en 

viss typ av yrken så att de skulle kunna arbeta och bli goda medborgare.  

 

5.1.3 De lågpresterande elevernas skola 

I denna undersökning har det framkommit att det var efter de lågpresterande eleverna som 

skolan anpassades vid varje reform. De som klarade av skolan lämnas oproblematiserade. 

Således var det de lågpresterande eleverna som utgjorde problemet. Bland lösningarna syns 

bland annat införandet av det individuella programmet under 1990-talet. Under 1960-talet 

genomfördes inga sådana reformer. Utifrån detta har slutsatsen dragits att det i det under 

1960-talet inte ansågs vara ett problem huruvida man hade en gymnasieutbildning eller ej, 

vilket det hade blivit fram till 1990-talet. Det framkom även att i varje reform ökade 

utbildningens allmänbildning och specialiseringsgraden sänktes. Detta var en del utav skolans 

anpassning till de lågpresterande eleverna. Den ökade allmänbildningen i de två undersökta 

reformerna tolkas som att allmänbildningen sker på bekostnad av de djupare kunskaperna. 

Detta medförde att kunskapsnivån i skolan sänktes vid varje av reform. Den nuvarande 

diskussionen om skolans kunskapsnivå är därmed ett resultat av de föregående sänkningarna 

av kunskapsnivån för att skolan skulle kunna anpassa sig efter de lågpresterande eleverna. 

Detta torde också medföra att kunskapsnivåerna i samhället i helhet sänks succesivt.  

 

5.2 Vidare forskning  

För fortsatt forskning på det aktuella området kan en bredare och djupare studie av denna 

uppsats undersökningsmaterial genomföras där de utredningar som i denna studie bortvaldes 

kan medtagas. Dessutom kan hela Carol Lee Bacchis WRP-approach appliceras. Även andra 

aspekter än människosyn och kunskapssyn kan uppmärksammas. För en större helhetsbild kan 

även andra skolformer, såsom vuxenskola eller särskolan undersökas. Även en undersökning 

på det material som föregick läroplanerna för grundskolan är av intresse för att öka förståelsen 

om skolornas samhällsfunktion, både enskilt för grundskolan och hela det svenska 

skolsystemet.  
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2.1 Schema över de två undersökningsområdena och deras respektive innehåll, skapad av 
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5.1 Skiss över den, enligt uppsatsen, återkommande problematiken med gymnasieskolan, 
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