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Abstract 
Arbetet bygger på ett ifrågasättande av synen på gymnasieskolans olika delar mellan åren 
1965 och 1994 som idémässigt enhetliga med ett gemensamt syfte och utveckling. Uppsatsens 
syfte är att problematisera denna syn utifrån ett utbildningsfilosofiskt perspektiv. Syftet 
konkretiseras genom två frågeställningar, den första frågeställningen behandlar vilka idéer 
som uttrycks i skolans kursplaner, till vilken utbildningsfilosofi idéerna kan kopplas och hur 
de förändras under den undersöka tidsperioden. Den andra frågan behandlar vilka likheter och 
skillnader i utbildningsfilosofisk grund som finns mellan de olika ämnenas kursplaner under 
tidsperioden. Källmaterialet bearbetas genom textanalys i form av idéanalys för att på så sätt 
utvinna de idéer som utrycks. Därefter används idealtyper för att kategorisera idéerna till dess 
utbildningsfilosofiska grund. Slutligen görs en jämförande analys för att analysera likheter 
och skillnader mellan de undersökta ämnenas kursplaner. Resultatet av analyserna visar på att 
det finns vissa gemensamma drag gällande utbildningsfilosofisk grund och utveckling under 
den behandlade tidsperioden, men att skillnaderna är fler än likheterna. En av de slutsatser 
man kan dra av resultatet är att gymnasieskolan under tidsperioden mellan åren 1965 och 
1994 hade ett splittrat syfte. De olika ämnena byggde inte på samma utbildningsfilosofiska 
grund och därmed syftande ämnena till att påverka eleven på olika sätt. 
 
 
Sökord: Utbildningsfilosofi, Essentialism, Progressivism, Rekonstruktionism, Perennialism, 
Idéanalys, Idealtyp, Utbildningshistoria, Kursplan, Lgy65, Lgy70, Lpf94. 
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1. Inledning 
Under lärarutbildningen har jag vid ett flertal tillfällen fått möjligheten att tillgodogöra mig 

mer eller mindre fördjupade redovisningar över skolans utveckling. Vid dessa 

undervisningstillfällen behandlades frågor som Vilket var ämnesinnehållet i skolan? Hur 

undervisade man i skolan? Hur har ämnesinnehållet och undervisningsmetoderna förändrats 

över tid? samt Varför var skolan utformad som den var? Vi fick kort sagt en översikt över vad 

som ansågs vara skolans syfte i samhället under olika tidsperioder. 

Skolans syfte har även under lärarutbildningen behandlats på ett filosofiskt plan, där främst 

fyra utbildningsfilosofier utgjort ramen inom vilken debatten om skolans syfte rört sig. De 

fyra utbildningsfilosofier som behandlades i undervisningen var essentialism, progressivism, 

perennialism och rekonstruktionism.1 

Efter att jag reflekterat över det jag lärt mig om skolans syfte, innehåll, utveckling och dess 

filosofiska grund funderar jag över följande. Var det verkligen rätt frågor som behandlades i 

undervisningen? `Som man frågar får man svar´ är ett ordspråk som passar väl in på mina 

funderingar. Vilket var ämnesinnehållet i skolan? Hur undervisade man i skolan? Hur har 

ämnesinnehållet och undervisningsmetoderna förändrats över tid i skolan? samt Varför var 

skolan utformad som den var? Med denna typ av frågor förväntar man sig svar som säger att 

det har funnits en enhetlig utveckling, syfte och därmed utbildningsfilosofisk grund i skolan. I 

och med detta får man också ett svar som utgår ifrån att hela skolan har utvecklats på samma 

sätt med avseende på utbildningsfilosofisk grund. Frågorna ger ett enkelt svar, ett svar som i 

slutändan ger en förenklad och oproblematiserad bild av skolan som en idémässig enhet.  

Ifrågasättandet av skolan som en idémässig enhet med en enhetlig utbildningsfilosofisk grund 

bygger på att ämnena i skolan inte har grunden i en vetenskap utan flera. Skolans olika ämnen 

bygger inte på en enhetlig vetenskap som historiskt har haft samma idémässiga utveckling, 

utan på ett flertal vetenskapliga inriktningar som var och en har en egen idéhistorisk 

utveckling. Varje vetenskaplig inriktning har ett eget föränderligt ämnesinnehåll och ett 

föränderligt syfte med att bedriva vetenskapen.  

Två frågor som bör ställas för att på allvar problematisera synen på skolan som en idémässig 

enhet med en enhetlig utbildningsfilosofisk grund är Bygger alla delar av skolan på samma 

utbildningsfilosofiska grundtankar och har dessa grundtankar utvecklats på samma sätt över 

tid? Samt Är skolan enhetlig? Avsikten med detta arbete är att belysa dessa frågor. 

                                                           
1 Stensmo, Christer, 1994. Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur. ss 199-222 
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1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att problematisera synen på den svenska skolan som en idémässigt 

enhetlig skolform utifrån ett utbildningsfilosofiskt perspektiv. Detta kommer att göras genom 

att undersöka om gymnasiekursplanerna för svenska, religionskunskap och samhällskunskap 

har haft en enhetlig idéutveckling gällande utbildningsfilosofisk grund från år 1965 till och 

med 1994. 

1.2 Frågeställningar 
För att problematisera synen på den svenska skolan som en idémässigt enhetlig skolform 

utifrån ett utbildningsfilosofiskt perspektiv, kommer följande frågor att behandlas. 

∼ Vilka utbildningsfilosofiska idéer ger kursplanerna för svenska, samhällskunskap och 
religionskunskap uttryck för mellan åren 1965 och 1994? 

 
∼ I vad mån vilar de idéer som uttrycks i gymnasieskolans kursplaner för svenska, 

samhällskunskap och religionskunskap på gemensamma eller skilda 
utbildningsfilosofiska idéer mellan åren 1965 och 1994? 
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2. Gymnasieskolans utveckling mellan åren 1960 och 1994 
För att ge läsaren en ökad förståelse för de historiska idéförlopp som analyseras i uppsatsen 

ges nedan en sammanfattad historisk översikt över gymnasieskolans utveckling från 1960-

talets början till och med införandet av läroplanen för det frivilliga skolväsendet 1994. 

1964 års skolreform, som låg till grund för införandet av läroplanen för gymnasieskolan 

Lgy65 år 1965, innebar att man slog samman den differentierade gymnasieskolans tre 

inriktningar, Allmänna gymnasiet, Handelsgymnasiet och det Tekniska gymnasiet till en 

skolform. Den nya gymnasieskolan bestod av fem linjer, humanistisk, samhällsvetenskaplig, 

ekonomisk, naturvetenskaplig och teknisk linje som i sin tur bestod av ett bestämt innehåll i 

form av ämneskurser.2  

Införandet av läroplanen Lgy70 år 1970 innebar att även fackskolan och yrkesskolan 

sammanfördes med gymnasieskolan. De flesta gymnasielinjer som tidigare varit fackskola 

och yrkesskola blev dock tvååriga. Under en femårsperiod tillkom ett 20-tal supplement till 

Lgy70 vilket resulterade i en andra reviderad upplaga 1975. Även en tredje reviderad upplaga 

presenterades 1983 eftersom mängden supplement som tillkommit efter andra upplagan blivit 

ohanterlig. Under 80-talets mitt och slut tillkom än fler förändringar av läroplanen. Bland 

annat blev fler av de tvååriga gymnasielinjerna treåriga.3 Detta resulterade i att reviderade 

kursplaner trycktes upp 1989. 

År 1991 tog riksdagen beslut om ett antal större förändringar av gymnasieskolans utformning. 

Resultatet av förändringarna var bland annat att de gamla gymnasielinjerna ersattes av 

gymnasieprogram. Dessutom blev alla program treåriga till skillnad från det tidigare 

gymnasiet som hade såväl två-, tre- som fyraåriga linjer. De förändringar som påbörjades 

1991 resulterade slutligen i en ny läroplan Lpf94 (läroplan för de frivilliga skolformerna) som 

infördes 1994.4 

                                                           
2 Richardson, Gunnar. Svensk utbildningshistoria. Lund: Studentlitteratur 1999. ss 79-80. 
3 Svensk facklitteratur. 90-talets gymnasieskola och vuxenutbildning, Ny aktualiserad upplaga 1995. Borås: 
Centraltryckeri 1995. ss 223-224. 
4 Sjögren, Boo. Gymnasieutbildning, Faktaboken om gymnasieskolan och komvux. Stockholm : Fritze 1994. ss 
110-114 
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3. Avgränsningar och källmaterial 
I den problematisering av synen på den svenska skolan som detta arbete utgör har jag på 

grund av den begränsande tidsperiod och det begränsade sidantal som stått till mitt förfogande 

varit tvungen att göra ett antal avgränsningar.  

Detta arbete utgör inte en problematisering av hela det svenska skolsystemet utan har 

begränsats till att analysera gymnasiet som skolform. Valet att inrikta arbetet mot 

gymnasieskolan bygger främst på personligt intresse.  

Arbetet är begränsat till ämnena svenska, samhällskunskap och religionskunskap. Valet av 

just dessa ämnen bygger främst på antagandet att en analys av kursplaner som berört så 

många människor som möjligt ger en tydligare bild av likheter och skillnader i 

utbildningsfilosofisk grund i skolan. I Lpf94 blev dessa ämnen kärnämnen och ingick därmed 

i alla gymnasieprogram, men även under läroplanerna Lgy65 och Lgy70 ingick dessa ämnen i 

de flesta gymnasielinjer. Anledningarna till att övriga kärnämnen (engelska, matematik, idrott 

och hälsa, naturkunskap och estetisk verksamhet) har valts bort redogörs för nedan.  

Ämnet engelska har valts bort eftersom det i Lgy70 ingår i kursplanen för moderna språk, till 

skillnad mot för övriga läroplaner där ämnet har en egen kursplan. Detta innebär att det är 

svårt att göra en jämförelse av idéinnehållet i kursplanerna för engelska över tid. Ämnet 

Naturkunskap har valts bort av den orsaken att det bara ingick i ett fåtal gymnasielinjer under 

Lgy70. Idrott och hälsa har valts bort på grund av att den kursen inte fanns i Lgy70. I dess 

ställe fanns kursen gymnastik som dock inte alls hade samma ämnesinnehåll som idrott och 

hälsa, vilket gör dem svåra att jämföra. Kursen estetisk verksamhet har valts bort då den 

kursen inte fanns i Lgy70. Den estetiska verksamheten var i Lgy70 uppdelad i olika 

verksamhetsformer till exempel dans, teckning och musik. Slutligen har ämnet Matematik 

valts bort på grund av det splittrade ämnesinnehållet. Även om matematiken som ämne 

beskrivs i en kursplan i Lgy65 och Lgy70 så varierar ämnesinnehållet mellan 

gymnasielinjerna. Denna splittring gör det svårt att analysera matematik som en kurs, vilket 

också innebär svårigheter vid en jämförelse med andra kurser. 

Eftersom skolan varit utformad på olika sätt under de olika läroplanerna har det inte varit 

möjligt med tanke på ramarna för arbetet att analysera samtliga kurser i svenska, 

samhällskunskap och religionskunskap som funnits i gymnasieskolan under den berörda 

tiden. Detta har resulterat i att arbetet har avgränsats till kurserna i svenska, samhällskunskap 
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och religionskunskap för de treåriga gymnasielinjerna och programmen under tidsperioden 

och bortsett från de speciellt utformade kurserna för övriga gymnasieformer.  

Även källmaterialet som ligger till grund för arbetet har avgränsats till tidsperioden mellan 

åren 1965 och 1994. Motiveringen till att avgränsa arbetet till en tidsperiod med början år 

1965 är att det var detta år som den tidigare diversifierade gymnasieskolan sammanslöts till 

en gemensam skolform. Därmed började man se på gymnasieskolan som en enhetlig skolform 

med ett enhetligt syfte, en syn som i detta arbete ifrågasätts. Anledningen till att den 

analyserade tidsperioden avslutas året 1994 är att undersökningen bedrivs som en idéhistorisk 

studie. Läroplanen som kom 1994 gäller fortfarande för den svenska gymnasieskolan och 

senare förändringar av denna läroplan kan knappast anses utgöra historia.  

För att göra källmaterialet hanterbart har arbetet begränsats till ett antal nedslag i tidsperioden 

mellan åren 1965 och 1994. Det finns flera anledningar till detta. Bland annat skulle 

källmaterialet bli enormt och därmed ohanterbart om arbetet skulle behandla samtliga 

dokument under tidsperioden som berör förändringar i de valda gymnasiekurserna. Dessutom 

skulle en jämförelse av idéinnehållets utveckling mellan de olika kursplanerna försvåras i och 

med att förändringarna inte alltid genomförts samma år.  

Med utgångspunkt i dessa avgränsningar behandlar arbetet nedanstående källmaterial som 

grund för analysen:  

Kursplanen för svenska i Lgy65 (läroplanen för gymnasiet, 1965).5  
Kursplanen för samhällskunskap i Lgy656 
Kursplanen för religionskunskap i Lgy657 
 
Kursplanen för svenska (treåriga linjer) i Lgy70 (läroplan för gymnasieskolan, 1970).8  
Kursplanen för samhällskunskap (treåriga linjer) i Lgy709 
Kursplanen för religionskunskap (treåriga linjer) i Lgy7010 
 
Kursplanen för svenska (treåriga linjer) i Lgy70 andra upplagan (1975)11  
Kursplanen för samhällskunskap (treåriga linjer) i Lgy70 andra upplagan12 
Kursplanen för religionskunskap (treåriga linjer) i Lgy70 andra upplagan13 

                                                           
5 Läroplan för gymnasiet, Skolöverstyrelsen skriftserie 80. Stockholm: Skolöverstyrelsen 1965. ss 81-111 
6 Ibid. ss 226-248 
7 Ibid. ss 197-205 
8 Läroplan för gymnasieskolan, Lgy70, Allmän del. Stockholm: Svenska tryckericentralen AB 1973. s 174 
9 Ibid. s 178 
10 Ibid. s 177 
11 Läroplan för gymnasieskolan, Lgy70, Andra översedda upplagan 1975, Allmän del. Stockholm: Svenska 
tryckericentralen AB 1975. s 174 
12 Ibid. s 178 
13 Ibid. s 177 
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Kursplanen för svenska (treåriga linjer) i Lgy70 tredje upplagan (1983)14  
Kursplanen för samhällskunskap (treåriga linjer) i Lgy70 tredje upplagan15 
Kursplanen för religionskunskap (treåriga linjer) i Lgy70 tredje upplagan16 
 
Kursplanen för svenska (treåriga linjer) i Lgy70 reviderade kursplaner (utgivna 1989)17  
Kursplanen för samhällskunskap (treåriga linjer) i Lgy70 reviderade kursplaner 18 
Kursplanen för religionskunskap (treåriga linjer) i Lgy70 reviderade kursplaner 19 
 
Kursplanen för svenska i Lpf94 (Läroplanen för de frivilliga skolformerna, 1994)20  
Kursplanen för samhällskunskap i Lpf9421 
Kursplanen för religionskunskap i Lpf9422 
 
I diskussionen kommer det att belysas hur avgränsningarna av källmaterialet har påverkat 

resultatet av undersökningen. 

                                                           
14 Läroplan för gymnasieskolan, Lgy70, tredje upplagan 1983, Allmän del. Stockholm: Liber 
Utbildningsförlaget 1983. ss 267-268 
15 Ibid. s 251 
16 Ibid. s 249 
17 Svensk Facklitteratur. Gymnasieskolan - en bok med Mål och riktlinjer, Kursplaner, Timplaner. Falköping: 
Gummessons Tryckeri AB 1989. s 201 
18 Ibid. ss 189-190 
19 Ibid. s 188 
20 Svensk Facklitteratur. Regler för målstyrning, Gymnasieskolan. Borås: Centraltryckeri 1994. ss 131-134 
21 Ibid. ss 137-139 
22 Ibid. ss 143-144 
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4. Utbildningsfilosofierna 
Den teoretiska grunden för att problematisera synen på den svenska skolan som en idémässigt 

enhetlig skolform utgörs av fyra utbildningsfilosofier. Dessa utbildningsfilosofier är 

progressivism, essentialism, perennialism och rekonstruktionism. Anledningen till att jag har 

valt att använda mig av dessa fyra utbildningsfilosofier för att analysera de olika 

gymnasiekursernas idéutveckling är för att de kan visa på vilken syn man i kursplanerna hade 

på skolans syfte. Med syfte i detta fall menas vad skolan är till för och vad den ska 

innehålla.23 

Progressivism, essentialism, perennialism och rekonstruktionism tillhör en filosofisk riktning, 

kallad utbildningsfilosofi, som fokuserar på läroplaner och undervisning. Dessa fyra 

utbildningsfilosofiska riktningar har legat till grund för den amerikanska utbildningsdebatten 

under 1900-talet.24 Även den svenska skolan har analyserats utifrån dessa fyra 

utbildningsfilosofiska inriktningar.25 Den översikt som nedan presenteras över de fyra 

utbildningsfilosofierna utgår från boken Pedagogisk filosofi26 av Christer Stensmo som i sin 

tur sammanställt och översatt Theodore Bramelds och George Knellers översikter över 

ämnet.27 

4.1 Progressivism 
Francis Parker anses vara progressivismens grundare. Efter att Parker kommit i kontakt med 

Rousseau och andra alternativa pedagogers idéer grundade Parker på 1870-talet ett antal 

progressiva skolor. I dessa skolor ställdes barnen i stället för ämnet i centrum. Efter första 

världskriget bildades Association for Progressive Education och mellan första och andra 

världskriget hade progressivismen sin glansperiod. Association for Progressive Education 

lades dock ned kort efter andra världskrigets slut,28 men den progressiva traditionen har 

fortsatt att påverka skolan under hela 1900-talet, inte minst i Europa och Sverige. 

Det progressivistiska idealet innebär att skolan är ett med samhällslivet och inte ett 

förberedande inför livet i samhället. Eleven som helhet, det vill säga elevernas tankar, 

känslor, erfarenheter och handlingar, ska stå i centrum för undervisningen och inte ämnet. 

                                                           
23 Berg, Gunnar. Englund, Tomas. & Lindblads Sverker (red). Kunskap Organisation Demokrati. Lund: 
Studentlitteratur 1995. s 51 
24 Stensmo 1994. s 200 
25 Se tidigare forskning. 
26 Stensmo 1994. 
27 Ibid. s 200 
28 Ibid. s 214 
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Detta innebär att ämnesöverskridande undervisning är att föredra eftersom elevernas 

erfarenheter och tankar inte är uppdelade i ämnen. Eleven ska lära sig genom aktiva 

handlingar utifrån den nyfikenhet som är en del av barnets natur. Kunskap är det instrument 

som man använder för att hantera problem i vardagen och därför bör undervisningen vara 

problembaserad. Att lära sig ämneskunskap är meningslöst om eleven saknar färdigheten att 

använda ämneskunskapen vid problemlösning. Eftersom skolan är livet och inte ett lärande 

inför livet ska samarbete uppmuntras. Människan är en social varelse och rör sig i sociala 

sammanhang, därav ska skolan också fungera på det sättet. Samma resonemang kan föras 

gällande demokrati. Skolan kan bara fostra demokratiska medborgare genom att i sin 

verksamhet handla demokratiskt. Eleverna ska därför vara delaktiga i alla beslut som rör 

undervisningen. Lärarens roll är att var en samarbetspartner i en läroprocess där han handlar 

som rådgivare och vägledare mot målet att uppnå kunskap.29 

4.2 Essentialism 
År 1938 bildades The Essentialist Committee for the Advancement of American Education 

som en reaktion mot det progressivistiska bildningsidealet.30 Kritiken bestod främst i att det 

progressivistiska idealet åsidosatte ämnesinnehållet. 

Enligt den essentialistiska utbildningsfilosofin är skolans uppgift är att lära eleverna ett urval 

av läroämnen som utgör grunden för människans verklighet. Läroämnena är en del av 

människans kulturarv och kunskapen om detta kulturarv är ett måste för att eleven ska kunna 

fungera i och bidra till samhället. Att tillägna sig denna kunskap bygger på ansträngning, 

självkontroll och disciplin för att överskrida hinder och uppnå långsiktiga mål. Lärarens 

uppgift är att förmedla/överföra den kunskap som eleven behöver för att träda in i 

vuxenvärlden. För att eleven ska klara av detta behöver eleven lärarens vägledning och 

kontroll. Undervisningen bör bygga på traditionella undervisningsmetoder (t.ex. memorering 

och kunskapsöverföring) som kan ge eleven kunskap om abstrakta och komplexa företeelser 

som eleven inte kan tillägna sig på egen hand.31  

4.3 Perennialism 
Perennialismen bygger på att man ska ta vara på det beständiga och bortse från det 

föränderliga i ämnesurvalet i undervisningen. Undervisningen är en förberedelse inför livet 

med målet att utveckla elevernas förnuft. Förnuftet gör att eleven handlar på ett rationellt sätt, 
                                                           
29 Stensmo 1994 ss 214-221 
30 Ibid. s 204 
31 Ibid. ss 204-209 
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det vill säga ett sätt som är bra för eleven själv och för samhället i stort. Även om världen 

förändras är uppgiften att vara människa densamma. Att utbilda eleverna med målet att 

utvecklas som människa leder därmed till att eleven är förberedd för det nutida och det 

framtida samhället. Undervisningsinnehållet ska bygga på bestående sanningar och de eviga 

universella frågor som återfinns i de klassiska verken inom filosofi, konst, litteratur, historia 

och vetenskap. Den bästa förberedelsen för livet är att studera det som i det samlade 

kulturarvet är beständigt. Det innebär att skolan har till uppgift att bevara det beständiga i 

kulturarvet. Att undervisa eleverna i moderna företeelser är att vilseleda eleverna från det 

väsentliga, det vill säga det beständiga i kulturarvet, som utgör grunden för vad det är att vara 

människa och leva i ett samhälle.32 

4.4 Rekonstruktionism 
Rekonstruktionismen skapades av ett antal pedagoger under depressionen på 1930 talet i USA 

som ett försök att dra upp nya riktlinjer för samhällsutveckling. Målet var att skolan skulle bli 

en plattform för förändring mot ett bättre samhälle. Tanken bygger på en samhällssyn som 

innebär att samhället kräver ständig förändring för sin fortlevnad och att det är skolans roll att 

rota dessa tankar om samhällsförändring.33 

Utifrån ett rekonstruktionistiskt perspektiv måste undervisningen bygga på ett mål eller en 

vision om ett nytt genuint demokratiskt samhälle. Skolans främsta uppgift är att övertyga 

eleverna om detta mål, det vill säga påverka eleverna till att ha samhällsförändring och 

framtiden i fokus. Skolan får inte ha en konserverande effekt utan måste vara föränderlig och 

hela tiden omstruktureras utifrån de krav som ställs av samhället. Undervisningen ska bygga 

på vetenskapliga rön och undervisningsmetoderna som används måste ifrågasättas och 

omprövas för att man hela tiden ska finna den bästa metoden utifrån de krav som ställs av 

samhället. Undervisningen ska vara ett förberedande inför den sociala samvaro deltagandet i 

samhället innebär.34 

                                                           
32 Stensmo 1994 ss 210-214 
33 Ibid. s 222 
34 Ibid. ss 222-230 
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5. Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som angränsar till arbetet kan delas in i två områden, dels forskning 

som använder sig av någon av de fyra utbildningsfilosofierna för att undersöka och förklara 

olika aspekter av skolan och dels forskning som har som utgångspunkt att tydliggöra och 

diskutera skolans syfte. Eftersom detta arbete söker problematisera synen på den svenska 

skolan som en idémässigt enhetligt skolform utifrån ett utbildningsfilosofiskt perspektiv och 

detta inte direkt avhandlats tidigare bygger arbetet inte på denna tidigare forskning. Kapitlet 

kan istället ses som en sammanställning av den forskning som kan vara av intresse att läsa i 

sin helhet, om man ytterligare vill fördjupa sig i olika aspekter som berör detta arbete. 

Kapitlet kan även ses som en presentation av den tidigare forskning som bedrivits inom 

angränsande områden. 

Under detta kapitel presenteras en sammanfattning av tidigare forskning som delats in i två 

områden. Det första forskningsområdet innefattar arbeten som använder sig av någon av de 

fyra utbildningsfilosofierna för att undersöka och förklara olika aspekter av skolan. Det andra 

forskningsområdet utgörs av forskning som har som utgångspunkt att tydliggöra och diskutera 

skolans syfte (det vill säga, vad ska skolan undervisa i, hur ska man undervisa och vad som är 

målet med undervisningen) och/eller dess utveckling över tid. 

5.1 Tidigare forskning utifrån utbildningsfilosofierna 
Tomas Englund professor i pedagogik vid Örebro universitet är den svenska forskare som 

främst bedrivit forskning om den svenska skolan med utgångspunkt i de fyra 

utbildningsfilosofierna. Hans verk behandlar ett flertal aspekter av skolan och han utgår ofta 

ifrån ett politiskt perspektiv. Nedan presenteras ett litet urval av hans samtliga verk och då 

främst undersökningar som har för avsikt att på olika sätt belysa skola, undervisning och 

samhälle utifrån ett utbildningsfilosofiskt perspektiv.  

Englunds bok Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension35 är en reviderad ny 

översättning av Englunds tidigare publicerade Curriculum as a Political Problem36. Englund 

menar att boken Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension är ett inlägg i den 

ständigt pågående diskussionen om samhälle och bildning utifrån ett förändringsperspektiv.37 

Att de diskussioner som förs i boken har politik och ideologi som utgångspunkt framgår 

                                                           
35 Englund, Tomas. Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. Göteborg: Daidalos AB 2005. 
36 Englund, Tomas. Curriculum as a Political Problem. Changing Educational Conceptions with special referens 
to Citizenship Education. Lund: Studentliteratur 1986a. 
37 Englund 2005. s 21 
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tydligt när Englund beskriver utifrån vilket perspektiv han diskuterar utbildning, social 

integration och förändring i boken. 

”Det övergripande perspektivet på utbildning i denna studie är att det institutionella obligatoriska 

utbildningssystemet i den kapitalistiska demokratin befinner sig i ett spänningsfält mellan social 

integration och förändring.”38 

”Utbildning för social integration står för arbetarklassen och andra underordnade gruppers anpassning 

till ett rådande ekonomisk och politisk system. Utbildning för förändring innebär en förstärkning av dessa 

gruppers position i samhället.”39  

Det är främst i kapitlet En utbildningsfilosofisk referensram40 som Englund använder sig av 

utbildningsfilosofierna. Englund kopplar samman progressivism, essentialism, perennialism 

och rekonstruktionism med utbildningspolitik genom att klargöra vilka relationer som finns 

mellan de olika utbildningsfilosofierna och de politiska ideologierna. Utifrån detta förs sedan 

en diskussion om olika mönster för politisk fostran i den svenska skolan.  

Englunds arbete Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet41 

kan ses som en fortsättningsstudie utifrån det teoretiska perspektiv som arbetats fram i 

Curriculum as a Political Problem42 om den svenska skolans medborgerliga fostransroll. 

Arbetet tillkom inom ramen för två projekt som var finansierade av skolöverstyrelsen, 

projektet Läroplansteori och projektet Politisk och medborgarfostran i svensk skola under 

1900-talet.43 I arbetet beskrivs den svenska skolans utveckling utifrån perspektiven politisk 

och medborgerlig bildning och fostran.44 Utbildningsfilosofierna som ingår i det teoretiska 

ramverk som arbetet utgår ifrån används för att förtydliga de olika förändringar som sker i 

och av skolan över tid. Exempelvis beskrivs rekonstruktionismens framväxt som en önskan 

att utveckla skolan till ett medel för att bygga ett bättre samhälle under den ekonomiska 

världskrisen under 1930-talet.45 Även utbildningsfilosofiska drag i svenska läroplaner 

förtydligas i arbetet, exempelvis de progressivistiska dragen i Lgr69 (Läroplanen för 

                                                           
38 Englund 2005 s 24 
39 Ibid.  
40 Ibid. ss 223-248 
41 Englund, Tomas. Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet. Kap 1-4 (volym 
65), 5-8 (volym 66). Uppsala: Pedagogiska institutionen 1986b.  
42 Englund. 1986a. 
43 Englund. 1986b, se Förord 
44 Ibid. s 1 
45 Ibid. s 337-343 
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grundskolan, 1969)46 och den kraftmätning mellan essentialistiska och progressivistiska 

argument som utgjorde grunden för Lgr62 (Läroplanen för grundskolan, 1962).47  

I boken Utbildningspolitiskt systemskifte48 har Englund som redaktör sammanställt egna och 

andras skrifter vars gemensamma nämnare är att de kritiserar den pågående utvecklingen av 

skolan. De som medverkar i boken menar att denna riskerar att försämra den gemensamma 

demokratiska fostransgrund som skolan utgör. Det är främst två utvecklingsdrag som 

kritiseras. Dels splittringen av den gemensamma skolan genom enskilda skolors profilering 

och privatisering och dels att den kunskapsinriktning som byggt på kritiskt tänkande enligt 

författarna håller på att bytas ut mot en skola med förmedlingspedagogik som metod, 

bildningsarv som mål och kristen etik som grund.49 I det inledande kapitlet som ska ligga till 

grund för och vara en introduktion till övriga texter i boken beskriver Englund den svenska 

utbildningspolitiska utvecklingen och den svenska skolans förändring. I denna beskrivning 

utgår han ifrån progressivism, essentialism, perennialism och rekonstruktionism. Med 

utbildningsfilosofierna som grund beskriver han hur skolans utformning och innehåll har 

förändrats från 1900-talets början fram till 1990-talets slut.50 

Det är svårt att finna undersökningar av det svenska skolsystemet med utbildningsfilosofisk 

utgångspunkt som inte Englund har medverkat i. Nedan presenteras dock två exempel på 

sådana undersökningar. Grupprocesser: hur lärare ser på sociala fenomen51 och Litterär 

kanon i ett mångkulturellt samhälle – en studie ur ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv52 är 

exempel på två arbeten som använder sig av utbildningsfilosofierna för att analysera olika 

aspekter av den svenska skolan. 

Syftet med arbetet Grupprocesser: hur lärare ser på sociala fenomen är att undersöka vad 

som påverkar lärares syn på grupprocesser. 53 Resultatet av undersökningen visar på att det är 

främst två kulturer som påverkar. Författaren benämner dessa kulturer officiell kultur och 

inofficiell kultur. Författarna menar att den rådande officiella kulturen har progressivistiska 

                                                           
46 Englund. 1986b s 500-510 
47 Ibid. s 451-456 
48 Englund, Tomas (red). Utbildningspolitiskt systemskifte? Stockholm: HLS Förlag 1998.  
49 Ibid. s 7 
50 Ibid. ss 13-15 
51 Hedin, Lars & Svensson Björn. Grupprocesser, Hur lärare på ett socialt fenomen. Examensarbete vid 
lärarutbildningen i Malmö. Malmö: Malmö högskola 2005. 
52 Erikson, Lars. Litterär kanon i ett mångkulturellt samhälle – en studie ur ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv. 
C-uppsats vid pedagogiska institutionen i Örebro. Örebro: Örebro universitet 2006.  
53 Hedin, Lars & Svensson Björn. 2005. s 7 
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drag medan den inofficiella bygger på Herbarts uppfostringsdoktrin som går ut på att eleven 

ska vara passiv, lydig och ej utvecklas på egen hand.54  

Problemformuleringen i uppsatsen Litterär kanon i ett mångkulturellt samhälle – en studie ur 

ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv bygger på att skolan har ett tudelat ansvar. Dels ska 

skolan ta tillvara elevens intressen och dels ska skolan ta tillvara samhällets intressen. 

Författarna ifrågasätter om litteraturvalet i svenskundervisningen tar ansvar för både elevens 

och samhällets intressen.55 I uppsatsen görs det en studie av hur läraren ser på sitt eget 

litteraturval för att på så sätt ta reda på vilka värderingar litteraturvalet i gymnasieskolan 

grundar sig i. Resultatet av undersökningen analyseras sedan utifrån de fyra 

utbildningsfilosofiska riktningarna för att på så sätt kategorisera på vilken grund lärarna gör 

sitt urval.56 Resultatet av undersökningen visar att urvalet av litteratur främst görs på tre 

huvudsakliga grunder som var och en kan kopplas till en utbildningsfilosofi. Den första 

grunden kan beskrivas som historiskt perspektiverande vilken kan kopplas till den 

perennialistiska utbildningsfilosofin i och med att motiveringen av litteratururvalet bygger på 

att skapa en gemensam bas och identitet. Den andra grunden, upplevelseorienterat urval, kan 

kopplas till den progressivistiska utbildningsfilosofin i och med att litteratururvalet bygger på 

individuella intressen. Den tredje grunden, demokratiskt medvetandegörande urval, kan 

kopplas till det rekonstruktionistiska utbildningsfilosofin i och med att målet med 

litteratururvalet är kritisk fostran.57 

5.2 Forskning kring skolan syfte 
Det finns ett stort urval av forskning som berör skolans syfte (vad, hur, varför) och dess 

utveckling men detta arbete begränsar sig till att kortfattat presentera fyra verk som berör fyra 

olika aspekter inom detta forskningsområde. Det första arbetet tar upp de idéer som framkom 

i läroplansdebatten vid läroplansreformerna 1965, 1970 och 1994, det vill säga de idéer som 

låg till grund för skolans utveckling och syfte. I det andra arbetet tas olika aspekter av fostran 

som ett av skolans syften upp. I det tredje arbetet görs en djupanalys av en läroplan utifrån ett 

demokratiperspektiv. I det sista arbetet görs en historisk analys av bland annat skolans syfte 

och synen på skolan, över tid. 

                                                           
54 Hedin, Lars & Svensson Björn. 2005. ss 3, 30-31 
55 Erikson, Lars. 2006. s 1 
56 Ibid. ss 21-25 
57 Ibid. s 34 
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Debatten inför läroplansreformerna år 1965, 1970 och 1994 ger genom de argument som 

framfördes en bild av hur man under den aktuella tiden ville att skolan skulle vara utformad 

och vilken funktion man ville att skolan skulle fylla, därav vilket syfte skolan skulle ha. 

Joakim Jansson ger i sin uppsats Den nya skolan: Debatten kring läroplansreformerna 1965, 

1979 och 199458 en sammanställning av de huvudsakliga argument som framfördes i Sveriges 

större dagstidningar angående läroplansdebatterna inför läroplansreformerna år 1965, 1979 

och 1994. Eftersom uppsatsen inte bearbetar diskussionen kring läroplansreformerna på alla 

samhällsnivåer utan avgränsar sig till de stora dagstidningarnas ledarsidor ger uppsatsen en 

tydlig bild av vilka reformer som väckte störst känslor i samhället. Den fråga som fick störst 

utrymme i tidningarnas ledarsidor inför läroplansreformen 1965 var 

religionskunskapsundervisningens utformning. Debatten handlade bland annat om huruvida 

man kunde ha en sekulariserad undervisning i religionskunskap.59 Inför läroplansreformen 

1970 diskuterades främst om betygen skulle användas som ett konkurrensmedel för att höja 

elevernas ämneskompetens eller om betygen skulle avskaffas i lägre åldrar för att forma en 

skola byggd på jämlikhet och solidaritet.60 Efter införandet av läroplansreformen 1994 

diskuteras främst kvalitetsfrågan och om alla fick möjlighet till en god utbildning.61  

Frågan om fostran som skolans syfte berörs i boken Fostrar skolan goda medborgare.62 

Boken har skrivits på initiativ av stiftelsen Rättsfonden som bland annat har som mål att 

främja 

”barns och ungdomars fostran och utbildning i överensstämmelse med den moraliska rättens 

principer.”63  

Boken är skriven av Anders Agrell och utgörs av en sammanställning av seminarier som berör 

skolans fostrande roll. Boken inleds med att redogöra för de ökade problem skolan har ställts 

inför så som skolk, oordning och våld. Agrell menar i boken att lärare måste få en ökad 

förmåga att hantera situationer som inte berör ämnesundervisningen. Boken är därmed ett led 

                                                           
58 Jansson, Joakim. Den nya skolan, Debatten kring läroplansreformerna 1965, 1970 och 1994. C-uppsats vid 
institutionen för Språk och kultur i Luleå. Luleå: Luleå tekniska universitet 2005. 
59 Ibid. s 18 
60 Ibid. s 23 
61 Ibid. s 29 
62 Agrell, Anders (red). Fostrar skolan goda medborgare, Ett mångvetenskapligt perspektiv på eleven, skolan och 
samhället. Uppsala: Iustus förlag AB 2001. 
63 Ibid. s 9 
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i att öppna läsarnas ögon för de ökande problemen och kan ses som ett underlag för att 

diskutera lösningar på problemen.64  

Uppsatsen Vad ska man lära sig? – en textanalys på kursplanerna GY-0765 är ett exempel på 

hur man genom textanalys av en läroplan kan undersöka syftet med vissa aspekter av 

undervisningen. I uppsatsen görs en djupanalys av demokratiinnehållet i kärnämnena i den 

planerade läroplanen GY–07. I arbetet undersöks syftet med undervisningen utifrån en 

demokratiaspekt, det vill säga vilket demokratiinnehåll som förmedlas och varför just detta 

innehåll förmedlas.66 Några av resultaten av undersökningen är att elevens kulturförankring 

har fått en utökad roll i GY-07 jämfört med tidigare läroplaner. Genom att förstå sin egen 

kulturella bakgrund är det meningen att eleven lättare ska kunna förstå andra kulturer. Att 

undervisningen ska bedrivas på ett demokratiskt sätt har även förtydligats jämfört med Lpf94. 

Slutligen har skolans fostrande mål utökats från att göra eleven till en demokratisk 

samhällsmedborgare till att göra eleven till en demokratisk världsmedborgare.67 

Boken Kunskapssyn och pedagogik, Historisk analys och jämförelse68 är en kronologisk 

överblick över vilka kunskapsuppfattningar som har varit förhärskande under olika 

tidsperioder. Boken tar upp hur kunskapsteorin (epistemologin) har förändrats över tid, vad 

som ansetts vara kunskap, vilken sorts kunskap som har ansetts vara värdefull och hur man 

har ansett att denna kunskap ska uppnås under olika tidsperioder.69 I och med detta 

resonemang tydliggörs även vilket syfte man har haft med skolan under de olika 

tidsperioderna. Boken är kort sagt en idéhistorisk översikt över undervisningshistorien. Boken 

är skriven med syftet att ge en historisk bakgrund och utgöra ett underlag till den nutida 

debatten om disciplin och kunskapsnivå i skolan.70 

                                                           
64 Agrell, Anders 2001. ss 9-16 
65 Isaksson, Ellen & Tegerhult, Anders. Vad ska man lära sig? – en textanalys på kursplanerna GY – 07. C-
uppsats vid pedagogiska institutionen i Örebro. Örebro: Örebrouniversitet 2005. 
66 Ibid. s 4 
67 Ibid. s 32-39 
68 Strømnes, Åsmund Lønning. Kunskapssyn och pedagogik, Historisk analys och jämförelse. Stockholm: Liber 
Utbildning AB 1995. 
69 Ibid. s 1 
70 Ibid. s III 
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6. Metod och modell 
Denna studie bygger på tolkningar i två steg.71 De empiriska texterna, det vill säga de texter 

undersökningen bygger på, måste tolkas för att man ska kunna finna svar på de frågor som 

uppsatsen bygger på. Denna tolkningsprocess utgår från metodvalet som beskrivs nedan och 

redovisas under rubriken analys. Därefter måste man tolka de resultat man uppnått, det vill 

säga tolka resultatens betydelse för den problemformulering uppsatsen bygger på, vilket görs 

under rubriken diskussion. 

Valet av metod bestäms främst av vilket syfte och vilka frågeställningar som ställts upp i 

arbetet, det vill säga vad som ska undersökas, men även vilket material som används för att 

besvara frågeställningarna är avgörande för metodvalet. Syftet med denna uppsats är att 

problematisera synen på den svenska skolan genom att undersöka om och i så fall hur ett antal 

gymnasiekursers utbildningsfilosofiska grund har förändrats över tid. Materialet som kommer 

att bearbetas för att besvara frågeställningarna är gymnasiekursplaner mellan åren 1965 och 

199472. För att uppnå syftet med undersökningen krävs en metod med vilken man kan 

synliggöra och tolka vilka idéer och bakomliggande budskap som uttrycks i kursplanerna. 

Dessutom ska de idéer som uttrycks i källtexterna kunna kopplas till deras 

utbildningsfilosofiska grunder som sedan ska kunna jämföras. Detta betyder att metoden ska 

kunna utvinna de idéer som uttrycks i källtexterna och göra en komparation73 mellan dessa 

idéer och de idéer som uttrycks inom respektive utbildningsfilosofi. De idéer som uttrycks i 

källtexterna ska sedan på så sätt kunna klassificeras74 till någon av utbildningsfilosofierna och 

därigenom ge underlag till en jämförelse av källtexternas utbildningsfilosofiska grund. 

Genom att göra upprepade analyser av kursplanernas idéinnehåll under tidsperioden kan en 

jämförelse av hur de olika kursplanernas utbildningsfilosofiska grund förändras över tid 

göras. Utifrån denna utgångspunkt har jag valt att använda mig av en innehållslig idé- och 

ideologianalys75 för att tolka vilka idéer det empiriska materialet ger uttryck för. Dessutom 

kommer det i arbetet att användas idealtyper för utbildningsfilosofierna76 för att en 

komparation mellan idéerna som uttrycks i det empiriska källmaterialet och de idésystem som 

                                                           
71 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red). Textens mening och makt, Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur 2005. s 23 
72 Se rubrik: Avgränsningar och källmaterial 
73 Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur 1996. s 39 
74 Ibid. s 33 
75 Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (red). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur 
1996. ss 194-195 
76 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red) 2005. ss 159-160 
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utbildningsfilosofierna består av ska kunna göras. Slutligen kommer det i arbetet att göras en 

jämförande analys för att undersöka skillnader och likheter i kursplanernas 

utbildningsfilosofiska grund och utveckling. 

Textanalyser i form av idé- och ideologianalys77 används i forskning främst för att undersöka 

förekomsten av ett urval idéer eller ideologier i texter, men vad är en idé och en ideologi? En 

idé är en tanke med en viss kontinuitet, det vill säga en tankekonstruktion och inte bara ett 

intryck.78 Vad begreppet ideologi innefattar är omtvistat. Vissa forskare förespråkar ett 

neutralt ideologibegrepp, vilket innebär att man inte ställer några förbestämda krav på 

innehåll för att en tankekonstruktion ska klassas som en ideologi.79 I detta fall blir ideologins 

innehåll en empirisk fråga, vilket betyder att det är forskarens uppgift att undersöka om 

tankekonstruktionen kan ses som ideologi eller ej. Andra forskare menar att en 

tankekonstruktion måste ha ett särskilt innehåll för att klassas som ideologi. Någon som har 

spelat stor roll inom svensk ideologiforskning och är av denna åsikt är Herbert Tingsten. För 

att en tankekonstruktion ska kunna klassas som en ideologi måste den innehålla tre element, 

menar Tingsten. För det första måste den ge uttryck för speciella värdepremisser, exempelvis 

i form av en viss syn på vad som är rätt och fel eller en viss människosyn. För det andra måste 

en ideologi ge uttryck för påståenden om företeelser och förhållanden i samhället. För det 

tredje ska en ideologi ge rekommendationer att handla efter.80  

Avsikten med att använda textanalys i detta arbete är som tidigare nämnts att försöka finna 

spår av de idéer utbildningsfilosofierna utgörs av i källmaterialet. Men söker man då spår 

efter en ideologi eller en ide? Utbildningsfilosofierna kan helt klart klassas som samlingar av 

idéer, det vill säga idékonstruktioner, i och med att de utgörs av flera tankar med kontinuitet. 

Däremot om utbildningsfilosofierna kan klassas som ideologier är oklart. Utifrån det neutrala 

ideologibegreppet kan utbildningsfilosofierna klassas som ideologier i och med att de utgörs 

av idékonstruktioner, men utifrån Tingstens definition av ideologibegreppet är det osäkert 

huruvida utbildningsfilosofierna kan klassas som ideologier eller ej. Ger till exempel alla fyra 

utbildningsfilosofierna uttryck för påståenden om företeelser och förhållanden i samhället? 

Även om man skulle kunna kalla utbildningsfilosofierna ideologier så har inte 

ideologibegreppet i sig någon betydelse för uppsatsen. I och med att ideologibegreppet inte 

fyller någon funktion kommer inte begreppet användas i den fortsatta analysen. I detta fall blir 
                                                           
77 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red) 2005. s 149 
78 Ibid. s 149 
79 Ibid. s 150 
80 Ibid. s 151 
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därför syftet med textanalysen att undersöka förekomsten av idéer i kursplanerna som kan 

kopplas till de olika idésystem som de olika utbildningsfilosofierna är uppbyggda av.  

För att kunna göra detta krävs det att man har preciserat och konkretiserat vilka idéer man 

söker efter i texten. En idealtyp är en konkretisering av ett idésystem, det vill säga ett 

analytiskt verktyg som används som mall vid klassificering av idéer som framkommer i 

texter.81 Genom att konkretisera idéerna i utbildningsfilosofierna progressivism, 

essentiaslism, perennialism och rekonstruktionism82 kan dessa användas som idealtyper, det 

vill säga som ett instrument för att klassificera de idéer som utvunnits ur kursplanerna till 

någon av utbildningsfilosofierna.  

6.1 Utbildningsfilosofierna som Idealtyper 
Att i en analys av de idéer som uttrycks i kursplanerna upptäcka att de helt överensstämmer 

med en av idealtyperna är osannolikt. Till följd av detta kommer kopplingar mellan 

idealtyperna och de idéer som framkommer i styrdokumenten i analysen att beskrivas som 

drag av progressivism, essentialism, perennialism och/eller rekonstruktionism. Det är även 

osäkert om idéerna i kursplanerna kan kategoriseras till bara en av de fyra 

utbildningsfilosofierna varför resultaten av analyserna kommer att presenteras som drag av 

den ena och/eller den andra utbildningsfilosofin. Idealtyperna utgörs av konkretiseringar av 

utbildningsfilosofierna. Dessa idealtyper består av begrepp som kan kopplas till de idéer som 

uttrycks i gymnasieskolornas kursplaner.  

6.1.1 Idealtyp Progressivism 

∼ Elevens tankar, känslor, erfarenheter och handlingar är centrala i planering och 
undervisning. 

∼ Lärande sker genom aktiva handlingar och problemlösning 
∼ Arbete i grupp, samarbete 
∼ Elevdemokrati i vid mening 
∼ Läraren som samarbetspartner, handledare och rådgivare. 
∼ Skolan är inte en förberedelse inför livet utan en del av livet. 
∼ Ämnesöverskridande undervisning. 

                                                           
81 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red) 2005. ss 159-160 
82 Stensmo 1994. ss 199-230 
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6.1.2 Idealtyp Essentialism 

∼ Traditionella undervisningsmetoder (t.ex. memorering och kunskapsöverföring) 
∼ Lärande genom ansträngning, självkontroll och disciplin.  
∼ Ämnet är centralt och består av ett färdigt faktainnehåll. 
∼ Läraren lär eleverna genom vägledning, förmedlande av kunskap och kontroll. 
∼ Strikt ämnesindelning 
∼ Utbildningen är en förberedelse inför livet 

6.1.3 Idealtyp Perennialism 

∼ Ta vara på det beständiga och bortse från det föränderliga i ämnesurvalet till 
undervisningen. 

∼ Bevarandet av kulturarv 
∼ Klassiska verk inom filosofi, konst, litteratur, historia och vetenskap ligger till grund 

för kunskap. 
∼ Undervisning för att forma förnuftiga och rationella medborgare 
∼ Utbildningen är en förberedelse inför livet 

6.1.4 Idealtyp Rekonstruktionism 

∼ Centralt i undervisningen är att fostra eleverna till ett kritiskt förhållningssätt. 
∼ Eleven ska lära sig att värdera alternativ och ha ett jämförande perspektiv. 
∼ Samhällsförändring och framtiden står i fokus för undervisningen  
∼ Fostra eleverna till att skapa en bättre framtid, ett utopiskt mål med genuin demokrati 

som mål 
∼ Metoder för undervisning ska ständigt omprövas för att passa samhällets förändring.  
∼ Undervisningen ska bygga på den senaste kunskapen 
∼ Utbildningen är en förberedelse inför livet 
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6.2 Modell 
Modellen som arbetet använder sig av är en 

visualisering av utbildningsfilosofier och 

deras inbördes relation till varandra. 

Modellen, som är tagen ifrån boken 

Pedagogisk filosofi83, kommer i detta arbete 

att användas för att förtydliga vilka 

utbildningsfilosofiska drag som 

framkommer i analysen av de idéer som 

kursplanerna uttrycker. Den kommer även 

att användas för att visualisera om det sker 

någon förändring över tid gällande 

utbildningsfilosofiska drag i kursplanerna. 

Kursplanernas utbildningsfilosofiska grund, 

det vill säga vilka idéer som uttrycks i kursplanerna och till vilken utbildningsfilosofi dessa 

idéer kan kopplas kommer att visas som ett inringat fält i modellen. När modellen används för 

att visualisera förändring kommer pilar infogas för att visa hur fältet i modellen förflyttat sig 

över tid. Modellen ska inte ses som ett verktyg för exakta mått på utbildningsfilosofisk grund, 

utan snarare ett ungerfärligt mått och ett hjälpmedel för att visualisera likheter och skillnader 

mellan kursplanernas utbildningsfilosofiska grund och utveckling. 

De olika utbildningsfilosofiernas placering i modellen ska inte tolkas som att 

utbildningsfilosofierna är varandras motsatser. De utbildningsfilosofier som står mot varandra 

i modellen är dock i stort sett oförenliga. Likafullt kan idéer från flera av 

utbildningsfilosofierna uttryckas i en och samma kursplan. 

6.3 Validitet och Reliabilitet 
Hög reliabilitet innebär att man vid upprepade undersökningar av en empiri uppnår samma 

resultat.84 I och med att analysen i denna uppsats bygger på tolkningar utifrån fasta ramar, det 

vill säga en jämförelse av idéer i en text med förutbestämda idealtyper, så förefaller risken 

vara liten att varierade resultat uppnås vid upprepade undersökningar.  

                                                           
83 Stensmo 1994. s 203 
84 Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (red). 1996. s 210 

Figur 1: Utbildningsfilosofierna som modell 
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Med validitet avses hur väl metoden mäter det som avses mätas.85 Det som avses mätas i 

uppsatsen är förekomsten av idéer i kursplanerna som kan kopplas till de olika idésystem som 

de olika utbildningsfilosofierna är uppbyggda av. Metoden går ut på att genom textanalys 

lyfta fram och tolka de idéer som uttrycks i empirin för att sedan med hjälp av idealtyper 

jämföra dem med utbildningsfilosofierna. Detta innebär att det finns en tydlig 

överensstämmelse mellan vad metoden mäter och vad som avses mätas i uppsatsen. 

6.4 Metodkritik 
Varför grundar sig arbetet på en textanalys i form av idéanalys? Svaret är att användningen av 

andra former av analyser för att bearbeta intressanta aspekter i källmaterialet inte resulterar i 

att arbetets frågeställningar besvaras. Samtidigt kan inte idéanalysen ge ett helt uttömmande 

svar på alla frågor som kan kopplas till källmaterialet. Idéanalys kan användas för att få fram 

och tolka vilka idéer texter ger uttryck för och utifrån detta kan sedan en jämförelse göras 

mellan dessa idéer och andra, exempelvis de som finns i utbildningsfilosofierna. Men 

idéanalyser kan bara frambringa vilka idéer som uttrycks, den kan till exempel inte förklara 

varför dessa idéer uttrycks eller vilka de bakomliggande argumenten för idéerna är, vilket en 

diskursanalys86 och en argumentationsanalys87 skulle kunna göra. 

I idéanalysen tar man inte hänsyn till språkets förändring, det vill säga att ordens och 

begreppens innebörd förändras över tid. Om man gör en idéanalys på gamla texter utan att ta 

hänsyn till språkets förändringar genom en begreppshistorisk analys88 riskerar man att 

applicera nutidens begreppsförståelse på dåtidens begrepp vilket leder till en felaktig tolkning 

av dåtidens idéer. Denna uppsats ramar ger dock inte utrymme för en fullskalig 

begreppshistorisk analys av hela det empiriska källmaterialet. Det är dock osannolikt att 

begreppens innebörd förändrats särskilt mycket under den korta tidsperiod som undersöks, 

speciellt i denna form av källtexter (kursplaner) som saknar innehåll av värdeladdade ord. För 

säkerhets skull kommer det dock i idéanalysen av källtexterna inte att läggas så stor vikt vid 

enskilda begrepp utan främst vid analys av meningsinnebörden. 

                                                           
85 Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (red). 1996. 210 
86 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red) 2005. s 305 
87 Ibid. s 89 
88 Ibid. s 181 
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7. Analys 
Under denna rubrik presenteras först en analys av hur gymnasiekursplanernas 

utbildningsfilosofiska grund förändras över tid, ämne för ämne. Därefter görs en jämförande 

analys av skillnader och likheter mellan de olika ämneskursplanernas utbildningsfilosofiska 

grund mellan åren 1965 och 1994. 

7.1 Kursplanerna för svenska mellan åren 1965 och 1994 
Kursplanerna för svenska revideras och omformuleras ett antal gånger mellan 1965 och 1994. 

I detta kapitel utvinns de idéer som uttrycks i dessa kursplaner genom den textanalys som 

beskrivs i metodkapitlet. Dessa idéer kopplas sedan samman med de utbildningsfilosofiska 

idealtyperna. Därigenom ges en bild av den utbildningsfilosofiska grunden och dess 

förändring i kursplanerna för svenska mellan åren 1965 och 1994. Textanalysen görs på 

kursplanerna för svenska i läroplanen Lgy65, Lgy70, Lgy70 andra upplagan, Lgy70 tredje 

upplagan, Lgy70 reviderade kursplaner 1989, samt Lpf94. 

7.1.1 Lgy65 (1965) 

Kursplanen för svenska i läroplanen Lgy65 ger en detaljerad beskrivning av ämnets upplägg, 

innehåll och genomförande. Kursplanen inleds med en målbeskrivning och en kortfattad 

genomgång av de olika huvudmomentens innehåll varpå ämnesinnehållets årskursfördelning 

beskrivs. Efter den inledande beskrivningen ges mer detaljerade allmänna anvisningar för 

undervisningens utformning och kommentarer för de enskilda huvudmomentens innehåll och 

genomförande. Kursplanen avslutas med riktlinjer för planering, bedömning och exempel på 

studieteknik, arbetsformer och hjälpmedel som kan användas. Kursplanens upplägg ger 

intrycket att kursplanen har starka essentialistiska drag i och med den strikta 

ämnesindelningen i huvudmomenten och det detaljerade ämnesinnehållet. Den detaljerade 

ämnesbeskrivningen i kursplanen resulterar i ett färdigt ämnesinnehåll som läraren har till 

uppgift att förmedla. Vid en djupare analys av kursplanen framträder dock även drag av 

perennialism och progressivism.  

I kursplanens målbeskrivning uttrycks tydligt idén om språkets bevarande. Denna idé kan 

kopplas till den perennialistiska iden om vikten av kulturens bevarande eftersom det svenska 

språket utgör en del av det svenska kulturarvet. I målbeskrivningen står bland annat att eleven 

genom svenskundervisningen ska 
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”… utveckla förmågan att uttrycka sig vårdat och korrekt”89  

”… med omdöme och ansvar [kunna] ta ställning till frågor rörande språkvård och språkriktighet”90 

Dessa citat visar tydligt att ett av målen med svenskundervisningen var att bevara det svenska 

språket genom att lära eleverna att tala korrekt. Dessutom skulle eleven lära sig att ta ställning 

för en språkriktighet, det vill säga ta avstånd från språkliga förändringar/språkoriktighet. 

Detta språkbevarande leder indirekt till ett kulturbevarande och ett avståndstagande från 

kulturell förändring. Resonemanget kring vikten av språkvård och värnandet om det svenska 

språket är återkommande i hela kursplanen.  

”Skolan har ett mycket stort ansvar, när det gäller att värna det svenska språket”91 

”För att kunna leda ett resonemang i frågor rörande språkvård och språklighet måste han ha möjlighet 

att falla tillbaka på vissa begränsade men fasta insikter hos eleverna beträffande t.ex. grunderna i 

grammatik och stilistik.”92 

Även när man ser till beskrivningen av ämnesinnehållet i kursplanen och då främst förslag på 

litteratur till undervisningen kan kopplingar göras mellan kursplanen och den perennialistiska 

idén om kulturens bevarande. Detta beror på att den litteratur som föreslås oftast är skriven av 

författare som utgör en central del i det svenska litterära kulturarvet. 

 ”Rydberg, Strindberg, Fröding, Lagerqvist eller Eklöf.”93  

Detaljplaneringen av ämnesinnehållet, hur ämnesinnehållet beskrivs i kursplanen, kan kopplas 

till den essentialistiska idealtypen. Kursplanens detaljplanerade ämnesbeskrivning ger ämnet 

ett färdigt kunskapsinnehåll, ett kunskapsinnehåll som läraren sedan har i uppgift att överföra 

till eleverna. Denna form av ämnesplanering överensstämmer med den essentialistiska idén 

om att ämnet ska ha ett färdigt innehåll som sedan ska överföras till eleven. 

De arbetsformer för undervisningen som föreslås i kursplanen kan främst kopplas till de idéer 

som utgör den progressivistiska idealtypen. Även om ämnesinnehållet till stora delar är givet, 

framgår det tydligt i kursplanen att läraren ska utgå ifrån eleven i utformningen av 

undervisningen och valet av ämnesinnehåll. Till exempel ska inte hela litteratururvalet vara 

förutbestämt utan eleven måste även få göra ett eget urval i den så kallade fria läsningen.94  

                                                           
89 Läroplan för gymnasiet, Lgy65. 1965. s 81 
90 Ibid. 
91 Ibid. s 85  
92 Ibid. s 94 
93 Ibid. s 98 
94 Ibid. s 82, 84 
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”Målet måste vara att med så rik individualisering som möjligt få eleverna att nå så långt som deras 

förmåga och läggning medger”95 

”Så snart läraren anser sig ha tillräcklig kännedom om klassen, kan han på lämpliga avsnitt av kursen 

låta eleverna arbeta i grupp (studiecirkelverksamhet) eller individuellt.”96 

”Med friare och mer självständiga arbetsformer (grupparebete, studiecirkel) kan och bör tillfällena att 

öva den muntliga språkfärdigheten bli än talrikare”97 

De första två citaten tyder på att undervisningen ska individualiseras vilket är en tydlig 

koppling till den progressivistiska idealtypen. Även grupparbete uppmuntras i kursplanen, 

vilket framgår av det andra och det tredje citatet, och grupparbete är den form av undervisning 

som förespråkas utifrån ett progressivistiskt perspektiv. 

Kursplanen uppmanar även läraren att samarbeta med andra ämneslärare, det vill säga göra 

ämnesöverskridande moment i svenskundervisningen. 

”För att skapa arbetssituationer som alla elever uppfattar som angelägna och intresseväckande måste 

läraren i svenska överskrida sitt ämnes gränser och så mycket som möjligt bredda basen för övningarna. 

Svenska är i hög grad ett övergripande ämne – i samtliga skolämnen ingår sådana moment som muntlig 

och/eller skriftlig framställning, ordkunskap och informationsläsning, och de bör givetvis också övas 

inom varje ämne. Målet kan inte nås utan en intim samverkan mellan alla lärare.”98 

”Betydelsefullt är också att broar slås mellan svenskämnet och ämnena filosofi, psykologi och 

religionskunskap”.99 

Citaten beskriver att läraren ska upprätta ett samarbete mellan ämnesblocken vilket 

överensstämmer med den progressivistiska idealtypen. 

7.1.2 Lgy70 (1970) och Lgy70 andra upplagan (1975) 

Kursplanen inleds med en målbeskrivning, varpå kursens huvudmoment och delmoment 

beskrivs. Innehållsmässigt kan kursplanen för svenska i Lgy70 ses som en sammanfattning av 

kursplanen för svenska i Lgy65. Den stora skillnaden mellan dem är att det i Lgy70 inte ges 

beskrivningar av vad de olika delmomenten ska innehålla, hur de ska planeras, bedömas och 

genomföras. Detta innebär att ämnets färdiga innehåll har bytts ut mot en valfrihet inom 

mindre strikta ramar vilket betyder att de starka essentialistiska dragen som fanns i Lgy65 

upphört. Även de progressiva dragen har försvagats i och med att förslagen på arbetsformer 

                                                           
95 Läroplan för gymnasiet, Lgy65. 1965. s 85 
96 Ibid. s 100 
97 Ibid. s 86 
98 Ibid. s 85 
99 Ibid. s 102 
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för undervisningen i stort sett har utelämnats, dock förespråkas fortfarande fri läsning.100 

Däremot är innehållet i kursens målbeskrivning näst intill oförändrat, vilket betyder att det 

fortfarande är kulturbevarandet som är centralt.  

”Eleven ska genom undervisningen i svenska […] observera och reflektera över allmänt språkliga och 

stilistiska företeelser och därigenom få förutsättningar att med omdöme och ansvar ta ställning till frågor 

rörande språkvård och språkriktighet.” samt få ”… kännedom om världslitteraturens viktigaste epoker 

och några av dess mest betydande verk”101 

Dessa citat tyder på att målet med svenskundervisningen under Lgy70 fortfarande har starka 

perennialistiska drag i form av kulturbevarande av både språk och litteratur. 

Till andra upplagan av Lgy70 görs det inga förändringar av kursplanen i svenska. 

7.1.3 Lgy70 tredje upplagan (1983) och Lgy70 reviderade kursplaner 1989  

Kursplanen för svenska i Lgy70 tredje upplagan inleds med en beskrivning av målen, varpå 

rubriker till tre huvudmoment utan beskrivning av innehåll eller delmål ges. Kursplanen ger 

inte kursen ett innehåll utan bara en beskrivning av vad eleverna ska få ut av kursen. De 

perennialistiska kulturbevarande dragen som var en tydlig del av målen i Lgy65 och de 

tidigare versionerna av Lgy70 har i den tredje upplagan bytts ut mot tydliga drag av 

rekonstruktionism.  

I stället för att eleverna ska lära sig att ta ställning för språkvård och språkriktighet, vilket 

uttrycks i tidigare läroplaner,102 uppmanas eleverna att utifrån de kunskaper de får genom 

svenskundervisningen själva ta ställning till språkfrågor. 

”att eleverna genom att diskutera och studera språkets roll och funktioner, också i dess sociala, 

geografiska och historiska varianter, får kunskap om språkets bruk och uppbyggnad och därmed 

förutsättningar att ta ställning till språkfrågor.”103 

Detta är ett tecken på ett tydligt avstånd från de tidigare perennialistiska dragen som 

förespråkade ett språkbevarande. Att eleverna själva får ta ställning till språkfrågor garanterar 

inte att eleverna tar ställning för ett bevarande av språket och den kultur språket utgör. Ett 

annat kursmål som direkt strider mot de tidigare kulturbevarande perennialistiska dragen är att 

eleven ska bli medveten om kulturens förändring och därigenom bättre förstå sig själv och sin 

omvärld.  

                                                           
100 Läroplan för gymnasieskolan, Lgy70. 1973. s 175 
101 Ibid. 
102 Läroplan för gymnasiet, Lgy65. 1965. s 95. Läroplan för gymnasieskolan, Lgy70. 1973. s 174 
103 Läroplan för gymnasieskolan, Lgy70, tredje upplagan. 1983, s 267 
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”att eleverna genom att studera nyare och äldre litteratur, från vår egen och andra kulturkretsar, får 

insikt i att litteraturen ger kunskap om människor, miljöer och problem, blir medvetna om förnyelse i 

kultur och därigenom också bättre förstår sig själv och sin omvärld”104 

Detta citat tyder, förutom på en antiperennialistisk inställning, även på ett bejakande av 

samhällets och kulturens förändring som ett sätt för eleven att utvecklas/förstå sig själv, vilket 

är ett rekonstruktionistiskt drag. Att studera förändring av kulturen som ett sätt att förstå sig 

själv innebär också att man till viss del måste ha förändringen och därmed framtiden i fokus 

vid sina studier, vilket ger en koppling till rekonstruktionistiska tankegångar. 

De progressivistiska dragen i kursplanens målbeskrivning framgår tydligast genom ett 

perspektivskifte från innehåll till eleven. I de tidigare läroplanerna har målet utgjorts av en 

strävan efter att eleverna ska lära sig ett speciellt innehåll (bland annat kulturbevarande 

insikter). I Lgy70 tredje upplagan utgörs stora delar av målen av formuleringar kring elevens 

individuella utveckling. 

”att eleverna genom att själva pröva och använda skilda uttrycksformer i tal och skrift får sådana 

kunskaper och färdigheter att de med säkerhet och tilltro till egen förmåga kan redovisa sakförhållanden 

och utrycka tankar, åsikter och känslor.”105 

I den reviderade kursplanen utgiven 1989 framkommer det inga språkliga eller 

innehållsmässiga förändringar av kursplanen i svenska. 

7.1.4 Lpf94 (1994) 

Kursplanen för svenska i Lpf94 inleds med en beskrivning av ämnets övergripande syfte, 

varpå ämnets karaktär och struktur beskrivs. Ämnet utgörs av två delar, en A- och en B-kurs. 

För vardera kursdelen beskrivs mål och vad eleven ska ha uppnått efter genomförd kurs. 

I kursplanen för svenska i Lpf94 återkommer vissa perennialistiska drag samtidigt som de 

progressivistiska och rekonstruktionistiska dragen stärkts. De perennialistiska dragen som 

under 80-talet försvann ur kursplanen återkommer i 1994 års läroplan. 

”Strävan i undervisningen är att göra eleverna medvetna om att språket öppnar nya perspektiv och gör 

världen mer begriplig. Med språkets hjälp föds och skapas insikt om världen och kulturarvet”.106 

Citatet tyder på att ett av kursplanens syften är att skapa insikt om kulturarvet och att 

kulturarvet i kursplanen ses som ett medel för att öppna nya perspektiv och göra världen mer 

begriplig. Att tillskriva kulturarvet denna roll är ett tydligt tecken på perennialistiska drag. De 

                                                           
104 Läroplan för gymnasieskolan, Lgy70, tredje upplagan. 1983. s 268 
105 Ibid. s 267 
106 Svensk Facklitteratur. 1994. s 131 
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progressivistiska dragen stärks främst genom ett förtydligande av att undervisningen måste 

individualiseras och därmed utgå ifrån eleven,  

”Skolan och särskilt undervisningen i svenska har ett ansvar för att hjälpa alla elever med deras 

språkutveckling och där med deras förmåga att tänka och lära. Därvid måste undervisningen utgå från 

elevens egna förutsättningar och erfarenheter. Språket ska fungera som ett nödvändigt redskap för 

kommunikation och för studier. Det måste ständigt utforskas och erövras av var och en på sitt sätt, efter 

sina behov och sin förmåga under hela livet”107 

”Elever med en bristande kunskap i svenska måste lära sig språket under andra betingelser än vad som 

gäller för elever som behärskar svenska väl. Dessa elever ska få en undervisning i ämnet som är anpassat 

till deras behov.”108 

Målet att förstå förändringar av kultur kvarstår som ett av svenskämnets syften,109 dessutom 

tillkommer även kritisk fostran som ett syfte med koppling till den rekonstruktionistiska 

idealtypen. 

”Arbetet skall bidra till elevens språkutveckling och till att utveckla förmågan att tolka, reflektera över 

och kritiskt granska olika typer av text.”110 

Även att förmedla demokratiska värden till eleven framkommer som ett syfte med 

svenskundervisningen. Demokratibegreppet är dock svårt att tolka som ett drag av en enskild 

idealtyp. Elevdemokrati kan kopplas till progressivism och strävan efter en demokratisk utopi 

kan kopplas till rekonstruktionism men begreppet demokratiska värden kan även tillskrivas 

klassisk filosofi och perennialism. Därav följer att demokratibegreppet som det är formulerat i 

texten inte kan kopplas till en enskild idealtyp och är därmed inte tecken på någon enskild 

utbildningsfilosofisk grund. 

                                                           
107 Svensk Facklitteratur. 1994. s 131 
108 Ibid. s 132 
109 Ibid. s 131-132 
110 Ibid. s 132 
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7.1.5 Sammanfattning 

Kursplanen för svenska i Lgy65 kan inte kategoriseras till en av de fyra utbildningsfilosofiska 

idealtyperna utan har drag av både essentialism, perennialism och progressivism. Kursplanens 

upplägg med förslag på ett färdigt ämnesinnehåll visar på drag av essentialism. De 

perennialistiska dragen framträder tydligt i kursmålen som förespråkar ett bevarande av det 

svenska språket och kulturen. Vidare har förslagen på undervisningens utformning som 

framkommer i kursplanen tydliga progressivistiska drag.  

Kursplanen för svenska i Lgy70 och Lgy70 den andra upplagan bibehåller de perennialistiska 

dragen i kursens målbeskrivning. Däremot försvinner de essentialistiska dragen och de 

progressivistiska dragen blir mindre tydliga. Kursplanen för svenska i Lgy70 tredje upplagan 

och den reviderade kursplanen utgiven 1989 kan ses som en kraftig förändring av den 

utbildningsfilosofiska grunden, där de progressivistiska idéerna stärks samtidigt som man 

frångår de perennialistiska idéerna till förmån för rekonstruktionistiska drag.  

I Kursplanen för svenska i Lpf94 stärks de progressivistiska och de rekonstruktionistiska 

dragen, individualisering och kritiskt tänkande blir en ännu mer central del i kursplanens 

syftesformulering. Men även perennialistiska tankar återinförs i kursplanen i form av att 

ämnet syftar till att öka elevens kunskap om kulturarvets betydelse. 

Figur 2: Sv Lgy65 (1965) Figur 3: Sv Lgy70 (1970) Figur 4: Sv Lgy70 uppl. 2 (1975) 

Figur 5: Sv Lgy70 uppl. 3 (1983) Figur 6: Sv Reviderad kursplan 
(1989) 

Figur 7: Sv Lpf94 (1994) 
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7.2 Kursplanerna för samhällskunskap mellan åren 1965 och 1994 
Kursplanerna för samhällskunskap revideras och omformuleras ett antal gånger mellan 1965 

och 1994. I detta kapitel utvinns de idéer som uttrycks i dessa kursplaner genom den 

textanalys som beskrivs i metodkapitlet. Dessa idéer kopplas sedan samman med de 

utbildningsfilosofiska idealtyperna. Därigenom ges en bild av den utbildningsfilosofiska 

grunden och dess förändring i kursplanerna för samhällskunskap mellan åren 1965 och 1994. 

Textanalysen görs på kursplanerna för samhällskunskap i läroplanen Lgy65, Lgy70, Lgy70 

andra upplagan, Lgy70 tredje upplagan, Lgy70 reviderade kursplaner 1989, samt Lpf94. 

7.2.1 Lgy65 (1965) 

Kursplanen inleds med en beskrivning av mål, huvudmoment och årskursfördelning. I den 

tredje årskursen sker en viss specialisering utifrån val av gymnasielinje. Specialiseringen 

innebär dock inte att de olika linjerna har olika ämnesinnehåll. Specialiseringen är bara en 

beskrivning av vad de olika gymnasielinjerna bör lägga extra fokus på.111 Därefter följer 

allmänna och specifika anvisningar gällande de olika huvudmomentens upplägg och innehåll. 

Slutligen ges en redogörelse för hur verksamheten ska bedrivas, bedömas och vilka 

hjälpmedel som är lämpliga i undervisningen. 

Kursplanens upplägg kan kopplas samman med den essentialistiska idealtypen. Enligt den 

essentialistiska utbildningsfilosofin ska ämnet ha ett färdigt innehåll vilket också kursplanens 

utformning ger uttryck för. Kursplanen ger till exempel tydliga riktlinjer för vilket innehåll, 

upplägg och vilka frågeställningar som är passande för undervisningen. Samtidigt finns det 

tydligt angivet i texten att memorering och utantillärning av fakta ska vara begränsad och att 

självständig bearbetning främjas. 

”Redan inhämtande av det mindre stoff som redovisas i form av hemuppgift från lektion till lektion bör 

kunna innefatta någon form av självständig bearbetning av ett stoff, om uppgifterna varieras. Enbart 

memorering av ett begränsat textavsitt bör därför inte vara regel som redovisningsuppgift.”112  

”Bedömningen av att undervisningen har haft avsedd effekt bör utformas så att de olika elementen i 

ämnets mål uppmärksammas. Framför allt är det angeläget att inte överbetona reproduktionen av 

minneskunskaper. Ett muntligt eller skriftligt förhör, som enbart ger tillfälle att återge fakta ur det 

studiemateriel som eleven tillägnat sig, förbiser väsentliga mål för samhällskunskapen.”113 

                                                           
111 Läroplan för gymnasiet, Lgy65. 1965. s 230 
112 Ibid. s 245 
113 Ibid. s 247 
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Att ta avstånd från memorering av fakta som undervisningsmetod strider tydligt mot den 

essentialistiska idealtypen som förespråkar traditionella inlärningsmetoder, det vill säga en 

överföring av ett färdigbearbetat kunskapsinnehåll. Kursens målbeskrivning speglar främst 

idéer som kan kopplas till de progressivistiska och rekonstruktionistiska idealtyperna. 

”Undervisningen i samhällskunskap har till uppgift […] att skapa förståelse för samhällets funktion och 

föränderlighet samt att på grundval av förvärvade kunskaper och färdigheter söka klargöra vissa viktiga 

samhällsfrågor”114  

Dessa mål tyder dels på att undervisningen skulle sätta samhällsförändring i fokus genom att 

skapa förståelse för samhällets föränderlighet, vilket överensstämmer med den 

rekonstruktionistiska idealtypen. Dels vill man inte bara ge eleverna kunskap utan också 

färdigheten att använda kunskapen för att klargöra frågor. Detta överensstämmer med den 

progressivistiska idealtypen för undervisning och ett problembaserat lärande.  

Att kursens mål kan kopplas till de progressivistiska och rekonstruktionistiska idealtyperna 

återspeglas även i resten av kursplanen. Den rekonstruktionistiska idealtypen återspeglas 

främst genom att man använder sig av ett jämförande perspektiv i undervisningen. 

”De svenska förhållandena bör hela tiden ses i relation till motsvarande företeelser i andra länder. När 

regeringsmakten i Sverige tas upp i undervisningen kan jämförelser göras med t. ex. parlamentarismen i 

Storbritannien och Frankrike och med det amerikanska systemet.”115 

Den progressivistiska idealtypen avspeglas dels i de beskrivna metoderna som bör användas i 

undervisningen men även i synen på lärarens roll och kursens utformning. Det 

progressivistiska idealet är ett problembaserat lärande och lärande genom att bearbeta 

problem är ett återkommande tema i kursplanen.  

”En uppläggning av studierna enligt problemlösningsmetoden torde kunna skapa erforderliga garantier 

för att kunskaperna också kommer till användning.”116 

I kursplanen ges det även i näst intill varje huvudmoments innehållsbeskrivning förslag på 

frågor som kan bearbetas. 

”Bland det konkreta ekonomisk-politiska problem som kan diskuteras kan nämnas frågan om det 

internationella utrymmet i olika lägen för en självständig inhemsk konjunkturpolitik och svårigheten att 

förena full sysselsättning och fast penningvärde.”117 

                                                           
114 Läroplan för gymnasiet, Lgy65. 1965. s 226 
115 Ibid. s 238 
116 Ibid. s 231 
117 Ibid. s 235 
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”Exempel på problem som kan behandlas i anknytning till fysisk geografi är jordförstöringen, 

grundvattnet, sjöregleringar […], utnyttjandet av rullstensåsarna och de problem av samhällelig och 

estetisk art detta leder till osv.”118 

Precis som i kursplanen för svenska i Lgy65 uppmanas läraren att samarbeta med lärare med 

andra ämnesinriktningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskapen bättre. Bland 

annat anses ett samarbete mellan samhällskunskap och filosofi vara av betydelse för 

förståelsen i samhällskapsundervisningen. Detta beror på att eleven i filosofiundervisningen 

lär sig skillnaden mellan sak- och värdepåståenden, en kunskap som eleven behöver för att 

kunna avgöra när läraren i samhällskunskap uttrycker en ståndpunkt eller när läraren 

beskriver fakta.119 Att undervisningen bygger på ämnesövergripande studier överensstämmer 

med den progressivistiska idealtypen. 

”En lämplig väg att främja elevernas aktivitet är diskussionen. Det är en undervisningsform som 

möjliggör för lärare och elever att gemensamt belysa ett stoff, och den bör från början få ett stort 

utrymme.”120  

Citatet ger dels en insyn i lärarens roll i undervisningen och dels en bild av hur man ser på 

lärande i kursplanen. I diskussionen ses eleven som aktiv och lär sig genom att vara aktiv. Att 

lära genom aktivitet är en tydlig koppling till hur man inom progressivismen ser på lärande. 

Dessutom beskrivs läraren som deltagande i diskussionen och inte som en auktoritet som ger 

svaret på frågan. Även detta kan kopplas till den progressivistiska idealtypen där läraren ses 

som en samarbetspartner och inte en förmedlare. 

7.2.2 Lgy70 (1970), Lgy70 andra upplagan (1975) och Lgy70 tredje upplagan (1983) 

Kursplanen för samhällskunskap i Lgy70 ger till skillnad från Lgy65 en väldigt kortfattad 

redogörelse för ämnets upplägg. De essentialistiska drag som fanns i Lgy65 i form av ett 

detaljerat och ramstyrt innehåll har ersatts av endast rubriker på sju huvudmoment. Dessa 

huvudmoment är de samma som i Lgy65, men dess innehåll beskrivs inte vilket innebär att 

kursplanen i Lgy70 inte har några essentialistiska drag i form av färdigt ämnesinnehåll.  

Det har dock inte gjorts några större förändringar gällande kursmålen mellan Lgy65 och 

Lgy70. De förändringar som gjorts är inte innehållsliga utan språkmässiga, vilket innebär att 

de progressivistiska och rekonstruktionistiska dragen kvarstår.  

                                                           
118 Läroplan för gymnasiet, Lgy65. 1965. s 237 
119 Ibid. s 244 
120 Ibid. 
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”Förvärva förståelse för samhällets funktion och föränderlighet samt på grundval av förvärvade 

kunskaper och färdigheter analysera och diskutera samhällsfrågor.”121 

Att skapa förståelse för samhällets föränderlighet är ett perspektiv som stämmer överens med 

den rekonstruktionistiska idealtypen. Att eleven inte bara ska lära sig kunskap utan även lära 

sig att använda den, samtidigt som eleven ska vara aktiv i lärandet, är tydliga progressivistiska 

drag. 

Mellan 1970 och 1975 gjordes det inga förändringar av kursplanen för samhällskunskap vilket 

innebär att den första och den andra upplagan av Lgy70 är identiska i det avseendet. Till den 

tredje upplagan gjordes det en förändring som kan tolkas som ett rekonstruktionistiskt drag. 

Ett huvudmoment, ”samhällsaspekter på datoranvändning”122 lades till. Detta nya 

huvudmoment tyder på att man i utformningen av kursplanen var öppen för att ta till sig ny 

teknik som kunde ha en inverkan på det framtida samhället. Detta perspektiv kan kopplas till 

den rekonstruktionistiska idealtypen på grund av inslagen av samhällsförändring. 

7.2.3 Lgy70 reviderade kursplaner 1989 

I Kursplanen för samhällskunskap utgiven 1989 har målen skrivits om och huvudmomenten 

bytts ut. I den nya målbeskrivningen har både de progressivistiska och rekonstruktionistiska 

dragen stärkts. 

”Eleven skall utifrån studier av skilda samhällsfrågor, som anknyter till deras erfarenheter, behov och 

intresse, förvärva vidgade och fördjupade kunskaper om hur kommunen och landet styrs, politisktliv, 

teorier om demokrati[…]”123 

”Genom att delta i planeringen av studierna skall eleverna få erfarenhet av demokratiska arbets- och 

beslutsformer.”124 

”Genom samverkan med andra ämnen skall undervisningen i samhällskunskap ge eleverna 

förutsättningar att utveckla en helhetssyn på samhället.”125 

”Vid studiet av samhällsfrågor skall undervisningen bedrivas så att eleverna lär sig […] analysera 

problem och förhållanden ur skilda aspekter med hjälp av olika teorier och modeller,”126 

Dessa fyra citat visar på olika delar i kursmålet som kan kopplas till den progressivistiska 

idealtypen. Första citatet visar på att man har för avsikt att utgå ifrån eleven och andra citatet 

visar på att elevdemokrati förespråkas i planeringen av undervisningen. Det tredje citatet visar 
                                                           
121 Läroplan för gymnasieskolan, Lgy70. 1973. s 178 
122 Läroplan för gymnasieskolan, Lgy70, tredje upplagan. 1983. s 251 
123 Svensk Facklitteratur. 1989. ss 189-190 
124 Ibid. s 190 
125 Ibid 
126 Ibid 
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att man förespråkar en ämnesöverskridande verksamhet och det sista citatet visar på att man 

till viss del ska använda sig av problembaserat lärande i undervisningen. Om man slår 

samman dessa undervisningsanvisningar utgör det en central del av den progressivistiska 

idealtypen för hur man ska bedriva undervisning. 

Kursmålen kan kopplas till den rekonstruktionistiska idealtypen på framförallt tre sätt. För det 

första förespråkar kursmålen att eleverna ska lära sig att ta ett medansvar i samhällets 

utveckling och förändring vilket kan kopplas till rekonstruktionismen i och med att man sätter 

framtiden i fokus.  

”Med kännedom om såväl det förflutna som nuet skall eleven få beredskap att ta medansvar för och aktivt 

påverka utvecklingen samt möta förändringar i ett samhälle […]” 127 

För det andra ska eleverna lära sig att verka för demokratiska arbets- och samlevnadsformer. 

Det betyder att eleven ska värna för demokrati kombinerat med att eleven ska ta ansvar för 

samhällets förändring. Det kan också kan kopplas samman med det rekonstruktionistiska 

målet att skapa ett framtida samhälle med en stark demokratisk grund.  

”Genom studierna i samhällskunskap skall eleven tillägna sig sådana kunskaper att de aktivt kan verka i 

och för demokratiska samlevnads- och samarbetsformer.”128 

För det tredje förespråkas ett kritiskt förhållningssätt vilket överensstämmer med den 

rekonstruktionistiska undervisningsmodellen. 

”Vid studiet av samhällsfrågor skall undervisningen bedrivas så att eleverna lär sig att söka, granska och 

sammanställa fakta ur olika källor[…]”129 

7.2.4 Lpf94 (1994) 

Kursplanen inleds med en syftes-, karaktärs- och strukturbeskrivning av ämnet varpå 

kursupplägget beskrivs. Kursplanen för samhällskunskap i Lpf94 har precis som de tidigare 

kursplanerna för samhällskunskap främst progressivistiska och rekonstruktionistiska drag, 

även om de inte framgår lika tydligt som i kursplanen från året 1989. De rekonstruktionistiska 

dragen utgörs främst av att samhällets utveckling och förändring fortfarande utgör en central 

del i kursplanen. Dessutom förespråkas ett jämförande perspektiv i undervisningen.  

                                                           
127 Svensk Facklitteratur. 1989. s 189 
128 Ibid 
129 Ibid. s 190 
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”[…] ge eleverna ökade förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet och ge dem beredskap att hantera 

förändringar i samhällslivet”130 

”Eleverna ska kunna sätta in utvecklingen av det svenska samhället i ett globalt perspektiv, både i nutid 

och historisk belysning”131 

”Efter genomförd kurs skall eleven […] ha fördjupade kunskaper om hur det svenska samhället växt fram 

och fungerar i dag samt kunna göra vissa jämförelser med förhållanden i andra länder”132 

De progressivistiska dragen utgörs främst av att man ser eleven som aktiv i läroprocessen, 

genom diskussioner och egna reflektioner.  

”Eleverna skall få reflektera över, analysera och diskutera samhällsförhållanden i Sverige och i andra 

länder.”133  

                                                           
130 Svensk Facklitteratur. 1994. s 137 
131 Ibid. 
132 Ibid. s 138 
133 Ibid. 
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7.2.5 Sammanfattning 

Kursplanen för samhällskunskap i läroplanen Lgy65 hade drag av såväl den essentialistiska 

idealtypen som de progressivistiska och rekonstruktionistiska idealtyperna. I Lgy70 försvann 

de essentialistiska dragen samtidigt som de progressivistiska och rekonstruktionistiska dragen 

försvagades. Den andra upplagan av Lgy70 var identisk med den föregående, med avseende 

på kursplanen för samhällskunskap, men i den tredje upplagan stärktes de 

rekonstruktionistiska dragen. I den reviderade kursplanen från 1989 stärktes de 

rekonstruktionistiska dragen ytterligare, samtidigt som kopplingarna till den progressivistiska 

idealtypen ökade. I läroplanen Lpf94 minskar dock de progressivistiska och 

rekonstruktionistiska dragen återigen i kursplanen för samhällskunskap.  

Figur 8: Sh Lgy65 (1965) Figur 9: Sh Lgy70 (1970) Figur 10: Sh Lgy70 uppl. 2 
(1975) 

Figur 11: Sh Lgy70 uppl. 3 
(1983) 

Figur 12: Sh Reviderad kursplan 
(1989) 

Figur 13: Sh Lpf94 (1994) 
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7.3 Kursplanerna för religionskunskap mellan åren 1965 och 1994 
Kursplanerna för religionskunskap revideras och omformuleras ett antal gånger mellan 1965 

och 1994. I detta kapitel utvinns de idéer som uttrycks i dessa kursplaner genom den 

textanalys som beskrivs i metodkapitlet. Dessa idéer kopplas sedan samman med de 

utbildningsfilosofiska idealtyperna. Därigenom ges en bild av den utbildningsfilosofiska 

grunden och dess förändring i kursplanerna för religionskunskap mellan åren 1965 och 1994. 

Textanalysen görs på kursplanerna för religionskunskap i läroplanen Lgy65, Lgy70, Lgy70 

andra upplagan, Lgy70 tredje upplagan, Lgy70 reviderade kursplaner 1989, samt Lpf94. 

7.3.1 Lgy65 (1965) 

Kursplanen inleds med en målbeskrivning och en presentation av huvudmomenten. Därefter 

ges allmänna anvisningar och kommentarer på ämnesinnehållet som följs av specifika 

anvisningar för huvudmomentens ämnesinnehåll. Slutligen ges riktlinjer för verksamhetens 

utformning och vilka hjälpmedel som är lämpliga i undervisningen. De tydliga 

avgränsningarna av ämnesinnehållet tyder på att man ansåg att ämnesinnehållet i kursen var 

en färdig produkt som läraren hade till uppgift att förmedla. Denna syn överensstämmer med 

den essentialistiska idealtypen. Samtidigt tas det i kursplanen tydligt avstånd ifrån de 

traditionella undervisningsmetoder som den essentialistiska idealtypen förespråkar. 

”Man bör om möjligt hindra eleverna att stanna vid memorering av verbalt stoff. Det gäller framför allt 

att göra tankarna levande.”134 

Den korta målbeskrivningen ger främst utryck för progressivistiska drag. 

”Undervisningen i religion har till uppgift”135 

”att med särskilt beaktande av situationen i vår egen tid orientera om väsentliga moraliska och religiösa 

problem och ge fördjupad kunskap om kristendomen och viktiga icke-kristna religioner samt”136 

”att stimulera eleverna till eftertanke och självständigt ställningstagande i livsåskådningsfrågor med 

bevarad tolerans mot andras uppfattning.”137 

Citaten från målbeskrivningen visar bland annat på drag av progressivism genom att 

problembaserat lärande förespråkas och genom att man ser eleven som aktiv i 

lärandeprocessen. De progressivistiska dragen är även tydliga i resten av kursplanen. 

                                                           
134 Läroplan för gymnasiet, Lgy65. 1965. s 205 
135 Ibid. s 197 
136 Ibid 
137 Ibid 



41 

”Det gäller att undvika att framställningen blir för abstrakt. Konkreta exempel bör göra det hela levande. 

Därigenom blir det klart att man behandlar realiteter och problem, som är av betydelse för elevernas 

egen livssituation. De bör självfallet ges tillfälle att framföra sina egna åsikter. Lärarens roll bör i första 

hand vara handledande och summerande.”138 

”Elevernas aktiva medverkan inte blott med redogörelser för inhämtade kunskaper utan även med egna 

synpunkter är av väsentlig betydelse. Även valhänt formulerade inlägg bör göras fruktbara för den 

gemensamma diskussionen. Lärarens roll bör därvid vara handledade och stimulerande.”139 

Citaten visar att kursplanen, precis som den progressivistiska idealtypen, förespråkar en 

elevaktiv undervisning. Dessutom överensstämmer synen på lärarens roll med det 

progressivistiska idealet, lärarrollen innebär att handleda och stimulera till lärande och inte till 

att överföra kunskap. I kursplanen beskrivs religionskunskap som en ämnesöverskridande 

kurs som även detta kan kopplas till den progressivistiska idealtypen som förespråkar 

ämnesöverskridande undervisning. 

”Ämnet förutsätter ibland fakta som behandlats eller kommer att behandlas inom andra ämnen, t. ex. 

svenska, historia, filosofi, psykologi, samhällskunskap och socialkunskap.”140  

Det progressivistiska drag som är starkast och framkommer tydligast i kursplanen är att ett 

problembaserat lärande förespråkas. 

”För att nå den fördjupning av ämnet, som studiet på detta stadium skall ge, är det som tidigare nämnts 

den tematiska behandlingen av centrala religiösa problem den bästa vägen.”141 

”Studiet bör läggas upp tematiskt, genom att en rad för kristendomen centrala problem tas upp till 

diskussion”142 

”I samband med frågan om gudstron bör den kristna skapelsetanken behandlas och problemet om 

förhållandet mellan skapelsetron och den moderna naturvetenskapliga världsbilden diskuteras. 

Problematiken kring föreställningarna om Guds allmakt och Guds kärlek får inte förbigås.”143  

Även om det är de progressivistiska dragen som framkommer tydligast i kursplanen finns det 

även rekonstruktionistiska drag. De rekonstruktionistiska dragen uttrycks främst i form av att 

kursplanen förespråkar ett jämförande perspektiv i undervisningen av vissa delar av 

ämnesinnehållet och att eleverna ska erhålla ett kritiskt förhållningssätt.  

 

                                                           
138 Läroplan för gymnasiet, Lgy65. s 199 
139 Ibid. s 205 
140 Ibid. s 204 
141 Ibid. 
142 Ibid. s 200 
143 Ibid. s 201 
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”Vid behandlingen av det kristna kärleksbudet bör detta jämföras med likartade formuleringar i andra 

religioner[…]”144 

”Vid behandlingen av andakts- och gudstjänstformer kan man jämföra karaktäristiska gudstjänstformer 

från olika kyrkor och samfund […]”145 

”Under alla förhållanden bör saklighet främjas. Eleverna ska vänja sig att inte godta uppgifter utan 

prövning. De bör därför få lära sig att med hjälp av källor verifiera ett påstående.”146 

7.3.2 Lgy70 (1970), Lgy70 andra upplagan (1975), Lgy70 tredje upplagan (1983) och 
Lgy70 reviderade kursplaner 1989 

Kursplanen för religionskunskap i Lgy70 är väldigt kortfattad i jämförelse med kursplanen i 

Lgy65. I kursplanen beskrivs kursens mål på några få rader text varpå sedan rubriker till 

ämnets sex huvudmoment ges. Huvudmomenten i Lgy70 är desamma som i Lgy65 och även 

om målen för kursplanen i religionskunskap i Lgy70 skrivits om är innehållet detsamma som i 

Lgy65.  

Detta innebär att progressivistiska drag som fanns i kursplanens mål för religionskunskap i 

Lgy65 även finns i Lgy70. 

”Eleven skall genom undervisningen i religionskunskap”147 

”orientera sig om väsentliga moraliska och religiösa problem särskilt i vår egen tid,”148 

”med bevarad tolerans mot andras uppfattning uppöva sin förmåga till självständigt ställningstagande i 

livsåskådningsfrågor.”149 

Citaten visar att problembaserat lärande är centralt för ämnet men även att man ska utgå ifrån 

eleven i undervisningen. Dessutom ses eleven som aktiv i sitt lärande. Dessa tre idéer 

stämmer överens med den progressivistiska idealtypen. 

I och med att kursplanen sammanfattas och förkortas kraftigt 1970 försvinner de 

essentialistiska och de rekonstruktionistiska dragen. I kursplanen i Lgy70 är det bara 

rubrikerna för huvudmomenten som begränsar läraren i sitt urval av ämnesinnehåll, vilket är 

en stor skillnad mot för det i detalj beskrivna ämnesinnehållet i kursplanen i Lgy65. Det 

essentialistiska draget, att ämnet har ett klart ämnesinnehåll som bara ska förmedlas, kvarstår 

                                                           
144 Läroplan för gymnasiet, Lgy65. 
145 Ibid. s 202 
146 Ibid. s 205 
147 Läroplan för gymnasieskolan, Lgy70. 1973. s 177 
148 Ibid. 
149 Ibid. 
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därför inte i Lgy70. De rekonstruktionistiska dragen i Lgy65 utrycktes i den detaljerade 

beskrivningen av hur undervisningen skulle bedrivas. I och med att dessa beskrivningar tagits 

bort i Lgy70, till förmån för lärarens egna initiativ, kvarstår inte de rekonstruktionistiska 

dragen i kursplanen för religionskunskap i Lgy70.  

I den andra, tredje upplagan och i den revidera kursplanen 1989 av Lgy70 görs det inga 

innehållsmässiga eller språkliga förändringar i kursplanen för religionskunskap. Detta innebär 

att kursplanen för religionskunskap är helt oförändrad mellan åren 1970 och 1989.  

7.3.3 Lpf94 (1994) 

Beskrivningen av ämnet i kursplanen för religionskunskap i Lpf94 är uppdelad i syfte, 

karaktär och struktur. Ämnet religionskunskap består av en kurs med en målbeskrivning. I 

kursplanen stärks de progressivistiska dragen i jämförelse med kursplanerna i 

religionskunskap mellan åren 1970 och 1989, men de progressivistiska kopplingarna är inte 

lika starka som de var i kursplanen för religionskunskap i Lgy65.  

”Eleven skall få möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper och reflektioner om religiösa, etiska 

och existentiella problemställningar som grund för ett eget ställningstagande”150 

”På gymnasial nivå innefattar det innehållsliga perspektivet ett studium av religioner och 

livsåskådningar utifrån t ex historiska, institutionella, kulturella, religiösa och etiska perspektiv.”151  

”Målet för kursen är att ge eleverna tillfälle att arbeta med sin förståelse och tolkning av omvärlden för 

att ge den mening”152 

”Eleverna skall öppet få diskutera tros- och livsåskådningsfrågor och stimuleras till egna reflektioner 

och ställningstaganden i livsåskådningsfrågor.”153  

Det översta citatet visar att problembaserat lärande fortfarande utgör en viktig del av 

undervisningen i religionskunskap, ett sätt att undervisa som överensstämmer med den 

progressivistiska idealtypen. Det andra citatet visar att man i Lpf94 precis som Lgy65 anser 

att kursen religionskunskap utgörs av ett ämnesöverskridande ämne, vilket även detta 

överensstämmer med det progressivistiska idealet. De två sista citaten är exempel på den 

individualisering som tydlig framgår i kursplanen för religionskunskap i Lpf94. Det är denna 

strävan efter en individualiserad undervisning som utgör kursplanens starkaste koppling till 

den progressivistiska idealtypen. I kursplanen framgår det väldigt tydligt att eleven och 

hans/hennes erfarenheter och känslor ställs i centrum för undervisningen. 
                                                           
150 Svensk Facklitteratur. 1994. s 143 
151 Ibid. s 144 
152 Ibid. 
153 Ibid. s 143 
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 ”[…] eleven ska arbeta med sin förståelse”154 

Eleven ska öppet få diskutera utifrån sin syn och denna syn ska tas på allvar. 

Ämneskunskapen utgör inte grunden för undervisningen utan det gör elevens åsikter. Man 

kan även finna spår av rekonstruktionistiska drag i kursplanen. 

”Eleven ska fördjupa sina kunskaper om kristen tro och kristna värderingar för att förstå kristendomens 

betydelse för kultur, etik och samhällsutveckling i Sverige förr och nu.”155  

Att samhällsutveckling utgör en del av ämnesinnehållet kan kopplas till den 

rekonstruktionistiska idealtypen i och med att man i dessa delar av undervisningen ställer 

framtiden i fokus. 

                                                           
154 Svensk Facklitteratur. 1994. s 144 
155 Ibid. 
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7.3.4 Sammanfattning 

Kursplanen för religionskunskap i Lgy65 har drag av både den essentialistiska och 

rekonstruktionistiska men det är främst den progressivistiska idealtypen som uttrycks i 

kursplanens målbeskrivning. I kursplanen för religionskunskap i Lgy70 försvinner de 

essentialistiska och de rekonstruktionistiska dragen, medan de progressivistiska kvarstår i 

målbeskrivningen. I den andra och den tredje upplagan och i den reviderade kursplanen 

utgiven 1989 av Lgy70 gjordes det inga förändringar av kursplanen för religionskunskap. I 

kursplanen för religionskunskap i Lpf94 uttrycks återigen rekonstruktionistiska drag samtidigt 

som de progressivistiska dragen stärks i jämförelse med kursplanen i Lgy70. 

Figur 14: Re Lgy65 (1965) Figur 15: Re Lgy70 (1970) Figur 16: Re Lgy70 uppl. 2 (1975) 

Figur 17: Re Lgy70 uppl. 3 
(1983) 

Figur 18: Re Reviderad kursplan 
(1989) 

Figur 19: Re Lpf94 (1994) 
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7.4 Jämförelse av ämnenas kursplaner mellan åren 1965 och 1994 
I kapitlet görs en jämförande analys av skillnader och likheter mellan de olika 

ämneskursplanernas utbildningsfilosofiska grund mellan åren 1965 och 1994. Jämförelsen 

görs mellan ämnena inom respektive behandlad läroplansversion. 

7.4.1 Lgy65 (1965) 

I detta kapitel görs en jämförelse av vilka idéer som utrycks i de olika ämneskursplanerna i 

Lgy65 och till vilken utbildningsfilosofisk idealtyp dessa idéer kan kopplas.  

Figur 20: Sv Lgy65 (1965) Figur 21: Sh Lgy65 (1965) Figur 22: Re Lgy65 (1965) 

Alla de tre kursplanerna i Lgy65 ger en väldigt detaljerad beskrivning av vad kurserna ska 

innehålla för ämnesinnehåll och hur undervisningen bör utföras. Detta medför att dessa 

kursplaner ger utryck för fler idéer än de efterkommande. Detta upplägg medför även att 

dessa tre kursplaner ger utryck för en och samma idé som kan kopplas till den essentialistiska 

idealtypen, nämligen att ämnet har ett färdigt innehåll. Samtidigt finns det tydliga olikheter i 

kursplanernas koppling till den essentialistiska idealtypen. Alla kursplanerna ger uttryck för 

samma ovanstående ide, men i kursplanen för samhällskunskap och religionskunskap tas det 

tydligt avstånd ifrån de essentialistiska undervisningsmetoderna, ett avståndstagande som inte 

finns i kursplanen för svenska.  

All de tre kursplanerna innehåller även idéer som kan kopplas till den progressivistiska 

idealtypen. Dock är det bara idén om att ämnesöverskridande studier är att föredra som 

återfinns i alla tre kursplaner. Utöver denna idé uttrycks kopplingarna till den 

progressivistiska utbildningsfilosofin på olika sätt. Kursplanen för samhällskunskap och 

religionskunskap förespråkar problembaserat lärande där eleven är aktiv i läroprocessen och 

läraren fungerar som deltagare/handledare medan kursplanen för svenska förordar 

individualiserad undervisning och grupparbete som studieform.  

Den stora skillnaden mellan kursplanerna och då främst kursplanerna i samhällskunskap och 

religionskunskap kontra kursplanen i svenska ligger på modellens vågräta skala. Kursplanerna 
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för samhällskunskap och religionskunskap innehåller idéer som kan kopplas till den 

rekonstruktionistiska idealtypen medan kursplanen för svenska baseras på idéer som kan 

kopplas till den perennialistiska idealtypen. Den perennialistiska idén om kulturens bevarande 

uttrycks tydligt i kursplanen för svenska men återfinns varken i kursplanen för 

samhällskunskap eller religionskunskap. Vidare återfinns de rekonstruktionistiska idéerna, 

framtiden i fokus, jämförande perspektiv och kritisk fostran, som uttrycks i kursplanerna för 

samhällskunskap och religionskunskap, inte alls i kursplanen för svenska. 

7.4.2 Lgy70 (1970) och Lgy70 andra upplagan (1975) 

Figur 23: Sv Lgy70 (1970) Figur 24: Sh Lgy70 (1970) Figur 25: Re Lgy70 (1970) 

De tre kursplanerna i Lgy70 minskar kraftigt i omfång i jämförelse med Lgy65. Det minskade 

omfånget leder till att såväl detaljerna i kursernas beskrivningar av ämnesinnehållet som 

beskrivningarna av hur undervisningen bör genomföras blir färre. Detta medför i sin tur att 

kursplanerna i Lgy70 ger uttryck för färre idéer som kan kopplas till utbildningsfilosofisk 

grund. Till exempel försvinner så väl de essentialistiska som de rekonstruktionistiska dragen 

från kursplanen för religionskunskap i Lgy65 till kursplanen i Lgy70.  

Kursplanernas målbeskrivningar är dock näst intill innehållsmässigt oförändrade vilket 

medför att det i Lgy70 fortfarande är stora skillnader mellan kursplanerna i samhällskunskap 

och i svenska på modellens vågräta skala. Eftersom kursplanen för religionskunskap inte 

längre har rekonstruktionistiska drag i Lgy70 står den i mitten av skalan. De progressivistiska 

dragen återfinns precis som i Lgy65 i alla tre kursplanerna, men det är ingen enskild 

progressivistisk idé som alla kursplaner gemensamt ger uttryck för. Den enda idé som kan 

kopplas till den progressivistiska idealtypen som fortfarande finns kvar i kursplanen för 

svenska är att man i undervisningen ska utgå ifrån eleven. Denna idé återfinns även i 

kursplanen för religionskunskap, som vidare även innehåller de progressivistiska idéerna att 

undervisningen ska bygga på problemlösning och att eleverna ska vara aktiva i läroprocessen. 

Den senare av de två idéerna återkommer även i kursplanen för samhällskunskap.  
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Gemensamt för de tre kursplanernas utveckling är att det inte sker någon förändring av 

kursplanerna mellan åren 1970 och 1975. Detta medför att det inte är någon skillnad mellan 

de undersökta kursplanerna i Lgy70 och de undersökta kursplanerna i Lgy70 andra upplagan.  

7.4.3 Lgy70 tredje upplagan (1983) 

Figur 26: Sv Lgy70 uppl. 3 
(1983) 

Figur 27: Sh Lgy70 uppl. 3 
(1983) 

Figur 28: Re Lgy70 uppl. 3 
(1983) 

Kursplanen för religionskunskap förändras inte från andra till tredje upplagan av Lgy70, 

vilket däremot kursplanerna för svenska och samhällskunskap gör. I kursplanen för 

samhällskunskap stärks de rekonstruktionistiska dragen genom att man bygger ut kursplanen 

med ett nytt huvudmoment. I kursplanen för svenska görs det stora förändringar. De 

perennialistiska dragen försvinner till förmån för rekonstruktionistiska idéer, dessutom stärks 

de progressivistiska dragen. 

Förändringarna av de idéer som uttrycks i kursplanen för svenska innebär att den och den för 

samhällskunskap kraftigt har närmat sig varandra med avseende på utbildningsfilosofisk 

grund. Även om dessa två kursplaner uttrycker idéer som kan kopplas samman med både de 

progressivistiska och rekonstruktionistiska idealtyperna är det inte samma idéer som uttrycks. 

Till exempel uttrycker kursplanen för svenska den rekonstruktionistiska iden att förståelse för 

utveckling hjälper eleven att utvecklas och den progressivistiska iden att man ska utgå ifrån 

eleven i undervisningen. Medan kursplanen för samhällskunskap uttrycker den 

rekonstruktionistiska iden att framtiden ska ligga i fokus och den progressivistiska iden att 

eleven ska vara aktiv i lärandeprocessen. 

Kursplanen för religionskunskap uttrycker progressivistiska idéer som återfinns både i 

kursplanen för svenska och för samhällskunskap, däremot saknar den idéer som kan kopplas 

till den rekonstruktionistiska idealtypen. 
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7.4.4 Lgy70 reviderade kursplaner (1989) 

 Figur 29: Sv Reviderad 
kursplan (1989) 

Figur 30: Sh Reviderad kursplan 
(1989) 

Figur 31: Re Reviderad kursplan 
(1989) 

I Lgy70 reviderade kursplaner 1989 görs det inga förändringar i kursplanerna för svenska och 

religionskunskap. Däremot har hela kursplanen för samhällskunskap skrivits om. I den nya 

kursplanen för samhällskunskap har både rekonstruktionistiska och de progressivistiska 

dragen stärkts.  

Även om den nya kursplanen för samhällskunskap ger utryck för fler progressivistiska och 

rekonstruktionistiska idéer är det bara en av de totalt fyra progressivistiska idéerna som 

överstämmer med de idéer som uttrycks i kursplanen för svenska. Ingen av de 

rekonstruktionistiska idéerna som uttrycks i de två kursplanerna överensstämmer heller, trots 

att de två kursplanerna står på samma rekonstruktionistiska utbildningsfilosofiska grund. 

Kursplanen för religionskunskap, som är oförändrad sedan Lgy70, ger alltså fortfarande 

utryck för progressivistiska idéer som återfinns i både kursplanen för svenska och 

samhällskunskap. Till exempel innehåller både kursplanen för samhällskunskap och 

religionskunskap den progressivistiska idén att undervisningen bör bygga på problembaserat 

lärande och alla kursplanerna innehåller gemensamt den progressivistiska idén att 

undervisningen ska utgå ifrån eleven.  
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7.4.5 Lpf94 (1994) 

Figur 32: Sv Lpf94 (1994) Figur 33: Sh Lpf94 (1994) Figur 34: Re Lpf94 (1994) 

Eftersom Lpf94 är en ny läroplan och inte en reviderad version av en tidigare läroplan har alla 

de tre kursplanerna skrivits om. I den nya kursplanen för svenska återkommer vissa delar av 

de kulturbevarande perennialistiska drag som kursplanen hade i Lgy65, samtidigt som de 

rekonstruktionistiska och progressivistiska dragen stärks i jämförelse med den reviderade 

kursplanen 1989. I den nya kursplanen för samhällskunskap kvarstår de progressivistiska och 

rekonstruktionistiska idéerna från 1989. Skillnaden är att de progressivistiska och 

rekonstruktionistiska dragen inte är lika tydliga och lika många i kursplanen för 

samhällskunskap i Lpf94. I den nya kursplanen för religionskunskap stärks de 

progressivistiska drag som utgjort kursplanens utbildningsfilosofiska grund sedan Lgy70 

samtidigt som det återigen, precis som i Lgy65, ges utryck för rekonstruktionistiska drag. 

Alla de tre kursplanerna uttrycker idéer som kan kopplas till den progressivistiska idealtypen, 

men de ger inte uttryck för samma idéer. Det progressivistiska draget i kursplanen för svenska 

bygger på idén att undervisningen ska individualiseras. I kursplanen för religionskunskap 

utgörs det av att undervisningen ska bygga på problembaserat lärande, att kursen ska vara 

ämnesöverskridande och att läraren ska utgå ifrån eleverna vid planeringen av 

undervisningen. Den progressivistiska idé som främst uttrycks i kursplanen för 

samhällskunskap är att eleverna ska vara aktiva i undervisningen. Denna bild återspeglas även 

i en jämförelse mellan de rekonstruktionistiska dragen i kursplanerna för samhällskunskap, 

religionskunskap och svenska. Kursplanerna ger inget utryck för en gemensam 

rekonstruktionistisk idé.  

Den stora skillnaden mellan de tre kursplanerna i Lpf94 ligger på den vågräta skalan i 

modellen. Kursplanen för svenska har både rekonstruktionistiska och perennialistiska drag 

medan kursplanen för samhällskunskap och religionskunskap bara har rekonstruktionistiska 

drag. 
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7.4.6 Övergripande jämförelse (se bilaga) 

Det är svårt att se några tydliga gemensamma övergripande utvecklingsdrag i de idéer som 

uttrycks i kursplanerna över tid. Gemensamt för kursplanerna är att de essentialistiska dragen 

försvinner i och med att Lgy70 införs. De har även gemensamt att ingen förändring sker 

mellan den första och andra versionen av Lgy70. I kursplanen för svenska och 

samhällskunskap i den tredje upplagan av Lgy70 och de reviderade kursplanerna 1989 kan 

man se att de rekonstruktionistiska dragen stärks. Dock kan inte samma utveckling ses i 

kursplanen för religionskunskap. Gemensamt för kursplanerna i svenska och religionskunskap 

i Lpf94 är att de progressivistiska och rekonstruktionistiska dragen stärks, samtidigt som de 

försvagas i kursplanen för samhällskunskap. Sammanfattningsvis finns det inget som tyder på 

det finns någon gemensam utveckling för de tre kursplanerna gällande utbildningsfilosofisk 

grund över hela tidsperioden.  
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8. Diskussion 
Resultaten av analyserna, det vill säga svaren på frågeställningarna, visar att en komplex bild 

av skolans utveckling framträder när synen på den svenska skolan som en idémässigt enhetlig 

skolform problematiseras utifrån ett utbildningsfilosofiskt perspektiv. Resultaten av 

analyserna visar att de idéer som uttrycks i kursplanerna för svenska, samhällskunskap och 

religionskunskap mellan åren 1965 och 1994 inte har en gemensam enhetlig 

utbildningsfilosofisk grund och utveckling. Samtidigt kan man se att det finns vissa 

gemensamma drag både utbildningsfilosofiskt och i utvecklingen av de tre kursplanerna. Den 

komplexa bild som framträtt i resultaten av analyserna gör att det inte går att ge helt 

polariserade entydiga svar på de frågor som ställdes i inledningens sista stycke. 

Bygger alla delar av (gymnasie-) skolan på samma utbildningsfilosofiska grundtankar och har 

dessa grundtankar utvecklats på samma sätt över tid? Undersökningen visar att 

gymnasiekursplanerna för svenska, samhällskunskap och religionskunskap under vissa 

perioder uttrycker idéer som kan kopplas till samma utbildningsfilosofiska grund, men 

samtidigt framgår det tydligt att det tidvis förekommer stora skillnader i utbildningsfilosofisk 

grund. Undersökningen visar även att det inte finns en enhetlig utveckling samtidigt som det 

under vissa perioder finns gemensamma utvecklingsriktningar hos de olika kursplanerna.   

Är (gymnasie-) skolan enhetlig? I resultatet av analysen kan man se tydliga skillnader mellan 

vilka idéer som uttrycks i de olika kursplanerna och att dessa idéer kan kopplas till vitt skilda 

utbildningsfilosofier. Kursplanerna för svenska, samhällskunskap och religionskunskap 

mellan åren 1965 och 1994 ger inte gemensamt uttryck för en enhetlig utbildningsfilosofisk 

utveckling eller grund. Detta visar att skolan under denna tidsperiod inte är enhetlig, det vill 

säga att alla delar av skolan strävar efter ett gemensamt mål. Samtidigt visar analysen av 

kursplanerna att det under vissa tidsperioder finns tydliga idémässiga kopplingar mellan de 

olika kursplanerna.  

8.1 Avgränsningarnas påverkan på resultatet 
Avgränsningen till gymnasieskolan som skolform innebär att man inte kan säga något 

generellt om det svenska skolsystemet, de slutsatser som dras i arbetet gäller således endast 

gymnasieskolan.  

Avgränsningen till tre kursplaner innebär att man genom resultatet av analysen kan säga att 

inte hela skolan står på en enhetlig utbildningsfilosofisk grund under tidsperioden i och med 

att det finns tydliga skillnader mellan dessa tre kursplaner. Däremot kan man inte se om denna 
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splittring gäller alla skolans ämnen och därmed kan man inte dra några slutsatser om hur 

omfattande den utbildningsfilosofiska splittringen i skolan är. 

Avgränsningen till tidsperioden mellan 1965 och 1994 innebär att man inte kan dra några 

slutsatser om dagens skola. Undersökningens slutsatser kan och ska därför inte användas som 

en kritik av dagens skola. Däremot skulle man kunna göra en liknande undersökning på 

dagens kursplaner för att undersöka i vad mån dagens skola står på en enhetlig 

utbildningsfilosofisk grund eller ej. 

Avgränsningen till att använda kursplaner som källmaterial, innebär att det i arbetet 

analyserats dokument som beskriver hur kurserna i gymnasieskolorna skulle vara utformade. 

Däremot analyseras det inte hur verkligheten såg ut på skolorna. Att utgå ifrån att alla lärare 

och skolor följer kursplanerna till punkt och pricka skulle vara allt för naivt. Resultaten av 

undersökningarna säger främst något om hur man har planerat skolan och inte hur skolan såg 

ut i verkligheten. Att undersöka den utbildningsfilosofiska grunden och dess förändring i den 

verkliga skolan under denna tidsperiod skulle vara en omöjlighet eftersom alla skolors och 

lärares olika mål med undervisningen skulle ge en ohanterlig mängd källmaterial. Resultatet 

av en sådan undersökning skulle dock förmodligen visa på större variationer i den 

utbildningsfilosofiska grunden än vad kursplanerna gör i och med att undervisningsmålen 

styrs av fler viljor.  

8.2 Vad är orsaken till skillnaderna? 
Undersökningens syfte var att belysa och problematisera hur skolan var utformad och inte 

varför den var utformad på det sättet, men när man har fått svaret hur något är blir man alltid 

intresserad av varför det är så. Så även i det här fallet. Varför finns det skillnader i 

utbildningsfilosofisk grund mellan de tre kursplanerna under denna tidsperiod? Frågan är 

komplex och kan inte besvaras inom ramen för detta arbete. Däremot kan den belysas och 

diskuteras. 

Ett tänkbart svar är att det är ämnenas innehåll som leder till dessa skillnader. Men om det är 

ämnets innehåll som bestämmer dess utbildningsfilosofiska grund borde inte den 

utbildningsfilosofiska grunden kunna förändras om inte ämnets innehåll förändras. Detta 

resonemang fungerar inte i och med att man till exempel kan lära ut det svenska språket med 

utgångspunkt i alla fyra utbildningsfilosofierna utan att förändra språket i sig, det är bara 

metoder för undervisningen och vad i det svenska språket man koncentrerar sig på som 

förändras.  
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Ett annat tänkbart svar är att läroplanernas utformning påverkar kursplanernas 

utbildningsfilosofiska grund. Att textmängden i läroplanerna skulle påverka kursplanernas 

utbildningsfilosofiska grund så radikalt är ett för enkelt svar. Även om en minskad textmängd 

leder till att färre utbildningsfilosofiska idéer kan uttryckas, bestämmer inte textmängden 

vilka idéer som ska uttryckas. Om man ser till läroplanens utformning med utgångspunkt i 

dess disposition kan den helt klart påverka vad som uttrycks i kursplanerna. Om läroplanens 

utformning görs om och till exempel anvisningar för examination flyttas från kursplanerna till 

ett kapitel som gäller alla kurser, innebär det att kursplanerna går miste om de 

utbildningsfilosofiska idéer som kan uttryckas genom examinationsanvisningar. Detta 

besvarar dock inte frågan varför skillnaderna i kursplanerna finns.  

De två diskuterade svaren på frågan varför skolan var utformad som denna undersökning 

visar, bygger på ett inifrånperspektiv, det vill säga att man söker svaret på frågan om skolans 

utformning i skolan. Att analysera frågan med ett utifrånperspektiv genom diskursanalys, det 

vill säga att söka svaret på skolans utformning i det kringliggande samhällets förändring kan 

ge ett mer uttömmande och nyanserat svar. 

Man kan även belysa varför-frågan utifrån en annan infallsvinkel. Är skillnaderna i 

utbildningsfilosofisk grund mellan kursplanerna i svenska, samhällskunskap och 

religionskunskap under denna tid planerad? Om skillnaderna mellan kursplanerna inte är 

planerade betyder det att det inte finns något tydligt genomtänkt syfte med skolan förutom 

kunskapsinlärning. De olika utbildningsfilosofierna uttrycker olika mål med skolan och om 

man inte tar en aktiv ställning till de idéer som kan kopplas till utbildningsfilosofierna tar man 

inte heller ställning till vad man vill uppnå med skolan. Att kursplanerna under tidsperioden 

inte står på en enhetlig utbildningsfilosofisk grund motsäger inte att man har ett genomtänkt 

syfte med skolan. Det visar dock att man har ett splittrat syfte, det vill säga att man inte bara 

vill uppnå målen som uttrycks i en utbildningsfilosofi utan flera.  

Om man ska återkoppla till inledningen och till varför jag gjort denna undersökning måste 

man ställa sig följande fråga. Om skolans splittrade syfte var planerat och medvetet, varför 

beskrivs då skolan som en utbildningsfilosofisk enhet när man är medveten om och har 

planerat för att olika delar av skolan ska uppfylla olika syften?  
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* De inringade fälten visar vilka utbildningsfilosofisk idéer som utrycks i kursplanerna.  
* Pilarna visar på kursplanernas idéutveckling i jämförelse med föregående kursplan.  
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