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1. Inledning
I anslutning till de stora utbildningspolitiska skiften som genomfördes i Sverige och andra
länder i Europa och USA från andra världskrigets slut och kulminerade under 1990-talets
början, blev det allt intressantare för forskare att försöka ge svar på vad som krävdes av en
skola som ska förbereda eleverna på att möta framtida utmaningar.
Skolor är organisationer som ständigt konfronteras med framtiden mitt i nuet.
Skolors verksamhet syftar till att göra framtiden ett par steg bättre än nuet.
Skolor innehåller barn och ungdomar som inte är som barn och ungdomar förr. I
deras huvuden pågår redan framtiden. (Ekholm i Dahlin s.1 1994)
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Citatet är lyft ur förordet till Per Dahlins (1994) bok Utbildning för ett nytt århundrade och
skrivet av Mats Ekholm, en person som genom sina dubbla roller som forskare och hög
företrädare för svenska skolmyndigheter haft makt och inflytande över skolan i framtiden.
Dahlin (1994) hävdade att skolan stod inför ett paradigmskifte, grundat i ett antal pågående
revolutioner: Kunskaps- och informationsrevolutionen, globaliseringen, den teknologiska och
ekologiska revolutionen, den kulturella och sociala revolutionen och den estetiska
revolutionen, m fl. Dahlin diskuterar dessa revolutioner utifrån hur de var och en och
tillsammans ställer skolan inför nya utmaningar och krav. Ambitionen är att klara ut var
skolans men också samhällets framtidsutmaningar ligger. Dahlin menar med stöd av sin
framtidsforskning att det är meningslöst att arbeta med skolutveckling utan ett underbyggt
perspektiv på framtiden och att ändringar i komplexa system som utbildningsystem, måste
grunda sig i att man säkert vet att förändringarna är relevanta i framtiden. Det handlar om
att veta vilket samhälle som vi vill ha i framtiden och det är detta samhälle som skolan ska
förbereda eleverna på. I en tid, som ofta beskrivs som att den utmärks av snabb utveckling
och med en framtid som kommer att ställa krav på fortsatt förändring riktas ljuset mot
gymnasieskolans framtida uppdrag och roll. Kapitlet bidrar med att belysa och kontrastera
utbildningspolitiska reformer av gymnasieskolan mot några av filosofins grundfundament,
social rättvisa, människors lika värde, kunskap och ett gott liv.

U

Dahlin menar att det är viktigt att förstå att visioner om skolan inte skapas i ett vakuum,
utan att de baseras på de politiska och ekonomiska värden som dominerar (Dahlin 2004, s
14). Utan en global värdestandard, som utgår från människans lika värde och utan
gemensamma framtidsvisioner spår Dahlin 1994 att vår värld kommer att riskera att hamna i
kaos och sammanbrott. Betraktar vi samhällsutvecklingen i backspegeln kan vi tydligare se
hur kampen om vilken ”världsetik och moral” som skall råda har blivit allt mer polariserad.
Alternativa sanningar sprids med ljusets hastighet via digitala och social medier.
Utbildningens roll som fostrande kunskapsinstitution har fått starka konkurrenter om
ungdomars uppmärksamhet. Uttryckt med Dahlins ord, bör utbildningen i ett framtida
samhälle bidra till att stärka elevernas kunskapande och utveckling som aktiva medborgare.
De djupare kunskapsbehoven, att få ordning på livet, förstå sammanhang i
tillvaron, sätta ihop bitarna, utveckla egna ståndpunkter, kunna argumentera för
sin åsikt, och gå från ren kunskap till verklig förståelse – kommer att bli allt mer
påtagliga. (Dahlin 1994, s. 15)
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2. Gymnasieskolans samhällsuppdrag
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I princip alla som bor i Sverige har genomgått någon form av utbildning och skola. En stor
andel är också sysselsatta inom utbildningsrelaterade arbeten och skolan brukar ibland
beskrivas som landets största arbetsplats (Jarl & Rönnberg, 2010; Pierre, 2007). Att många
har åsikter om skola och utbildning och att även forskningen i stor utsträckning har sysselsatt
sig med att studera detta fält överraskar nog få. Vad som inte har varit lika utbrett är
statsvetenskaplig utbildningsforskning, det vill säga sådan forskning som intresserar sig för
hur staten genom politiska processer och genom olika reformer (policys) reglerar
förhållandet mellan utbildning och det önskvärda samhället (Jakobi, Martens, & Wolf, 2010).
Forskningsfältet för policystudier kan något förenklat beskrivas som uppdelat på två olika
kunskapsintressen, som antingen studerar utbildningspolicyn med utgångspunkt i
effektivitet eller i social rättvisa (Stephen J Ball, 1997). Fältet domineras av studier kring
effektivitet, vilket inte är oproblematiskt bland annat för att den bygger på en
konsensusartad logik, en slags framgångsteknologi, om vad som fungerar och fyller
framförallt politikers behov (Holmdahl 2011). I förlängningen har detta både fått
konsekvenser för hur skolan har utvecklats och gett upphov till nya policys som vars syfte
varit att åtgärda aktörernas misslyckanden och tillkortakommande (Lieberman, 2005;
Lindholm, 2012) .
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De omfattande reformerna som genomfördes på skolområdet i slutet på 2000-talet och
början på 2010-talet, med ny lärarutbildning, ny läroplan för grundskolan, fler nationella
prov i olika ämnen och i lägre åldrar, ändrade betygssystem och en reformerad
gymnasieskola, kan ur ett statsvetenskapligt perspektiv inte förstås utan den större politiska
kontexten. Lundahl (Lundahl, 2008, 2010) menar att gymnasiereformen (Gy11) som
genomfördes hösten 2011 utgör en väsentlig förändring i riktning bort från en integrerad
gymnasieskola till en differentierad. Lundahl menar att reformen är att betrakta som ett
tydligt skifte i utbildningspolitiken om en att återgång till traditionella värden och mål med
ökad differentiering och fokus på arbetsmarknadens behov.
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Carlbaum (2012) menar med stöd av resultaten av sin longitudinella studie av reformer av
gymnasieskolan under tidsperioden 1970-2011, att skiftningen speglar en strid på ideologisk
och politisk nivå som rör sig om utbildningens mening i samhället men också vilket
medborgarskap som gymnasieskolan förväntas bidra med. Carlgren har identifierat tre olika
diskurser, sätt att tala om och uppfatta gymnasieskolan, nämligen en skola för alla, en skola
för livslångt lärande och en skola för arbetsmarknad. Diskursen om en skola för
arbetsmarknad framträder i gymnasiereformer från 2006 och framåt och betraktas som ett
tydligt ideologiskt skifte i förhållande till tidigare visioner om gymnasieskolan (jmf. Lundahl,
et al. 2010) och en diskurs som närmast trängt undan den tidigare diskursen, en skola för
alla, som baserar sig på idén om en breddad och allmän gymnasieutbildning. Denna diskurs
dominerade under 1970- och 1980-talet och betraktade gymnasieskolan som en
samhällsförändrande och demokratisk kraft. Från 2006 och framåt har den succesivt trängts
undan av diskursen om en skola för arbetsmarknad har gymnasieskolans uppgift i samhället
förskjutits från att bidra till ett social rättvist och likvärdigt samhälle till att handla om att
försörja marknaden med arbetskraft och en återgång till tidigare differentierade utbildning
med markerad åtskillnad mellan praktiska och teoretiska kunskaper. Detta märks exempelvis
3

i Gy11:s formuleringar som innebär en ökad differentiering mellan teoretiska och
yrkesprogram.

3. Gymnasieskolan och framtidens medborgare
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Skolan och utbildningen är en av de mest centrala arenorna som samhället har för
socialiseringen av framtida medborgare. Mot denna bakgrund blir utbildningen och
utbildningspolitiken starkt styrande för de normer om egenskaper, förmågor och beteenden
som privilegieras och ges en överordnad ställning i samhället. Skola och utbildning har
beskrivits som en disciplinerande maktutövning och en ideologisk statsapparat där den
rådande samhällsordningen och världsuppfattningen ska förmedlas och internaliseras
(Althusser, 1971). Utbildningspolitiken kan därför ses som en viktig arena för
betydelsekampen om såväl utbildningens mening som kampen om medborgarskapets
betydelse (S. J Ball, 1990). Hur vi styrs att tänka om oss själva och vår roll i skolan och
samhället uppstår inte i ett vakuum. De värden som policy tillskriver skolan, utbildning,
bildning och fostran ramar in, reproducerar, förstärker, förskjuter och förändrar vad som
framställs som centralt hos framtida medborgare.
Sammanfattningsvis kan förhållandet mellan utbildning och medborgarskap beskrivas som
att utbildningsreformerna konstruerar och ramar in vad som anses ska ingå i ett framtida
och önskvärt medborgarskap. Medborgarskapet såsom det konstrueras kan alltså fungera
både inkluderande och exkluderande. Därmed en viktig uppgift för uttolkare av
utbildningspolitisk policy på lokal nivå att synliggöra och problematisera medborgarskapet
och med ett kritiskt förhållningssätt, vara vaksam kring vilka som antas tillhöra och vilka som
har svårare att tillhöra det gemensamma medborgarskapet. Den här formen av
maktutövning kommer till uttryck i formuleringsprocessen, långt innan implementeringen av
reformen och förtjänar därför ett särskilt intresse i en lokal process som syftar till att
formulera ansatser för genomförandet av en gymnasieutbildning för framtiden.
Carlbaum (2012) menar med stöd av sin studie, att diskursen om en skola för
arbetsmarknaden bryter mot de tidigare dominerande diskurser, en skola för alla och en
skola för livslångt lärande på så sätt att jämlikhetssträvandena och den demokratiska och
emancipatoriska betydelsen av livslångt lärande och flexibilitet tystas helt. Detta sker bland
annat genom åtskiljandet mellan lämpliga och icke lämpade medborgare som de
anställningsbara respektive icke anställningsbara. Bland de icke anställningsbara, de som inte
bidrar till samhället, finns elever i riskzoner som ständigt tilltalas som problem, som
avvikande och de som gör ”fel” val. Dessa ”avvikare” benämns i texterna utifrån flera olika
beteckningar som exempelvis ”de osäkra”, ”de vilsna”, ”de obestämda”, ”de med
skolmisslyckanden”, ”de obehöriga”, ”de omogna”, ”de omotiverade”, ”de
svagpresterande”, ”de med svårigheter”, ”de skoltrötta”, ”de i behov av att gå omvägar och
sidovägar”. Både klass och kön görs i dessa artikuleringar till betydelsefulla åtskillnader
mellan ”avvikare” och ”normala” mellan inkluderade och exkluderade i det goda
medborgarskapet. I diskursen om en skola för arbetsmarknaden representerar ett rationellt
och välövervägt val. Ett val som leder till anställningsbarhet utifrån subjektets
förutsättningar, förkunskaper och fallenheter. Den anställningsbare medborgaren väljer rätt
från början och förlorar ingen tid. En viktig fråga att ställa i detta sammanhang blir då i vems
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intresse lyfts ständigt vikten av ökad genomströmning och krav på att klara studierna inom
tre år?

4. Åtskillnad mellan yrkesförberedande och
studieförberedande program
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Uppdelningen mellan å ena sidan yrkesutbildning och teoretisk akademiska utbildning kan
beskrivas som den mest bestående spänningen i utbildningssystemet. En spänning med
djupa historiska rötter och som legat till grund för framväxten av ett uppdelat, så kallat
binärt utbildningssystem (Richardson, 1983). Inrymt i denna spänning finns olika syn på
kunskap, olika uppfattningar om betydelsen av social rättvisa och i förlängningen vad som är
utbildningens och skolans syfte i samhället. Spänningen har exempelvis gett upphov till
uppdelning av yngre elever mellan läroverk och folkskola samt yrkesskola/fackskola eller
gymnasieskola för de äldre, men också en syn på teoretisk kunskap som mer
eftersträvansvärd och betydelsefull i förhållande till den praktiska och handlingsburna
kunskapen som människor erövrar i sin yrkespraktik.
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Studier av läroplanerna säger bara något om innehållet i läroplanerna med avseende på
spänningen mellan teoretiska och praktiska program som kan beskrivas som en inriktning på
ökande skillnader som en generell trend på policynivå. Forskning visar på de problem som
följer av sådan läroplan (Wheelahan, 2007) bland annat genom att yrkesutbildningarna riktas
mot ett fokus mot okvalificerat arbetsbaserat lärande. Tar man i beaktande klassmönster i
val av gymnasieprogram, innebär det att det finns en läroplan för elever praktisk och en för
teoretisk utbildning.
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Sett över tid har funnits både en strävan att skapa ett mer socialt rättvist och likvärdigt men
också en strävan att behålla skillnader, bland annat genom yrkesprogram och
högskoleförberedande program. Det går inte att blunda för att det finns en tydlig
klassdimension i differentieringssträvandena. Elever med arbetarklass bakgrund är
överrepresenterade i yrkesprogrammen och elever med föräldrar med akademiska bakgrund
dominerar i de högskoleförberedande programmen. En studie av innehållet i yrkes- och
studieförberedande program av Nylund, Rosvall och Ledman (2017) visar att elever i de
yrkesförberedande programmen utbildas för att ’göra’ och ’anpassa sig’, medan målen för
de högskoleförberedande programmen betonar 'tänka' och 'föreställa sig olika möjligheter'.
En slutsats av studien är att gymnasieskolans läro- och kursplaner syftar till att elever från
olika sociala klasser ska förberedas för helt olika roller i samhället.
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5. Utbildningsfilosofiska perspektiv
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Ett återkommande problem som forskare visat på är att det under lång tid saknas en utförlig,
medveten och kontinuerlig utbildningsfilosofisk diskussion om skolans roll samhället (Biesta,
2011; Englund, 2005; Kallós & Lundgren, 1979). Vid tiden för såväl grundskolans som
gymnasieskolans genomförande gavs den utbildningsfilosofiska diskussionen magert
utrymme. Istället har de politiska motsättningarna främst handlat om skolans organisation
(Isling, 1980). Forskning om skolan har hitintills främst haft rollen som politikens
problemlösare och där resultaten legat till grund för reformer om skolans organisation och
innehåll. Frågan är då om utbildningsfilosofin har spelat ut sin roll eller är det tänkbart att
den kan förse oss med verktyg för att förstå åt vilket håll den svenska gymnasieskolan är på
väg. Syftet med den här texten är inte att ge enkla svar på komplexa frågor, utan har som
främsta syfte att ur ett vetenskapligt perspektiv problematisera och ställa kritiska frågor om
den framtida gymnasieskolan i Piteå kommun. Genom att ställa gymnasieskolans
pedagogiska syfte i relation till det önskade samhället är det min förhoppning att den lokala
dialogen om Strömbackaskolan 2025, kan utgå från den vetenskapliga grundens främsta
kännetecken, nämligen att ställa frågor som öppnar upp för nya tankar och perspektiv,
snarare än att leverera svar.
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Här följer en beskrivning av några olika utbildningsfilosofiska riktningar som skulle kunna
bidra till att analysera den svenska gymnasieskolans framtid i en lokal utbildningskontext och
dess specifika utmaningar i arbetet med att besvara frågan den framtida gymnasieskolans
utformning lokalt i Piteå. Utbildningsfilosofin kan framförallt bidra till att lyfta fram den
pedagogiska och kritiska blicken och vitalisera samtalet om utbildningens pedagogiska syfte
för eleverna, samhället och framtiden.
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Utbildningsfilosofier består dels olika ideologier, det vill säga idéer om samhället och skolans
uppgift i samhället och dels olika epistemologier, som handlar om syn kunskap och vad som
räknas som viktig kunskap. Redan Aristoteles på sin tid identifierade olika kunskapsformer
episteme och fronesis. Kunskap som episteme är förbundet med vetenskaplig förståelse av
ett problem och består av en uppsättning påståenden som kan förklaras, undersökas och
överföras. Dessa är allmänna till sin natur, abstrakt formulerade och tillämpbara på flera
olika områden eller problem. Kunskap som fronesis står för handlingskunskap och praktisk
visdom som partikulär och situationsbunden (Korthagen 2001; Onnismaa, Tahkokallio &
Kalliala, 2015; (Gustavsson, 2000)). Uppdelningen mellan å ena sida kunskap som teoretisk
och å andra sidan som praktisk och handlingsburen är minst sagt av stor betydelse
fortfarande i dag som en åtskiljande kraft, som bland annat märks i reformeringen av
gymnasieskolan och viljan till en allt tydligare uppdelning av å ena sidan yrkesprogram å
andra sidan studieförberedande program (ref.)
Pedagogen John Dewey, utvecklade progressivismen, en ny utbildningsfilosofi i början av
förra sekelskiftet som utgick från en kunskapssyn som satte såväl handlingskunskap som
skolans demokratifostrande och kunskapande uppdrag i centrum. Frågan som Dewey
brottades med känns kanske igen: Hur skulle det amerikanska skolsystemet och skolornas
inre arbete förändras för att anpassas till samhällets utveckling och hur kunde pedagogiken
samtidigt utveckla demokratin? Konkret utformade Dewey ett aktivitetspedagogiskt
6

program, arbetsskolan, som byggde på samarbete mellan eleverna och ständig
elevverksamhet. Gränsen mellan grundläggande medborgarutbildning och yrkesutbildning
löstes upp (Seguel, 1966). I Deweys program ingick även att etablera pedagogik som en
vetenskap som bedrev forskning och utveckling i skolan kring skolornas kärnverksamhet
(Wirth, 1966). Pedagogiken inordnades i ett samhälleligt program för social integration i
relation till vissa specifika samhälleliga villkor som kapitalistisk industrialism och demokrati.
Dewey menar i Demokrati och utbildning (Dewey, 1999) att individen utvecklas genom ett
aktivt samspel med sin omvärld, och hans pedagogiska program kom att få beteckningen
’learning by doing”. För Dewey var uppfostrans- och undervisningsprocessen i sig ett mål:
Eftersom att växa är det karaktäristiska för livet, är utbildning det samma som att
växa – den har inget mål bortom sig själv (Dewey 1999, s. 91).
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Enligt Kantor (1978) framställs progressivismen ofta som en humanistisk och demokratiskt
baserad frigörande utbildningsfilosofi som omvandlade utbildningstänkandet. Andra
beskriver den som naiv och blind för kapitalismens syn på arbete och demokrati. En tredje
ser den som oerhört mångfacetterad och motsägelsefull utbildningsfilosofi vars syfte var att
bana väg för massutbildning.
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Som utbildningsfilosofi betraktat kan progressivismen ses som en kritik mot essentialismens
formalistiska utbildningsideal, dvs. en utbildning med ett tydligt och förutbestämt
kunskapsinnehåll (Englund, 2005). Essentialismens förespråkare var starkt kritiska och
anklagade den progressivistiska synen på handlingskunskapens betydelse, för att ha bidragit
till elevernas bristande vetenskaplig skolning. Här finner vi grunden till den spänning som
handlar om vitt skild syn på kunskap, som tycks vara svår att greppa, inte minst i den
politiska debatten. Bristen och kanske ovilja till utbildningsfilosofisk förståelse gör att
samtalet om en av utbildningens olika kunskapsdimensioner stannar vid grunda och
tendensiösa uttryck som ”flum” kontra ”plugg” (Liedman, 2011). Progressivismens
förespråkar stod för en öppnare attityd till kunskapsinnehållet, där även erfarenheter och
handling sågs som kunskap men också genom att den tillskrev såväl barnets intresse som
kunskaper ett högt värde.
Essentialismen förespråkade framförallt att skolornas verksamhet först och främst skulle
bygga på det essentiella, den vetenskapligt prövade och ärvda kunskapen och det moderna
samhällets lagar för kunskapsbildning. I kontrast till progressivismen ville essentialismen
betona att utgångspunkten för skolans undervisning skulle tas i de traditionella skolämnena,
och att skolämnens relation till den vetenskapliga disciplinerna skulle stärkas. Kneller (1972)
har identifierat fyra typiska drag i essentialismens utbildningsfilosofi, nämligen: att lära sig
något är förbundet med hårt arbete som kräver att man inordnar sig, disciplin är nödvändigt,
lärarna äger initiativet, kärnan i undervisningen handlar om överföring av ämnesstoff och att
skolan ska använda sig av traditionella metoder i utvecklandet av elevers tänkande. Kneller
menar att essentialismen har sitt sociala ursprung i den moderna teknologiska och
ekonomiska kulturen och argumenten tar ofta sin utgångspunkt i konservativa eller
liberalkonservativa politiska ideologier.
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Progressivismen banade väg för två andra utbildningsfilosofier, den än mer radikala
rekonstruktivismen och dess motsats perennialismen (Hutchins, 1936). Perennialismen som
utbildningsfilosofi har sitt ursprung i humanistisk kultur. De klassiska historiska verkens
betraktelser över de eviga frågorna betonas och utbildningens syfte är att ge eleverna en
förmåga att hantera livets stora och svåra frågor. Perennialismen är den stora kritikern av
utbildningssystemets anpassning till ekonomins och den ekonomiska tillväxtens krav på
exempelvis yrkesutbildning. Mot detta har ett allmänbildningsideal, med inslag av klassiskt
bildningsideal ställts. Perennialismen har i likhet med essentialismen uppfattningen att det
är utbildningsystemets uppgift att överföra den sanna kunskapen. För perennialismen är
denna sanning evig och det är kunskap om de eviga frågorna som bildar människan.
Perennialismen är den utbildningsfilosofi som i första hand har sökt att hävda att skolans
viktigaste uppgift är att förmedla ett kulturarv (se exempelvis Liedman 2011).
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Varken essentialismen eller perennialismen lämnar något större utrymme för att närma sig
politiken och den politiska dimensionen av utbildningen och dess syfte i samhället. Men det
gör däremot rekonstruktivismen som tar steget längre än Dewey och progressivismen i detta
avseende och menar att skolans arbete skulle relateras till bestämda mål för
samhällsutvecklingen (Counts, 1932). Counts menade att utbildning alltid och med
nödvändighet förmedlar vissa värden. Den tradition och värdebas som Counts förespråkade
var demokratins och inrymde en kritik av det amerikanska samhällets ekonomiska
organisering. Rekonstruktivisterna ansåg att det var skolans uppgift att ställa kritiska frågor
om samhällets organisering och andra konfliktfyllda eller kontroversiella frågor.
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Frågor om relationen samhälle-utbildning i det västerländska samhället sammanfattas av
Englund (2005) som genomgående komplexa och problematiska. Detta gäller i särskilt hög
grad frågan om förändring av utbildning. Genom studier av läroplaner och där särskilt den så
kallade medborgardelen av utbildningen som omfattar undervisning om samhälle och
historia har Englund visat hur läroplanerna har formats i politiska strider. För 1900-talets
utveckling av skolan har Englund hittat tre olika utbildningskonceptioner: Den patriarkala,
den vetenskapligt rationella och den demokratiska, som tydligt grundar sig i de olika
utbildningsfilosofierna. Men, det paradoxala och för skolans utveckling problematiska är att
debatten om skolan inte förmått att medvetenhet redogöra för hur olika reformer kan
komma påverka synen på kunskap och demokrati. Med andra ord, så konstaterar Englund
att utbildningsfilosofin är verksam när politiker utformar reformer som avser att förnya
skolan. Problemet är att samtalet om skolans uppdrag förytligas och försvåras genom bristen
på uttalad utbildningsfilosofisk anknytning. Det blir svårt både för politikerna och de som ska
realisera reformerna att förstå åt vilket håll skolan är på väg och hur detta hindrar eller
möjliggör skolans såväl skolans kunskaps- som samhällsfostrande uppdrag.
Utbildningsfilosofin erbjuder olika sätt att förstå utbildning ur ett pedagogiskt perspektiv och
berör korrekt behandling av barn och unga, det vill säga deras andliga, fysiska och moraliska
utveckling. Warmington (2009) är en utbildningsfilosofisk forskare som menar att marxistisk
teori åter kan vara intressant då de specifikt är inriktad på att analysera utbildningens villkor
i ett ekonomiskt och kapitalistiskt system. Medan utbildningsfilosofer som Dewey, mer var
inriktad mot utbildningens demokratiska dimension i kombination med den handlingsburna
8
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kunskapsdimensionen kan Marx genom sin samhällsfilosofi erbjuda teoretiska begrepp för
att diskutera förhållandet mellan kapitalism, utbildning och sociala orättvisor (Warmington,
2009). Mike Coles (2008) bok Marxism and educational theory: Origins and Issues intresserar
sig för denna teoretiska klyfta mellan utbildningens sociala dimension i förhållande till
kapitalism. Cole vill med boken starta en dialog med dem som intresserar sig för social
rättvisa och förändring. I boken kopplar Cole samman det globala gränssnittet mellan politisk
teori och utbildningsfilosofi, sprungen ur de förändringar som utbildningssystemet har
genomgått under inflytande av nyliberala ideologier. Cole menar att marxistisk teori kan
förnya och skärpa de teoretiska analyserna inom utbildningsteorier i förhållande till talet om
utbildningens förhållandet till den framtida arbetskraften. Marxismen lyfter fram den
materialiska historiesynen, där produktion och utbyte ses som basen för alla sociala bidrag.
Det vill säga där kapitalism och tillväxt ses som samhällets syfte och drivkraften i
utformandet av utbildning styrs av att maximer vinst genom en flexibel och anställningsbar
arbetskraft.

U

tre

dn

in

gs

m
at

er

ia

Utbildning har en ambivalent position i förhållande till kapitalism. Den ska både stå emot och
bereda väg för det kapitalistiska samhället. Cole (2008) har bland annat med stöd av
marxistisk teori visat hur progressiv utbildning, och skolämnen med praktisk inriktning ur ett
nyliberalt perspektiv sågs som ett hot mot effektivitet och tillväxt därför måste tas bort.
Coles poäng är att visa att utbildning är och förblir ett politiskt fält och att av detta följer att
det är nödvändigt att förstå att vad som kan räknas som viktig och legitim kunskap snabbt
kan komma att förändras. Varken synen på kunskap eller utbildningens förhållande till social
rättvisa och demokrati kan tas för given, utan är konstant utsatta för omprövningar.
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6. Avslutande tankar och rekommendationer
Det historiska perspektivet på konstruktionen av den svenska gymnasieskolan kan ge ett
underlag för reflektion om framtiden, men stora förändringar och händelser i samhället
väcker också frågan om vilken utbildning som eleverna behöver för att verka i ett allt mer
polariserat samhället. Forskning inom samhällsvetenskapen har sedan 1970-talet visar att
höger-populism är stadigt på frammarsch i Europa och USA (Wilson & Haynsworth 2012).
Detta gäller såväl ny-nazistiska partier som en politisk retorik hos sk högerpopulistiska
partier som alltmer lutar sig mot rasistiska och nationalistiska ideal och riktar sig mot vissa
segment av väljare, som ofta framställs som de som svikits av samhället (Mammone 2009).
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Forskningen har konstaterat att idéer om ett social likvärdigt samhälle genom en skola för
alla har haft en historiskt stark position i Sverige och som genomsyrat själva idén med skola i
svensk utbildningspolicy. En ideologi som bygger på en långt gående konsensus kring den
svenska demokratiska välfärdsmodellen. Det är dessa idéer som antas ha spelat en
avgörande roll för det svenska samhällets och dess politiska kulturs immunitet mot populism
under den tidsperiod som populistiska partier formades i andra nordiska och europeiska
länder (Taggart 1996, Kitschelt 1997, Rydgren 2002, 2006, Bennich-Björkman & BlomQvist
2008). När stora nedskärningar i välfärden, bland annat skola, genomfördes under 1990-talet
uppstod en spricka i den svenska immuniteten, som kom att öppna dörren för populism även
i Sverige. Frågan som med allvar bör ställas är om en skola för arbetsmarknad är den rätta
vägen att gå för att framtidens medborgare ska vara rustade för att hävda demokratiska
principer och alla människors lika värde? Populismen utmanar sådana frågor som tar sin
grund i en liberal demokrati, liberala institutioner, värden och dess lagar och regler. När
gymnasieutbildningen ska formas för framtidens medborgare i en skola för arbetsmarknad,
där det demokratiska uppdraget närmast osynliggjorts blir en viktig fråga att ställa sig om
och på vilket sätt skolan kan bidra till att skapa ett samhälle som utgår från mänskliga
rättigheter och de ansatser som gymnasieskolans läroplan framhåller.

U

Såväl samhället som skolan förändras hela tiden. Verksamheten i gymnasiet utsätts för ett
korstryck från olika håll, utifrån, inifrån och uppifrån. Allt fler aktörer i samhället utanför
skolan formar genom sina föreställningar om utbildningens syfte på ett mer eller mindre
tydligt sätt innehållet och formen i undervisningen. I korsdraget mellan olika förväntningar
på samhällsnivå, nya reformer och det som kan beskrivas som pedagogikens kärna,
kunskaper och värden ska nya visioner för en gymnasieskola som utbildar elever som ska
verka i samhället under lång tid framåt ställs frågan på sin spets om vilka kunskaper och
värden som Strömbackaskolan 2025 ska förse framtidens medborgare med.
Istället för att ställa frågan om vad marknaden behöver av skolan och eleverna, blir det i de
fortsatta samtalen om Strömbackaskolan också viktigt att ställa frågan om vilka kunskaper
eleverna behöver för att forma ett samhälle som vilar på de värden som skolan är satt att
förvalta och bevara? När förändringen i samhället tycks gå i motsatt riktning, där principer
som vilar på föreställningar om ett öppet demokratiskt och tolerant samhälle, mänskliga frioch rättigheter samt människans lika värde ifrågasätts, försvagade dessa värden och
demokratin genom att samhällets främsta institutioner för att skydda dessa värden, skolan,
har blivit verktyg för något annat. Rätten till utbildning är nära förknippad med ett fritt,
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demokratiskt samhälle. Rätten till arbete är en av de mänskliga rättigheterna, det vill säga en
del i den frihet som ingår i samhällets ansvar och alltså inte kan reduceras till ett individuellt
projekt, där elever redan i tidig ålder sorteras och ges etiketter som inte bara innebär en
stigmatisering utan också förhindrar elevernas lärande och utveckling. Ett sådant synsätt går
stick i stäv med pedagogikens grundläggande utgångspunkter, nämligen att grunden för
lärande är att tänka att man kan, inte tvärt om.
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Det är med anledning av detta, elevernas rätt att lära sig i en skola för alla, som frågan om
Strömbackaskolan 2025, bör fokusera på vissa kunskaper och samtalen om dessa bör ske
med utgångspunkt i de utbildningsfilosofiska grundfundamenten frihet, makt, lika värde,
kunskap och ett gott liv. Om man inte tar åtskillnaden mellan yrkesprogram och
studieförberedande program för given eller som ett självklart naturligt fenomen, uppstår
viktiga och angelägna frågor. Exempelvis varför det är det är viktigt att kunna relatera till
teori i de studieförberedande program men inte i yrkesprogrammen? Varför ska bara elever i
studieförberedande program studera psykologi och filosofi? Varför är kritiskt tänkande bara
viktigt i de studieförberedande programmen? Varför är det inte relevant med kunskap om
hur man uppför sig på arbetsplatser för elever på de studieförberedande programmen? Men
framförallt kan och bör särhållandet mellan fronesis, teoretisk kunskap och episteme,
handlingsburen kunskap ifrågasättas. Frågan om förhållandet mellan teori och praktik, kan
liksom frågan om hönan och ägget, inte besvaras, och detta menar jag är ett tydligt tecken
på att det bör betraktas som delar i samma enhet. Ett teoretiskt yrke är väl också praktiskt
liksom att det som brukar benämnas som ett praktiskt yrke är också teoretiskt. Eller finns det
någon som på allvar tänker att tanken kan frikopplas från handlingen? I samma stund som
du agerar enligt denna logik har du i handling motsagt ditt eget argument!
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Ha också modet att ställa frågan är om och varför det behövs en differentierad skola. Och
när så görs, ställ både elevernas lärande och demokratiska bildning i förgrunden.
Problematisera också föreställningar om vetenskaplig kunskap. Vetenskaplig kunskap är inte
skild från handlingskunskap utan bör betrakta vetenskap som en utgångspunkt för en
utbildningspraktik som antar utmaningen att svara upp mot behov av en problemorienterad
och kritiskt frågande utbildning på vetenskaplig grund för att möta komplexa utmaningar i
en komplex värld som våra barn kommer att växa upp i. Givet detta, blir det också möjligt att
ställa kritiska frågor om vad det är hos de olika ämnena i yrkesutbildningen som hjälper
framtidens medborgare att bemästra framtidens okända problem som hotar de
grundläggande mänskliga värdena? Är det de så kallade grundläggande kunskaperna och
färdigheterna som framhålls allt mer som nödvändiga viktiga även i framtiden? Och vad
menar vi egentligen med ”grundläggande” och vad är det som säger att denna
grundläggande kunskap är viktigare än djupare kunskap?
Sammanfattningsvis, samtalen om en framtida skola, Strömbackaskolan 2025, bör ta sin
utgångspunkt i a. en analys av de krafter som förändrar samhället, b. de visioner som vi har
om framtidens samhälle och det goda livet och c. de utbildningsbehov som skolan utifrån
detta ska uppfylla. Frågan om utbildning bör framför allt föras ur barn och ungas perspektiv,
inte marknadens, och utgå från det som är centralt och viktigt i unga människors
bildningsresor. Om elevernas uppväxtförhållande ändras, får detta konsekvenser för arbetet
11
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i skolan. Utan att förstå elevernas bakgrund och deras intressen är det inte meningsfullt att
diskutera den framtida skolan.
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