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1 Inledning 

Inom politisk filosofi har det under de senaste decennierna vuxit fram en disciplin som särskilt 

fokuserar på idéer om medborgaren och medborgarskapet, där frågor kring individens 

skyldigheter och rättigheter gentemot medmänniskor och staten är av intresse. Vidare har sedan 

läroplansteoretiker studerat skolan och läroplanerna som en institution i vilken medborgaren 

skapas. Här har också samhällets och ekonomins behov framhållits som en betingelse för 

medborgarskapets innehåll och vilka egenskaper som anses önskvärda hos de framtida 

medborgarna. 

Skolans fostransuppdrag (eller medborgarfostran) har sedan folkskolans införande 1842 

genomgått stora förändringar, och efter andra världskrigets slut rörde sig svensk 

utbildningspolitik från en konservativt sammanhållande och paternalistisk medborgarfostran 

till vad som kommit att betecknas som en demokratisk konception av medborgarfostran. Den 

här studien tar avstamp vid införandet av en sammanhållen gymnasieskola 1970 och söker 

rekonstruera medborgaridealets förändrade innehåll och förutsättningar fram till 2011 års 

gymnasiereform. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att genom idéanalys undersöka och beskriva vilket eller vilka 

medborgarideal som kommer till uttryck i de svenska läroplanerna för gymnasiet (Lgy70, 

Lpf94, GY2011) och hur dessa ideal förändrats över tid. För att begripliggöra förändringen 

ämnar jag också ge en försiktig förklaring till hur detta kan förstås i relation till den samhälleliga 

utvecklingen. Utifrån detta syfte är studiens frågeställningar: 

 

Vilka medborgarideal kommer till uttryck i de svenska läroplanerna för gymnasiet? 

Hur har dessa ideal förändrats över tid, och hur kan förändringen förstås i relation till de 

rådande politiska och ekonomiska kontexterna?   

 

För att få en uppfattning om vilka allmänna medborgarideal som kommer till uttryck i 

läroplanerna har studien sin utgångspunkt i de läroplaner som är eller har varit gemensamma 

för de flesta eller alla gymnasielinjer i Sverige, med undantag för gymnasiesärskolan och 
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vuxenutbildningarna. För att besvara frågeställningen genomförs en textanalys av läroplanerna 

och dess förarbeten, som sedan ställs mot teorier om läroplansutveckling och medborgarskap. 
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2 Teori 

2.1 Medborgarskapsteorier  

I T.H. Marshalls Citizenship and Social Class ges en historisk överblick över medborgarskapets 

utveckling, och hans skrift har i hög grad påverkat medborgskapsteoretiska diskussioner efter 

andra världskriget. Han menar att medborgarskapet utvecklats gradvis, parallellt med 

kapitalismens utbredning, och delar in utvecklingen i tre delvis överlappande faser: 1700-talets 

civila rättigheter, 1800-talets politiska rättigheter och 1900-talets sociala rättigheter. 1700-talets 

reformer innefattade bland annat näringsfrihet, och i den här perioden befästes rätten till 

egendom och juridiska rättigheter. 1800-talet kom så att präglas av en utvidgning av de civila 

rättigheterna till bredare segment av befolkningen, och politiska rättigheter i form av rösträtt 

och yttrandefrihet började ta form. 1900-talets utveckling berörde framförallt ekonomiska och 

sociala rättigheter, och i västvärlden började här framväxten av den moderna välfärdsstaten. 

Till dessa sociala rättigheter räknar Marshall utbildningen, som för den här studien är särskilt 

intressant i dess koppling till och möjliggörande av de andra två aspekterna av 

medborgarskapet. I sin essä framhåller Marshall utbildningens instrumentella roll på två plan; 

dels som näring till medborgarskapets civila och politiska dimensioner, dels som upprätthållare 

av ett samhälles sociala och ekonomiska institutioner. Utbildningen ses här som skapandet av 

framtida medborgare (eftersom barn och ungdomar är uteslutna från de civila och politiska 

rättigheterna). Staten spelar här en central roll i utformandet av önskvärda medborgare, och 

medborgarnas rättighet är inte att få utbildning utan snarare att i vuxen ålder vara utbildad.1 

Marshalls medborgarskap förstås som ett passivt åtnjutande av rättigheter, och utbildningen 

som social rättighet garanterar att medborgarskapet åtnjuts på informerade grunder.2   

Som ett svar på förståelsen av medborgaren som en passiv rättighetsmottagare har senare 

medborgarskapsteoretiker diskuterat vilka skyldigheter medborgare har och hur dessa kan 

aktiveras. I relation till de rättigheter som formulerades ovan lyfter Kymlicka fram Galston som 

visar på motsvarande dygder som anses vara en del av medborgarskapet: ”generella dygder”, 

som motsvarar de civila rättigheterna och kommer till uttryck i form av laglydighet och lojalitet; 

politiska dygder, som motsvarar de politiska rättigheterna och innebär en öppenhet för 

diskussion och deltagande i den politiska processen; samt sociala och ekonomiska dygder, vilka 

motsvaras av de sociala rättigheterna och innebär fördomsfrihet, arbetsmoral och medkänsla.3 

                                                           
1 Marshall & Bottomore, 1952:3ff. 
2 Kymlicka, 2002:288 
3 Ibid. 
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Genom de här dygderna aktiveras således medborgaren på olika sätt, vilket enligt Dahlstedt har 

haft effekter på utbildningsväsendet i form av en ”aktiveringens politik”.4 

Den här aktiveringens politik har sett annorlunda ut och i de liberala kapitalistiska västländerna 

har fostrandet av medborgerliga dygder skett på olika sätt. Bland annat har nyliberala 

medborgarteorier inriktat sig på marknaden som en plats för medborgarnas aktivering, där bland 

annat en expansiv välfärd ses som en orsak till passiviserandet av medborgarna5 (i Sverige 

illustrerat genom bland annat Fredrik Reinfeldts bok Det sovande folket). Här blir för skolans 

del marknadsanpassningen en del av fostrandet av medborgarna för att uppmuntra 

självförsörjning och deltagande. Marknadsanpassningen får också effekter på de sociala 

rättigheterna, eftersom det antas att den fria marknaden innehåller mekanismer som motverkar 

diskriminering. 6  

Vid sidan av marknaden har man också argumenterat för att deltagande i det politiska livet i sig 

när de dygder som medborgarskapet innefattar. I vissa länder har därför obligatorisk röstning 

setts som ett sätt att uppmuntra deltagande och att deltagandet i sig sedan för med sig ett mer 

aktivt medborgarskap, en tanke som går tillbaka till Rosseau och Mill. I Sverige kan olika 

former av elevinflytande ses som ett sätt att på ett tidigt skede inkorporera ungdomar och elever 

i det politiska livet och medborgarskapet. Den dolda läroplanen blir här också ett sätt att fostra 

dygder hos de blivande medborgarna, som genom skolans generella struktur och miljö formar 

eleverna utan något explicit tvång eller genom obligatorisk skolgång.7  

I aktiveringen av medborgarskapet har också mycket fokus riktats mot den deliberativa 

aspekten av demokratin, och deltagande i den politiska diskussionen har setts som en väsentlig 

del av medborgarskapet. Den kommunikativa processen i det politiska livet ses som ett sätt att 

skapa förståelse och breddad kunskap hos medborgaren. Resonerande, kritiskt tänkande och 

aktivt engagemang i debatten blir de dygder som aktiverar medborgarna bortom omröstningar, 

och det deliberativa samtalet anses kunna skapa en samstämmighet och överbrygga 

motsättningar. Den deliberativa demokratin och den resonerande medborgaren skapar också 

sätt att bredda medborgarskapet för minoriteter vars numerär ibland gör deras påverkan genom 

omröstningar liten.8  

                                                           
4 Dahlstedt, 2009:9 
5 Kymlicka, 2002:304 
6 Ibid. 
7 Kymlicka, 2002:302ff. 
8 Ibid. 
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I hög grad framstår medborgarskapet som en nationell angelägenhet. Den historiska 

utvecklingen av medborgarskapet har främst varit kopplat till nationsbyggandet, och 

medborgarens rättigheter har varit garanterade av en stat och dennes skyldigheter har främst 

varit mot nationalstaten eller andra medborgare av samma nationalitet. Kymlicka lyfter 

emellertid tankar kring ett kosmopolitiskt medborgarskap, i vilket de olika aspekterna av 

medborgarskapet inte bara innefattar och berör de som bor i det egna landet, och EU lyfts fram 

som ett exempel på ett utvidgat medborgarskap. De rättigheter och skyldigheter som här anses 

konstituera medborgarskapet, medborgarens agens på marknaden, i politiska institutioner och i 

det resonerande samtalet är inte nödvändigtvis begränsat till nationalstaten. Medborgarskapet 

kan teoretiskt succesivt omfatta allt större delar av jordens befolkning, och den utveckling av 

internationella samarbeten som skett efter Marshalls essä gavs ut 1950 illustrerar just detta.9  

Idéer om medborgarskap är alltså en konstruktion som uppstått och uppstår under lång tid och 

som innefattar många aspekter av relationen mellan individ(er), samhälle och stat. Fokus för 

den här studien är emellertid medborgarskapets subjekt, medborgaren, och formerandet av 

denna. Som den historiska framställningen påvisade är medborgarskapet ingen naturgiven 

företeelse, utan har utvecklats under vissa bestämda sociala och ekonomiska kontexter på olika 

sätt under de senaste 300-åren. Medborgaren föds således inte, den skapas, och Dahlstedt & 

Olsson kallar denna process för medborgarskapande.10 I den här processen är naturligtvis en 

rad aktörer iblandade, inte minst skolväsendet, vars fostransuppdrag är en central del av 

verksamheten.  

 

2.2 Medborgarskapet och läroplanen 

Skolan och utbildningsväsendet spelar en viktig roll inte bara som förmedlare av kunskap, utan 

även som fostrare av vissa specifika medborgerliga dygder. I liberalt präglade teorier har skolan 

setts som en katalysator till social förändring och förbättring. Det har också påpekats att skolan 

inte bara bär på en förändrande kraft, utan också agerar för att konservera och upprätthålla 

sociala hierarkier och ojämlikheter i samhället. Eleven ska inte bara få kunskap om och utveckla 

sina medborgerliga rättigheter och skyldigheter, utan hon socialiseras också in i en bredare 

social och ekonomisk struktur. Hur socialisationen ska gå till, åt vilket håll den ska gå och 

ytterst vilka medborgerliga dygder som anses eftersträvansvärda bestäms på den politiska nivån 

                                                           
9 Kymlicka, 2002:312ff. 
10 Dahlstedt & Olson, 2013:15 
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genom den demokratiska processen. Utformande av läroplanens innehåll vinns genom den här 

politiska kampen, och det är i läroplanen framtidens medborgare föds.1112 Inom 

läroplansteoretisk forskning har bland annat Englund särskilt uppmärksammat denna kamp 

mellan olika sociala krafter och statens föränderliga medborgarfostran. Med start i 1920-talets 

införande av en ny undervisningsplan och obligatorisk fortsättningsskola har en medborgerlig 

läroplanskod varit det övergripande paraply under vilket svensk utbildningspolitik bedrivits. 13 

Den första perioden i svensk medborgarbildning benämner Englund som patriarkalisk, och trots 

att den genomfördes av en liberal och socialdemokratisk regering innebar 

medborgarkunskapen, främst historieundervisningen och kristendomsämnet, en fostran till 

”vördnad för andlig och världslig överhöghet”.14 Medborgarskapandet var konservativt i sin 

utformning, och betonade tydligt nationen och de hierarkiska förhållanden på vilket samhället 

var byggt.15 

Efter andra världskrigets slut och hotet från diktaturerna kom blicken att riktas mot skolan som 

en plats för att fostra framtidens demokratiska medborgare. Denna demokratiska svängning 

innebar också ett brott mot den ovan nämnda tyska utbildningstraditionen, som varit 

konservativt präglad och framförallt inriktad på karaktärsfostran. På 1950-talet blev också 

samhällskunskapen ett eget ämne, med ett medborgarskapande syfte som rörde sig från historie- 

och kristendomsämnet. Samtidigt innebar efterkrigstidens ekonomiska och tekniska 

möjligheter att arbetsmarknaden i allt högre grad letade utbildad arbetskraft, och perioden i 

mitten av 1900-talet kommer Englund att beteckna som präglad av ”den vetenskapligt-

rationella utbildningskonceptionen”. Den ekonomiska och tekniska utvecklingen gavs prioritet 

inom utbildningsväsendet, och man såg denna utveckling som ett sätt att nå ett gott samhälle 

där det inte fanns någon konflikt mellan samhällets och individens intressen – individen 

skapades i gemenskapen.1617  

Mot slutet av 60-talet rör sig skolan emellertid bort från den vetenskapligt-rationella förståelsen 

av utbildning, och den essentialistiska kunskapssyn som stått i samklang med ekonomins behov 

får stå tillbaka. Istället för det utpräglade konsensusideal som rådde under efterkrigstiden syftar 

                                                           
11 Englund, 1986:20ff. 
12 Dahlstedt & Olson 2012:16ff. 
13 Englund, 2005 
14 Englund, 1986:243 
15 Wahlström, 2016:30 
16 Ibid. 
17 Englund, 1986:387ff. 



9 
 

skolan här i högre grad till att lyfta fram frågor om makt, jämställdhet och inflytande. Skolan 

blir här en drivande faktor bakom samhällsförändring och det är i den här demokratiska 

konceptionen av utbildning (vilken fortfarande råder) som den här uppsatsen rör sig.1819 

 

  

                                                           
18 Englund, 1986:575ff. 
19 Wahlström, 2016:30 
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3 Metod och material 

3.1 Idéanalys 

För att undersöka vilka medborgarideal som kommer till uttryck i de svenska läroplanerna 

tillämpas en kvalitativ textanalys i form av en idéanalys. Utgångspunkten vid valet av metod 

har varit att de politiska dokument som styr skolverksamheten ofta är flertydiga och öppna för 

olika tolkningar. Den idéanalytiska metoden blir då ett redskap för att utröna vilken tolkning 

som är mest rimlig, och för att beskriva medborgaridealet i det material som är underlag för 

studien.20 Idéanalysen används alltså här för att rekonstruera medborgarskapet och för att 

relatera det till dess politiska och ekonomiska förutsättningar. Den parallella analysen av tre 

läroplaner möjliggör vidare en undersökning av vilka förändringar medborgarfostran i 

gymnasieskolan genomgått. 

Vid valet av metod ställs man inför svårigheten att utforma en klar och avgränsande 

analysapparat som samtidigt tar hänsyn till analysobjektens komplexitet. Idealtypiska 

medborgarskap och medborgardimensioner är användbara för att systematisera och fokusera 

materialet, men dessa analysverktyg för också med sig en risk att materialet sätts i en tvångströja 

efter på förhand givna ramar.21 Som nämndes bär skolans styrdokument på flera olika 

tolkningsmöjligheter och är ett resultat av politiska kompromisser. För att undvika att materialet 

i alltför hög grad tvingas in i givna konstruktioner kommer jag skilja mellan olika 

medborgarideal genom att jämföra dem längs tre dimensioner. Användningen av dimensioner 

ger materialet större utrymme att tala för sig själv, och möjliggör en mer nyanserad jämförelse. 

Användningen av dimensioner innebär också att skolverksamhetens kompromissartade 

styrning tydligare kan illustreras.  

Utifrån Marshalls medborgarskapsteorier har Butcher & Mullard formulerat fyra 

medborgarskapsideal genom vilka man kan förstå medborgarskapet, och för studiens syfte står 

två typer av medborgarskap i centrum - den kommunitäre medborgaren och den oberoende 

medborgaren: 

Det kommunitära medborgarskapet kännetecknas här av social samhörighet. Medborgaren 

förankras i och existerar främst i sin sociala kontext och historia, och samhället byggs kring 

idéer om solidaritet och vänskap. Individen garanteras rättigheter men förväntas uppfylla sitt 

samhälleliga ansvar genom att bära upp de institutioner som garanterar kontinuitet, identitet 

                                                           
20 Beckman, 2005:14, 50 
21 Bergstöm & Boréus, 2014:150ff. 
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och sammanhållning.22 Det kommunitära medborgarskapet söker också förändring inom det 

politiska och gemensamma beslutsfattandet; förändring sker genom kollektiva beslut med 

demokratisk förankring. Förutom ett nationellt förankrat medborgarskap ser också den 

kommunitäre medborgaren sig själv i ett vidgat internationellt sammanhang. Det kommunitära 

medborgarskapet bär också kollektivistiska drag i det att individen inte ses som det främsta 

samhälleliga subjektet. Individen existerar primärt i sitt förhållande till och upprätthållande av 

gemenskapen och det gemensamma projektet. Således blir också den viktigaste arenan för 

förändring den demokratiska processen, i vilken politiska gemenskaper och föreningar är 

grunden. I ett internationellt hänseende är den kommunitäre medborgaren internationalistisk, i 

det att mellanfolklig gemenskap är grunden för det vidgade medborgarskapet. 

Den oberoende medborgaren kännetecknas istället av hög grad av individualitet, och 

identitetsskapandet sker snarast i en marknadsmässig kontext. Mot solidaritet ställs konkurrens, 

rationalitet och flexibilitet. Den politiska processen och det gemensammas ansvar är i det 

oberoende medborgarskapet begränsat till att upprätthålla marknadens grundläggande 

spelregler.23 Politisk förändring är i hög grad en personlig angelägenhet, och en 

marknadsmässig förändring ställs jämsides demokratiska beslut. Det oberoende 

medborgarskapet är förankrad i individens handlande på marknaden, såväl nationellt som 

internationellt. Den oberoende medborgarens individualitet är i kontrast till den kommunitäre 

ett självändamål, och individen existerar främst utanför en bredare gemenskap. Häri finns också 

en skillnad i den viktigaste arenan för förändring, som för individen innebär företagsamhet och 

konkurrens på marknaden. I kontrast till den kommunitära internationalismen innebär här det 

vidgade medborgarskapet det som idag kallas globalism, i vilken internationella marknader, 

avtal och institutioner utgör grunden för medborgarskapet.  

Dessa dimensioner av medborgarskapet kommer i studien användas för att identifiera relationen 

mellan individ och samhälle som kommer till uttryck i de svenska läroplanerna. Idéanalysens 

relativt öppna och argumenterande natur kommer att koncentreras genom att relationen 

definieras mot detta ömsesidigt uteslutande schema.  

 

 

                                                           
22 Gynnerstedt, 2001:342 
23 A.a:341 
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Det kommunitära medborgarskapet Det oberoende medborgarskapet 

 

Individen existerar främst sitt sociala 

sammanhang 

(Solidaritet, vänskap, samverkan) 

 

Individen existerar främst utanför sitt sociala 

sammanhang 

(Individuell frihet, flexibilitet, samarbete) 

 

 

Demokratin som arena 

(Föreningar, politiska institutioner) 

 

 

Marknaden som arena 

(Konkurrens, entreprenörskap) 

 

Solidarisk internationalism 

(Vidgat internationellt medborgarskap) 

 

 

Marknadsinriktad och institutionell 

internationalism 

(Den internationella marknaden, institutioner) 

 

3.2 Material 

Skolans verksamhet styrs bland annat av läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Medan 

kursplaner och ämnesplaner varierar mellan olika linjer inom gymnasiet, är läroplanen en 

förordning som styr hela den gymnasiala verksamheten. För att kunna få en så bred bild som 

möjligt inom ramen för en kandidatuppsats, är det material som ligger till grund för studien i 

första hand de läroplaner som trädde i kraft 1970, 1994 samt 2011. För att få en djupare 

förståelse för i vilken politisk kontext dessa styrdokument kom till och hur beslutsfattare samt 

utredare argumenterade kring medborgarbildningen och medborgarideal kommer även de 

propositioner och huvudsakliga gymnasieutredningar som föregick läroplanerna undersökas. 

Således undersöks samtliga av Sveriges större gymnasiereformer och det förarbete som låg till 

grund för dessa reformer.   



13 
 

4 Medborgarskapet i läroplanen 

Här följer en redogörelse för den syn på medborgaren och medborgarskapet så som den kommer 

till uttryck i läroplanerna och dess förarbeten. Läroplanerna kommer att redovisas i kronologisk 

ordning med ett underavsnitt där medborgarskapet sammanfattas i relation till uppsatsens 

analysapparat. Avslutningsvis kommer de tre läroplanerna ställas jämte varandra för att 

sammanfatta och jämföra medborgaridealen.   

 

4.1 Läroplan för gymnasiet, Lgy70 

Under efterkrigstiden upplever Sverige en kraftig ekonomisk expansion, vilken kom att ställa 

nya krav på utbildningsväsendet. Arbetsmarknadens förändrade struktur och utbildningskrav 

ledde till att man under 1950-talet inledde ett omfattande reformprogram för den svenska 

skolan. Under 1960-talet infördes så bland annat en enhetlig nioårig grundskola, som låg i linje 

med en socialdemokratisk strävan efter ett gemensamt skol- och fostransinnehåll för alla.24 I 

1960-års gymnasieutredning konstateras att införandet av en nioårig grundskola också 

förändrar förutsättningarna för gymnasiet, då grundskoleutbildning leder till en ökad 

efterfrågan på gymnasial utbildning. Förutom den kvantitativa expansion som det svenska 

gymnasiet genomgått under 1950-talet och efter grundskolans införande, påpekar utredningen 

också att frångången från realskolan också ställer nya kvalitativa krav på gymnasieskolan vad 

gäller utbildningens mål och innehåll.25 1960-talets gymnasieutredningar och 

försöksverksamheter mynnade så ut i en sammanslagning av fackskola, yrkesskola och 

gymnasium samt införandet av 1970 års läroplan för gymnasiet.  

 

4.1.1 Fria Samverkande Individer  

I direktiven till 1960-års gymnasieutredning framgår att gymnasieskolan har ett tydligt tudelat 

syfte – dels att utbilda efter näringslivets och vidareutbildningens krav, dels att utbilda för 

samhällets krav: 

”Det är uppenbart att [utbildningen] inte bara innebär förberedelser inriktade på att ge 

eleverna de kunskaper och färdigheter som deras arbete kan kräva. […] Kunskaper och 

färdigheter behöver människan också utanför arbetet, såväl för sin egen del som i sin roll som 

                                                           
24 Dahlstedt & Olson, 2013:52ff.  
25 SOU 1963:42 
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medmänniska och medborgare. Härutöver ingår i skolans förberedelseuppgift helt andra 

kvaliteter, som åtminstone tidigare inte sällan sammanfattats i begreppet fostran”.26  

Förutom distinktionen mellan dessa två aspekter av utbildningens roll i samhället görs det också 

utifrån skollagen en distinktion mellan individuell och social fostran, där den individuella 

personlighetsutvecklingen ”ej är ett ändamål i sig; den bildar underlag för samarbete och 

samverkan”.2728 Skollagen ger uttryck för samma utvecklingsidé i att skolan ska ”främja 

elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga samhällsmedlemmar”.29 

Relationen mellan individen och samhället framstår alltså här som ett ömsesidigt beroende; ett 

fungerande samhällsliv förutsätter självständiga och samverkande individer och vice versa.  

Förutom allmänna beskrivningar av medborgaren och dess relation till samhället lägger 

utredningen särskild vikt de mer ämnesspecifika tekniska och ekonomiska färdigheter som 

arbetsmarknadsutvecklingen efterfrågar. Här framstår naturvetenskapligt kunnande särskilt 

viktigt, där medborgarens färdigheter i dessa ämnen ses både som en del av yrkeskunnandet 

och som en del av ett gemensamt kunskapsbyggande med sociala effekter: ”Varje medborgare 

måste därför få en fortlöpande orientering om naturvetenskap och teknik och om hur dessa 

verkar som drivkrafter för den sociala utvecklingen”.30 Den vetenskapligt-rationella förståelsen 

av utbildningen som framförts av Englund får här samtidiga effekter på både det ekonomiska 

och det sociala livet; individens utveckling, arbetsmarknaden och medborgarskapet är 

sammanlänkat.  

Den ökande internationaliseringen blir för de samhällsorienterade ämnena särskilt viktig. 

Förståelsen för andra kulturer ska ges genom samhällskunskapen och underlätta mellanfolkliga 

relationer:  

”Då ett av de främsta målen för ungdomens fostran i flertalet kulturländer just nu är att hos 

den enskilde skapa respekt för människovärdet och sinne för folkens rätt att ställa krav på ett 

liv i fred och frihet under socialt, kulturellt och ekonomiskt framåtskridande, måste studierna 

vad beträffar både kursinnehåll och arbetsmetoder i flera avseenden läggas till rätta för ett 

                                                           
26 A.a:176 
27 Ibid.  
28 Lgy70:15 
29 SOU 1963:42, s. 176 
30 A.a:191 
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sådant syfte. Därigenom kan åtskilligt vinnas även med tanke på fostran till god 

medborgaranda och individuell anpassning i tillvaron”.31  

Medborgarskapet, det ekonomiska såväl som det samhälleliga, får här en tydlig internationell 

prägel genom att samhällskunskapen ska skapa förståelse för andra folkslag runt om i världen. 

Gymnasiets uppgift blir vidare att genom samhällskunskapens stoff och arbetsmetoder aktivera 

eleverna och göra dem ”beredda för att göra en insats i internationellt arbete”.32 Härigenom 

framträder också en avgörande skillnad gentemot grundskolans samhällsutbildning. Eleven 

förväntas utifrån de faktakunskaper hon fått i grundskolan aktiveras, såväl internationellt som 

nationellt. Den här aktiverande tanken återfinns också i Lgy70:  

”För att hon skall kunna finna sig tillrätta i tillvaron måste hon under utbildningen få öva sig 

att leva och verka i gemenskap med andra och förbereda sig för sin roll som aktiv medborgare 

i morgondagens samhälle som betydligt mer än det nuvarande kommer att kräva samverkan 

och solidaritet mellan människorna”.33 

Solidaritetsbegreppet är framträdande såväl i utredningarna som i läroplanerna. Här framträder 

solidariteten som en del av den aktiva medborgaren och den relation som ska prägla fria 

samverkande individer. Skolans aktiverande av medborgerliga förmågor har också ett 

framåtskridande syfte, och ska fungera förändrande snarare än bevarande:  

”Samspelet mellan skola och samhälle måste vara sådant, att skolan med sitt arbete inte endast 

fullgör en funktion som svarar mot samhällets aktuella behov utan också blir en positivt 

skapande kraft i samhällsutvecklingen” […] ”Genom att studera förhållanden i gången tid och 

inträffade förändringar kan eleverna skaffa sig perspektiv på samhällets utveckling, bättre 

förstå förhållandena i vår tid och klarare urskilja vad de vill bevara och vad de vill förändra”.34 

I läroplanen ges också uttryck för en önskan att uppmuntra eleverna till demokratisk delaktighet 

i olika föreningar: 

”Skolan får inte vara en sluten värld utan skall tvärtom ta aktiv del i det omgivande samhällets 

liv. […] Från såväl elevernas som skolans synpunkt är det både lämpligt och önskvärt att 

eleverna i sin föreningsverksamhet har kontakt både inom och utom skolan med olika slag av 

                                                           
31 A.a:190 
32 A.a:203 
33 Lgy70:10 
34 A.a:11, 13 



16 
 

ungdomsföreningar. Dessa föreningar kan genom sitt arbete tillgodose elevernas ideella, 

religiösa, politiska […] intressen som komplement till vad arbete i skolan kan ge”.35 

Här framkommer tydligt skolans roll som en positivt förändrande kraft i samhället, och det går 

också att urskilja på vilket sätt den här förändrande kraften bör kanaliseras: gemensam 

samverkan inom demokratiska institutioner. Skolan har en explicit uppgift att stödja eleverna i 

den medborgerliga aktiveringen: ”Naturligtvis bör arbete i elevföreningarna skötas av eleverna 

själva men skolan skall stödja och hjälpa dem när de så önskar, exempelvis genom att bistå 

med utrustningen av föreningarnas lokaler.”36 

Gymnasieutredningen menar vidare att förmedlandet av kritisk skolning är gymnasiets 

huvudlinje.37 Den kritiska skolningen ska rusta eleverna att granska såväl egna som andras 

påståenden i den politiska och mediala debatten. Grunden för denna kritiska inställning är ett 

objektivitetskrav i undervisningen, som bygger på att eleven dels ska ta del av värderingsfri 

kunskap, och dels få värderingsfri kunskap ”så allsidigt som möjligt”. Den framtida 

medborgaren framstår här som en ur många infallsvinklar påläst individ med förmåga att 

urskilja och förkasta felaktiga påståenden i det politiska livet. Den här aktiverande tanken 

återfinns också i Lgy 70, och man menar att ”eleverna bör redan från början vänja sig vid en 

undersökande inställning till de kunskaper och den information som erbjuds dem inom och 

utom skolan, att granska sakuppgifternas korrekthet, argumentationens uppbyggnad och 

slutsatsernas tillförlitlighet”.38 I koppling till detta kritiska förhållningssätt lyfts också 

diskussion och debatt fram som meningsfulla sätt att överbrygga värderingsmotsättningar. Det 

deliberativa samtalsideal som delvis framkommer pekar mot möjligheten till samförstånd och 

förståelse mellan fria samverkande individer, baserat på den allsidiga objektivitet som skolan 

förmedlar.39 Englund argumenterar också för att dessa förmågor, att kritiskt granska och föra 

diskussion, är begynnelsen till en demokratisk konception av skolan som under senare delen av 

1900-talet skulle få större utrymme. Möjligheten att delta i det politiska livet genom dessa 

förmågor ses som jämlikhetsskapande, då alla på lika villkor skulle kunna ifrågasätta, kritisera 

och komma överens kring samhällsutvecklingen.40 

                                                           
35 Lgy70:24 
36 Ibid. 
37 SOU 1963:42, s.201 
38 Lgy70:12 
39 Lgy70(2):316 
40 Englund, 1986:549ff. 
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4.1.2 Den solidariska och kommunitära medborgaren 

Medborgarskapsidealet som kommer till uttryck i Lgy70 är inte entydigt, vilket kan förstås i 

ljuset av den förändring som håller på att ske på utbildningsområdet. Å ena sidan finns en tanke 

om att skolan ska ”stimulera varje elev att på bästa sätt ta tillvara och utveckla sina inneboende 

förutsättningar”.41 Individen förutsätts ha på förhand givna preferenser och viljor, och det är 

skolans uppgift att lyfta fram och utveckla dessa. Samtidigt är medborgarskapet i Lgy70 

formulerat i tydlig relation till dess sociala kontext. Individens utveckling syftar en utveckling 

av det gemensammas bästa. Här framträder vänskapen och solidariteten som tydliga 

beståndsdelar av den goda medborgaren, vilket innebär att individualiteten blir ett redskap för 

ett slags gemensamt samhällsbygge. Medborgarna ska ges redskap att gemensamt utveckla och 

förändra samhället i den riktning de genom kritiskt tänkande på objektiva grunder anser vara 

mest riktig. Den här aktiveringen av individen i en riktning mot det gemensammas bästa gör 

också medborgaren till ett redskap för arbetsmarknadens behov och byggandet av folkhemmet, 

och det kommunitära medborgarskapets gemensamma och solidariska projekt blir här tydligt. 

Medborgaren är också i hög grad internationalistisk, och det är inte främst genom 

internationella institutioner eller marknader som vi binds samman med andra folk. Individens 

kunskaper om andra kulturer och samhällen ska vara en grund för solidaritet, och återigen 

framstår individen inte som ett självändamål; den bildar underlag för samarbete och samverkan, 

såväl internationellt som nationellt.  

 

4.2 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94 

Perioden mellan Lgy70 och nästa stora reform inom gymnasieskolan på nittiotalet kännetecknas 

av ekonomiska strukturförändringar såväl i Sverige som i Europa, där tjänstesektorn växer som 

andel av ekonomin. Den framtida ekonomin antas i hög utsträckning vara en 

”kunskapsekonomi”, och begreppet ”livslångt lärande” blir centralt för utbildningspolitiken och 

anpassningen till den ekonomiska utvecklingen. De tidigare tvååriga yrkeslinjerna ersätts med 

ett treårigt gymnasium för alla ungdomar oavsett linjeval, vilket har som syfte att höja den 

allmänna utbildningsnivån.42 

I den utredning som föregick Lpf94 påpekas också att politiska system i vår nära omgivning 

faller samman och nationsgränser ritas om. Samtidigt fördjupas också det europeiska 

                                                           
41 Lgy70:11 
42 Prop 1990/91:85, s. 42ff. 
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samarbetet, vilket ställer krav på den svenska skolan att harmoniseras med övriga Europas 

utbildningssystem. Antalet invandrare i Sverige har vuxit, vilket också ställer nya krav på 

skolans arbete med integration och kultur.43  

Det förändrade ekonomiska läget i svensk ekonomi sätter också upp ramar för reformarbetet i 

skolan, och i den proposition som ligger till grund för den nya skolan påpekar skolminister 

Göran Persson: 

”I det samhällsekonomiska läge vi i dag befinner oss i, kan vi inte längre räkna med ökade 

resurser och konstadskrävande reformer inom den offentliga sektorn. Istället gäller det att inom 

tillgängliga ramar hitta nya vägar, att omprioritera och effektivisera redan existerande 

verksamheter och därmed utnyttja de betydande resurser som ändå finns på bästa möjliga 

sätt.”44 

I enlighet med europeiska och internationella trender kommer så utredningen föreslå en riktning 

mot ökad mål- och resultatstyrning inom skolan, som antas kunna decentralisera och 

effektivisera skolverksamheten.45 

 

4.2.1 Den livslånga flexibiliteten  

I utredningen som ligger till grund för Lpf94 berörs återigen medborgarskapets två sidor; å ena 

sidan en bred medborgarbildning som berör det demokratiska samhället, och å andra sidan de 

medborgarkompetenser som möjliggör en fortsatt utveckling av näringslivet. Om den breda 

medborgarkompetens som ska förmedlas skrivs: 

”Skolan kan inte garantera en vidareutveckling av demokratin i samhället. Det vore att lägga 

en alltför stor uppgift på den. Men skolans bidrag att skapa förutsättningar för en gemensam 

värdekultur som innefattar aktningen och respekten för andra och andras åsikter, för lyhördhet 

och förmåga att hävda en uppfattning, kan inte överskattas.”46 

Den här deliberativa förmågan som skolan ska fostra ska också aktivt uppmuntra en diskussion 

om samhällets konfliktytor: 

                                                           
43 SOU 1992:94, s.30ff. 
44 Prop 1990/91:85, s.46 
45 SOU 1992:94, s.115ff., 320 
46 A.a:106 
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”De kunskaper som eleverna fått […] har alltför ofta varit ensidigt koncentrerade till de 

formella sidorna, styrelseskick, m.m. För att kunna delta som aktiva samhällsmedborgare i ett 

mer komplext samhälle krävs bl.a. ett kritiskt och analyserande förhållningssätt. Frågor om 

varför måste ställas, problemen under ytan lyftas upp, alternativ tänkas och formuleras.”47 

Detta kritiska perspektiv åläggs framförallt samhällskunskapsämnet, som förutom att ge 

kunskaper syftar till att utveckla elevernas kritiska förhållningssätt.48 

I utredningen görs en tydlig koppling mellan utvecklingen av elevernas förmågor och deras 

ansvarstagande. Förmågan att söka och kritiskt granska information ska också vara en del i 

utformandet av deras egen utbildning. Här framkommer en vilja att individualisera 

utbildningsvägarna och skapa ett flexibelt system inom gymnasieprogrammen; ”Detta bör ta 

sig uttryck i såväl att de succesivt får ett större utrymme att forma sin utbildning genom val av 

kurser och fördjupningar, som ett större deltagande i planering och utvärdering av den dagliga 

undervisningen”.49 De blivande medborgarnas ”flexibilitetsfostran” i gymnasieskolan och tänks 

också ha effekter på det kommande arbetslivet i det att 

”grundläggande färdigheter blir alltfort nödvändiga och sannolikt också allt viktigare, inte 

bara som en allmän ”medborgarkompetens” utan också inom allt fler yrkesområden som bl.a. 

en förutsättning för att kunna lära sig nya saker. Kommunikations- och observationsförmåga, 

analytisk förmåga och förmåga att ta initiativ och att arbeta i lag blir viktigare än 

faktakunskaper med kort livslängd”.50 

Den demokratiska svängning som bland andra Englund påpekade började under det sena 1960-

talet kommer här i uttryck i demokratiska förmågor att inhämta och värdera kunskaper. 

Kunskapen anses i ett snabbt skiftande informationssamhälle vara av mindre värde, och det är 

viktigare att medborgaren själv aktiverar sina förmågor och gör aktiva val. Flexibiliteten 

återkommer också i läroplanens mål att sträva mot, där eleven ska utveckla ”kunskaper för ett 

föränderligt yrkesliv och för att kunna påverka arbetsliv och samhällsliv”.51 För att återgå till 

inledningen där utredningen påpekade att skolan inte ensamt kan bära ansvaret för demokratins 

utveckling kan man här urskilja en förskjutning av demokratin och medborgarskapets subjekt, 

från ett slags gemensamt samhälleligt, ekonomiskt-rationellt projekt, mot individen och dess 

                                                           
47 Ibid. 
48 Gy2000:164 
49 SOU 1992:94, s.106 
50 A.a:108 
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egen utveckling. Individen förväntas i högre grad forma sin egen uppfattning av samhället, ta 

del av dess konfliktytor och hitta en egen väg genom såväl utbildningen som arbetslivet. 

Samhället blir, i kontrast mot ett förflutet folkhemsbyggande, alltmer föränderligt och det 

åläggs medborgaren själv att navigera till sin egen framtid.   

Samtidigt fastlås i direktiven till den utredning som ligger till grund för Lpf94 att 

”skolans verksamhet är inte och skall inte vara värdemässigt neutral. Den bör liksom tidigare 

bygga på de etiska normer, såsom människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet 

med svaga och utsatta, respekt för den enskilda människan särart och integritet och allas lika 

värde, vilka genom kristen etik och västerländsk humanism har en djup förankring i vårt 

land.”52 

Utifrån skollagen blir skolans uppgift vidare att forma medborgare som bär upp och förvaltar 

demokratiska värderingar. Uppbärandet av demokratiska värderingar uttrycks också i 

läroplanens inledning och ”i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition 

och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande”.53 I en tid av ökad internationalisering och invandring menar 

läroplanen att en förtrogenhet med Sveriges kultur och historia skapar 

”en trygg identitet och medvetenhet om det egna kulturarvet [som] stärker förmågan att förstå 

och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Skolan ska bidra till att människor får 

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

nordiska, det europeiska och ytterst det globala”.54 

Samtidigt som medborgaren med sina förmågor tar ansvar för sin personliga utveckling ska hon 

förvalta en nationell historia och ett nationellt projekt, som ska ge en förståelse för 

internationella kulturer och andra livsbetingelser. Förmedlandet av kunskap om de 

demokratiska värdena är emellertid inte tillräckligt, utan ”undervisningen skall bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar 

och aktivt deltaga i samhället”.55 Den medborgerliga aktiveringen sker alltså dels genom ett 

deliberativt samtal kring byggandet av samhället, dels genom en aktiv uppmuntran att deltaga 

i faktiskt demokratiskt arbete.   
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55 Ibid. 
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4.2.2 Den flexibelt oberoende medborgaren 

Reformerna inom svensk skola under 90-talet sker i en tid av samhällelig förändring och 

ekonomisk omvandling, vilket också ger avtryck i läroplanernas medborgarskapsfostran. Den 

enskilda medborgarens relation till sin sociala omgivning och det samhälleliga projektet 

förändras, och det tar sig uttryck i en ökad vilja att aktivera individen i en riktning mot 

strategiska och välinformerade val; ”Ett allmänt mål för skolan bör vara att eleverna får det 

stöd de i form av kunskaper, arbetslivskontakter, vägledning m.m. kan behöva för att kunna 

träffa väl underbyggda val av utbildning och arbete”.56 Skolan och demokratin decentraliseras, 

och samhällsbygget blir i högre utsträckning ett individuellt projekt där förmågan att vara 

flexibel, kritisk och samarbetsvillig premieras. Det oberoende medborgarskapets dygder i form 

av ansvar, initiativförmåga och anpassningsbarhet kommer tydligt till uttryck i läroplanen och 

dess förarbeten. I dessa förmågor kan man också urskilja en anpassning till marknaden, där 

friskolereformen blir ett tydligt exempel på hur medborgarskapet blir kopplat till aktivering och 

engagemang – individen blir demokratins subjekt.  

Samtidigt ställer den ökade internationaliseringen också det vidgade medborgarskapet och 

multikulturalismen i centrum. Det svenska kulturarvet, den västerländska humanismen och den 

kristna etiken blir den grund på vilken individen ska kunna identifiera sig med andra.  Den 

nationella särprägeln får i förarbeten och läroplanen en central ställning, samtidigt som man 

också pekar mot ett fördjupat samarbete inom internationella institutioner (1995 gick som 

bekant Sverige in i EU).57 Det vidgade medborgarskapet omfamnas genom den svenska 

kulturen och inom den europeiska gemenskapen; medborgarens aktivering ramas in i dels 

individens projekt inom nationen, dels genom ökad konkurrens i vårt geografiska närområde.  

 

4.3 Läroplan för gymnasiet, Gy11 

Gymnasiereformen 2011 föregicks av en intensiv politisk diskussion kring vad som uppfattades 

vara en skola i förfall. Internationella mätningar visade på att svenska elevers kunskaper fallit 

drastiskt det föregående decenniet, och i direktiven till utredningen kring gymnasiereformerna 

påpekas att en av fyra pojkar och en av fem flickor inte får slutbetyg inom fyra år. En anledning 

till kunskapsförfallet anses paradoxalt nog vara en homogenisering av den gymnasiala 

utbildningen, där de yrkesinriktade linjerna i alltför hög utsträckning är teoretiska och styrda av 
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ett traditionellt akademiskt perspektiv.58 I en kunskapsbaserad ekonomi framstår detta 

kunskapsfall som särskilt bekymmersamt, och i propositionen om en reformerad gymnasieskola 

skriver utbildningsminister Jan Björklund att 

” en globaliserad värld där ekonomierna integreras med allt hårdare konkurrens mellan länder 

och regioner blir produktionen allt mer kunskapsintensiv. Sveriges framtid ligger i en 

kvalificerad arbetskraft med god utbildning. Därför måste den svenska gymnasieskolan ha en 

sådan inriktning och en sådan kvalitet att ungdomarna får en god grund för att möta framtidens 

krav. Den svenska modellen med ett väl utbyggt offentligt finansierat skolväsende ger goda 

förutsättningar för att det livslånga lärandet ska komma alla till del samt leda till sysselsättning 

och tillväxt.”59 

För att komma ifrån vad som kom att kallas flumskolan och bli en internationellt 

konkurrenskraftig kunskapsekonomi föreslås en högre grad av differentiering inom skolan 

genom förändrat kursinnehåll för de olika linjerna, men också mer tydligt formulerade 

kunskaps- och betygskrav.  

 

4.3.1 Entreprenöriellt lärande 

I Gy11 går det i förarbeten och läroplan urskilja en konvergens mellan medborgarskapets två 

aspekter och de allmänna och samhälleliga medborgardygderna sammanstrålar med 

avnämarnas och marknadens krav; ”Att förberedas för ett yrke och att förberedas för 

högskolestudier innebär också att man i hög grad förbereds för livet i samhället. Yrkesutövande 

och högskolestudier är delar av samhällslivet”.60 

 I skollagen förtydligas också gymnasiets syfte att tillgodose avnämarnas krav genom 15 kap. 

3 §, och i Gy11blir entreprenörskap och entreprenöriellt lärande viktiga aspekter av 

utbildningen och medborgarfostran. Här går också att urskilja ett fördjupat EU-samarbete kring 

utbildning, inom vilket livslångt lärande och entreprenörskap ges särskilt utrymme.6162 I 

propositionen till gymnasiereformen och i läroplanen återkommer sedan entreprenörskapet där 

man menar att ”entreprenöriella kompetenser ökar individens möjligheter att starta och driva 
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företag. Kompetenser som att se möjligheter, att ta initiativ och att omsätta idéer till handling 

är även värdefulla för individen och samhället i vidare bemärkelse.”63 

 Vid sidan av entrepreniöriella förmågor ska den blivande medborgaren i skolan lära sig vårt 

samhälles värderingar, och  

”utbildningen [ska] utformas i överrensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människor lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor”.64 

Skolan ska också ”aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 

samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig 

handling”.65  

Medborgarfostran innebär här både inlärning av vilka värderingar som vårt samhälle är 

uppbyggt på, och ett aktivt uppmuntrade av skolan att få eleverna att deltaga i samhälls- och 

näringsliv. Aktiveringen av medborgarskapet sker också genom elevernas deltagande i 

utformandet av sin egen skolgång, och förmågan att ta ansvar för sina egna studieresultat 

framstår som en central del av utbildningen.66 Det kritiska tänkandet blir här viktigt för att 

kunna orientera sig bland sina valmöjligheter och  

”i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras 

förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna 

sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 

alternativ”.67  

I förarbetena och läroplanen framträder alltså en bild av medborgaren som en uppbärare av de 

värderingar som ryms inom de mänskliga rättigheterna, och som genom aktivt deltagande i 

samhällslivet förkroppsligar dessa värderingar. I linje med den etik som förvaltats av en kristen 

tradition och västerländsk humanism ska skolan genom fostran frambringa medborgerliga 

dygder så som rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Skolan har vidare som 

uppgift att ”låt varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”.68 Med förmågan att genom livet tillägna 

                                                           
63 Prop. 2008/09:199, s.37 
64 Gy11:11 
65 Ibid. 
66 Gy11:6 
67 A:a:7 
68 Gy11:5 
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sig nya kunskaper, att vara ansvarstagande och entreprenöriell ska individen själv navigera 

genom en tilltagande konkurrens. Medborgarskapet definieras främst i termer av 

marknadsorientering, och den dubbla synen på medborgarskapet förändras i och med att 

samhällsliv och näringsliv blir ett individuellt projekt. I utredningen framkommer att det inte 

finns någon motsättning mellan deltagande i samhällslivet och näringslivet, och generella 

kompetenser som problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga 

anses vara värdefulla för båda aspekterna av medborgarskapet.  

I ett internationellt perspektiv ska den specifikt svenska medborgaren med god kunskap om 

svensk kultur kunna se sig själv i andra, och skolan ses som 

” en social och kulturell mötesplats, som har både en möjlighet och ett ansvar för att stärka 

denna förmåga hos alla som verkar där. Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt 

det svenska språket ska befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen. En trygg 

identitet och medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker 

förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. Skolan ska bidra 

till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan också 

det nordiska, det europeiska och ytterst det globala.”69 

Det vidgade, internationella medborgarskapet relateras här i första hand till den svenska 

kulturen och dess beröringspunkter med det nordiska, europeiska och globala. Samtidigt lyfts 

den europeiska unionen fram som en särställd institution för det vidgade medborgarskapet;  

”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt 

sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. Undervisningen i olika ämnen ska ge 

eleverna kunskaper om den europeiska unionen och dess betydelse för Sverige samt förbereda 

eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser.”70 

Här inramas det vidgade internationella medborgarskapet, dels genom det specifikt svenska 

som en referensram för andra kulturer, vidare genom europeiska unionen och dess institutioner 

och ytterst genom de mänskliga rättigheterna, så som de är uttryckta i skollagen och läroplanen. 

Genom dessa institutioner får medborgarskapet tydliga ramar, och inom dessa ramar ryms 

också en aktivering av medborgaren som korresponderar mot de rättigheter hon är garanterad 

inom dessa internationella överenskommelser.   

                                                           
69 Gy11:5 
70 A.a:7 
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4.3.2 Den initiativtagande och oberoende medborgaren 

Den entreprenöriella medborgare som framträder i Gy11 svarar mot den tanke om ökad 

internationell konkurrens som Jan Björklund pekar på propositionen. Som institution får 

gymnasieskolan ett förtydligat uppdrag gentemot näringslivet, och individuella förmågor 

(särskilt det livslånga lärandet) blir ett sätt att möta arbetsmarknadens föränderlighet. Det 

oberoende medborgarskapets inriktning på marknadens funktioner framträder tydligt i och med 

ett individualiserat ansvar att använda sina förmågor på rätt sätt, och marknaden innebär här 

också en aktivering av de medborgerliga dygderna.  

Genom ett fördjupat europeiskt samarbete institutionaliseras också premisserna för ett vidgat 

eller kosmopolitiskt medborgarskap. I de mänskliga rättigheterna garanteras individens 

rättigheter, och genom marknaden förverkligas medborgarens skyldigheter. Det oberoende 

medborgarskapets internationalism visar sig här genom ett tydligt definierat ramverk inom 

vilket individer blir medborgare. Medborgarskapet är här ingenting som skapas genom socialt 

och kulturellt utbyte, utan är garanterat genom olika institutioner. Uppbärandet av europeiskt 

samarbete och de värderingar som ryms inom de mänskliga rättigheterna blir här det oberoende 

medborgarskapets internationalistiska praktik.   

 

4.4 Från samverkan till marknadsdemokrati 

Mellan den enhetliga gymnasieskolans införande 1970 och den senaste stora reformen 2011 har 

medborgarskapet och dess villkor genomgått stora förändringar. Under efterkrigstiden 

upplevde Sverige en ekonomisk expansion som gav utrymme att genomdriva omfattande 

reformer inom utbildningsväsendet. Införandet av en obligatorisk nioårig grundskola skedde 

med ambitioner att förse Sveriges expanderande industri med välutbildad arbetskraft, och 

reformen fick också den delvis förväntade effekten på gymnasieskolans kvantitativa utveckling. 

Förutom den samhällsekonomiska utvecklingen och dess krav, formulerades också krav på 

skolan som en plats för demokratisk fostran som kunde förebygga den antidemokratiska 

utveckling som skett i Europa under föregående decennier.71 De här två perspektiven (och 

motsättningarna dem emellan) på medborgarbildningens roll, den ekonomiska och den 

demokratiska, har i stor grad präglat läroplanernas utformande efter andra världskriget. 

                                                           
71 Englund, 1986:309ff. 
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I gymnasieutredningen 1963 hålls dessa två perspektiv tydligt isär, och man påpekar att det 

förutom de ekonomiska kraven ”ingår i skolans förberedelseuppgift helt andra kvaliteter, som 

åtminstone tidigare inte sällan sammanfattats i begreppet fostran”.72 Fostrandet av 

medborgarskapets ekonomiska aspekter föll under den tekniska och naturvetenskapliga 

utbildningen, och objektiva kunskaper snarare än förmågor var grunden för fortsatt ekonomisk 

utveckling. Här kan man också urskilja den särskilda roll som den ekonomiska utvecklingen 

hade i kontexten av ett folkhemsbygge. Ekonomin och utbildningen sågs som ett gemensamt 

projekt för hela samhället, vilket också präglar läroplanens skrivningar om medborgaren och 

dess relation till dennes sociala omgivning. Personlighetsutvecklingen är ”ej ett ändamål i sig; 

den bildar underlag för samarbete och samverkan”.73 I utredningar och läroplan framträder här 

begreppet samarbete som särskilt från samverkan, där fria individer ska verka för ett gemensamt 

mål. Solidaritet och vänskap blir i läroplanen nyckelorden för medborgarnas gemensamma 

projekt.  

Vid sidan av folkhembyggandet uppmuntras den blivande demokratiska medborgaren att 

deltaga i samhällslivet, och på så sätt bli en positivt skapande och förändrande kraft i samhället. 

Till skillnad från senare läroplaner ses inte utformandet av sin egen skolgång som en 

medborgsaktiverande fråga. I Lgy70 uppmuntras istället deltagande i föreningsliv, och man 

separerar tydligt den ekonomiska sfären från det demokratiska samhällsbygget.74 Skolans 

objektivitetsprincip och kritiska skolning blir i Lgy70 också en central del av aktiveringen av 

medborgaren, och här går också att se början på utvecklingen av den deliberativa demokratin 

som sedan följt med in i samtiden.  

När sedan läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) träder i kraft har villkoren för 

skolan förändrats, och den svenska ekonomin har genomgått stora strukturförändringar. I 

läroplanen går så att urskilja en förändring av individens roll i samhället, från att vara en del av 

det gemensamma projektet till en flexibel marknadsnavigatör. Relaterat till den 

medborgarteoretiska diskussionen kring aktiveringen av medborgaren blir skolans roll att fostra 

ansvarskännande individer. Den kunskapssyn som präglade folkhemsbyggets industriella 

utveckling får stå tillbaka till förmån för förmågan att själv inhämta efterfrågade kunskaper, 

och det kritiska förhållningssättet blir en alltmer central förmåga;  

                                                           
72 SOU 1963:176 
73 Lgy70:15 
74 Se till exempel Lgy70 s. 10, 24 
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”De kunskaper som eleverna fått […] har alltför ofta varit ensidigt koncentrerade till de 

formella sidorna, styrelseskick, m.m. För att kunna delta som aktiva samhällsmedborgare i ett 

mer komplext samhälle krävs bl.a. ett kritiskt och analyserande förhållningssätt. Frågor om 

varför måste ställas, problemen under ytan lyftas upp, alternativ tänkas och formuleras.”75 

Den kritiska skolningen och medborgarnas deliberativa förmåga är grunden för demokratin, 

och dessa förmågor relateras också till marknadsnavigationen i utformandet av sin egen 

skolgång (det fria skolvalet genomdrivs i samband med Lpf94) och på arbetsmarknaden. Den 

tydliga separation mellan demokratisk och ekonomisk medborgarfostran som framfördes i 

Lgy70 börjar här suddas ut, och i Gy11 ses dessa två aspekter av medborgarskapet knappast 

som motstridiga alls. I remissvaren till utredningen kring Gy11 påpekar bland annat en instans 

att ”det är viktigt att gymnasieskolans uppdrag att förbereda alla elever för ett aktivt deltagande 

i samhällslivet klarläggs och vill särskilt betona det uppdrag som läroplanen ger 

gymnasieskolan vad gäller medborgerlig utbildning”.76 Det individuella ekonomiska livet ses 

i Lpf94 och Gy11 som synonymt med medborgarnas demokratiska engagemang, och arenan 

för förändring förflyttas från föreningslivet till marknaden. Här kan man särskilt 

uppmärksamma förskjutning av medborgarskapets subjekt, från ”folket”, till den flexibla 

individen i Lpf94 och i Gy11 till entreprenören. Nyckelorden i läroplanerna utvecklas från 

solidaritet till flexibilitet till initiativförmåga.   

Samtidigt får medborgarskapet tydligt definierade ramar i och med att de mänskliga 

rättigheterna och den kristna etiken skrivs in i Lpf94 – någonting som följer med till Gy11. 

Individens rättigheter garanteras genom de mänskliga rättigheterna, och individens ansvar 

utkrävs genom förmågan att fungera på arbetsmarknaden. Här finns en tydlig skillnad gentemot 

Lgy70, i vilken de mänskliga rättigheterna inte nämns. Istället framstår medborgarskapets 

ramar i Lgy 70 som någonting föränderligt, medan de i Lpf94 och Gy11 är cementerade i de 

mänskliga rättigheterna och den västerländska humanismen.77   

Häri går också att urskilja en förändring av synen på det kosmopolitiska medborgarskapet. I 

Lgy70 springer det vidgade medborgarskapet ur kunskap och förståelse för andra folk, samt ur 

en uppmuntran till att göra en ”insats i internationellt arbete”.78 Solidaritet och vänskap blir de 

grunder på vilka olika folk gemensamt ska arbete för det vidgade medborgarskapet.  I de senare 

                                                           
75 SOU 1992:94, s. 106 
76 Prop2008/09:199, s.43 
77 Jämför t.ex. Lgy70 s.11,13 och Beatrice Ask tilläggsdirektiv i SOU 1992:94 
78 SOU 1963:42, s.190, 203 
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läroplanerna har det kosmopolitiska medborgarskapet definierats genom olika institutioner 

(främst genom de mänskliga rättigheterna, men också i europeiska samarbeten). Skapandet av 

den internationalistiska medborgaren som i Lgy70 sker genom kunskap och förståelse för andra 

folk, sker i Lpf94 och Gy11 främst genom en förståelse för den svenska kulturen.79 Relationen 

mellan individer, både nationellt och internationellt, har också genomgått en förändring, vilket 

tydligt kommer till uttryck i läroplanerna och deras förarbeten. I Lgy70 skrivs det 

”För att hon skall kunna finna sig tillrätta i tillvaron måste hon under utbildningen få öva sig 

att leva och verka i gemenskap med andra och förbereda sig för sin roll som aktiv medborgare 

i morgondagens samhälle som betydligt mer än det nuvarande kommer att kräva samverkan 

och solidaritet mellan människorna”.80 

De relationer som tidigare präglades av internationell solidaritet och samverkan blir i senare 

läroplaner påverkade av marknadens funktioner. Här ställer den ökade konkurrensen på den 

internationella marknaden krav på skolan och medborgaren att kunna möta dessa krav och i 

propositionen till Gy11 skrivs 

”I en globaliserad värld där ekonomierna integreras med allt hårdare konkurrens mellan 

länder och regioner blir produktionen allt mer kunskapsintensiv. Sveriges framtid ligger i en 

kvalificerad arbetskraft med god utbildning. Därför måste den svenska gymnasieskolan ha en 

sådan inriktning och en sådan kvalitet att ungdomarna får en god grund för att möta framtidens 

krav.”81 

Sammanfattningsvis har medborgarskapsidealet i de svenska läroplanerna förändrats från ett 

kommunitärt till ett oberoende. Medborgarskapsidealet i Lgy70 och dess förarbeten är i hög 

grad en kommunitär medborgare, vars individualitet inte är ett självändamål utan skapas i det 

gemensamma samhällsprojektet och samhällsbyggandet. Förändring sker här främst genom 

föreningsliv eller demokratiska organisationer, och i den mån marknaden är står som 

förändringskraft är det som ett kollektivt företag. Det vidgade medborgarskapet grundas på 

kunskap, förståelse och solidaritet med andra kulturländer och folk, och konkurrensen mellan 

länder och folk ses inte som en medborgerlig fråga. 

I Lgy94 förändras synen på medborgaren i takt med samhällsekonomins omstrukturering, och 

här får i enlighet med det oberoende medborgarskapet individen en ökad tyngd. Utvecklandet 

                                                           
79 Se till exempel Beatrice Ask tilläggsdirektiv i SOU 1992:94 och Gy11:5 
80 Lgy70:10 
81 SOU 2008/09:199, s.36 
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av förmågor som flexibilitet och individuellt ansvarstagande blir centralt, vilket går att relatera 

till den medborgarteoretiska diskussion under 90-talet om medborgarskapets aktivering som 

berörs i uppsatsens teoridel. Individen blir ett självändamål och ska av egen kraft navigera sig 

genom arbetslivet, vilket också innebär en förskjutning mot marknaden som arena för 

samhällsförändring. I den mån medborgaren definieras i ett kollektiv, är det inom institutionella 

ramverk som europeiska samarbeten eller de mänskliga rättigheterna eller det svenska 

kulturarvet. Det är också kunskap om dessa institutioner eller den egna kulturen som ska prägla 

relationen till världsmedborgarna. 

Förarbetena till Gy11 saknar i många delar en diskussion om medborgarskapets icke-

ekonomiska funktioner, vilket pekar på en konvergens mellan de aspekter som tydligt hölls isär 

i Lgy70. Den individuella entreprenören ses som den främsta agenten för samhällsförändring 

på marknaden, en syn som också återspeglas i synen på det vidgade medborgarskapet. De 

mänskliga rättigheterna, det svenska kulturarvet och europeiska samarbeten är de institutioner 

som ska hjälpa individen sätta sig in i andra människors livsförutsättningar och därigenom 

skapa solidaritet. Det oberoende medborgarskapsideal som framkommer i Gy11 och dess 

förarbeten är i hög grad präglat av konkurrens, såväl nationellt som internationellt.  
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5 Slutsats och diskussion 

Studiens resultat visar att medborgaridealet i de svenska läroplanerna för gymnasiet genomgått 

stora förändringar, från ett i huvudsak kommunitärt medborgarskapsideal till ett oberoende. 

Inom den sociala dimensionen har medborgarskapet i läroplanen rört sig från att vara någonting 

som konstrueras inom ramen för en gemenskap (eller ett folkhem?), till att vara någonting som 

främst garanteras individen genom deklarationen om de mänskliga rättigheterna och den 

västerländska humanismen. Hur läroplanen på olika sätt ramar in medborgarskapet får sedan 

vidare konsekvenser för det samhälleliga subjektet. I Lgy70, där medborgaren främst existerar 

i sin sociala kontext i en gemenskap, blir också gemenskapen grunden för ekonomisk och 

politisk förändring. I senare läroplaner, där individen är ett självändamål, blir också individen 

– ensam eller genom samarbete – drivkraften bakom samhällets förändring, och det har 

därigenom skett en subjektsförskjutning.   

Relaterat till den teoretiska utgångspunkten, går det i samband med subjektsförskjutningen 

också urskilja en förändring av hur medborgaren och hennes dygder ska aktiveras. 

Övergripande har den deliberativa aspekten av demokratin varit en central del för utbildningen. 

Tanken att de blivande medborgarna ska kunna utbyta idéer och diskutera återfinns i samtliga 

läroplaner under perioden, och det kritiska tänkandet är en aktiverande medborgerlig förmåga 

som på ett relativt oförändrat sätt genomsyrar skolans fostransuppdrag. Subjektsförskjutningen 

har däremot inneburit att den ideale medborgaren riktar sig mot andra arenor än de man kan 

urskilja i Lgy70. Det kritiska tänkandet och den deliberativa förmågan var i första hand riktad 

mot och verkade för politiska institutioner, medier och föreningar. Mot bakgrund av de 

totalitära regimer som präglat och präglade samtiden, kan man här föreställa sig att 

läroplanernas utformare uppfattade en kritisk medborgarfostran som ett vaccin mot 

antidemokratiska krafter – således hade det kritiska tänkandet en politisk funktion inom 

demokratin. I Lpf94 har den ideale medborgarens kritiska och deliberativa förmågor i stor 

utsträckning ändrat fokus, från politiken till marknaden. Den ideale medborgaren ska 

överhuvud inte diskutera politiska värdefrågor, ty skolan är ingen politiskt värdeneutral plats. 

Dessa medborgaraktiverande förmågor riktades istället mot att kunna göra rationella och 

övervägda val på marknaden, och införandet av det fria skolvalet och en mer flexibel 

utbildningsväg blev centralt för den här typen av fostran. I och med att marknaden får större 

utrymme inom medborgaridealet, blir samtidigt andra förmågor viktiga. Individuell navigering 

på marknaden, det livslånga lärandet och den flexibla människan blir centralt när den politiska 

funktionen för dessa förmågor redan cementerats. I förarbetena till Lgy11 är så förskjutningen 
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bort från medborgarskapets politiska funktioner tydlig, och utredningar och proposition gör 

gällande att de politiska och ekonomiska funktionerna i medborgarskapet i princip är de samma.  

Kymlicka beskriver hur den här typen av medborgarideal växte fram tillsammans med ”the 

New Right” under 1980-talet. Här kan förändringen av medborgarfostran förstås i ljuset av de 

politiska och ekonomiska strukturförändringar som västvärlden företog sig efter 1970-talets 

kriser, där idéer kring genomgripande statsinterventionism och politikens förmågor fick stå 

tillbaka för en ökad marknadsstyrning. Englunds teorier om läroplanerna och medborgaridealet 

däri som en spegling av en ideologisk kamp i den politiska processen förklarar väl orsaken till 

förskjutningen från ett kommunitärt till ett oberoende medborgarskap.  

 

5.1 Metodologisk diskussion 

Som nämndes ovan har valet av metod inneburit en avvägning mellan analysapparatens 

precision och studieobjektets självständighet. Analysapparaten konstruerades därför dels 

utifrån min egen förförståelse av läroplanen, samtidigt som dimensionerna under analysens 

gång fick justeras för att på ett tydligare sätt fånga in de aspekter av medborgarskapet som var 

av relevans för studiens syfte. Det har därför skett en slags växelverkan mellan metod och 

analys som inneburit att idéanalysen varit en bra metod för att kunna urskilja medborgaridealen 

i läroplanerna. Förutom läroplanerna i sig innebar också idéanalysen att förarbeten kunde 

relateras till de idealtyper studien använder sig av, vilket påvisade relationen mellan den 

politiska och ekonomiska kontexten och medborgaridealet. Häri framträdde särskilt idéer kring 

individen och arbetsmarknaden som gav bättre möjligheter att förstå medborgarskapet i 

läroplanerna.  

Samtidigt tillåter sig inte alltid de svenska läroplanerna att klä sig i gängse 

medborgarskapsteorier, och de medborgarideal som kommer till uttryck är riktade mot 

ungdomar och blivande medborgare. Det har därför krävts viss uttolkning och urval av 

materialet, och en argumentation kring de aspekter jag ansett varit centrala för 

medborgarskapande. Här finns en reliabilitetsproblematik som skulle kunna kringgås med en 

mer kvalitativt inriktad studie. Samtidigt har textanalysens nödvändiga tolkningsutrymme och 

argumenterande inneburit en bredare och mer nyanserad förståelse av läroplanerna och 

villkoren för deras tillkomst.  
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5.2 Empirisk reflektion 

I teoriavsnittet framkommer en syn på medborgarskapet som någonting föränderligt. I 

Marshalls essä tecknas en bild av medborgarskapet som någonting som utvecklas och vidgas 

över tid. Medborgarskapet framstår här inte som någonting naturgivet och på förhand bestämt, 

utan någonting vars innehåll förändras. En liknande tanke finns i Kymlickas framställning av 

samtida medborgarskapsteorier, i vilka idealen skiljer sig åt på många olika sätt. För att förklara 

den här föränderligheten och bestämma bakomliggande faktorer har Englund lyft fram skolans 

fostransroll som en central aspekt av medborgarskapandet. Här framkommer en tudelad syn på 

medborgarfostran, där skolan förväntas fostra både för marknaden och det politiska och 

samhälleliga livet. 

Under studiens gång har den här föränderligheten varit tydlig, och de olika ideal som Kymlicka 

lyfter fram har på olika sätt varit dominerande under olika förhållanden under den utvalda 

perioden. Överlag har den deliberativa och deltagande medborgaren varit central, ideal som 

också Kymlicka framhåller. Vid sidan av detta har dock synen på individens roll förändrats i 

samband med ekonomiska strukturförändringar, och utifrån Althusser och Gramsci har Englund 

pekat på förhållandet mellan medborgaridealet, ekonomin och skolan som en bakomliggande 

orsak. Uppsatsens slutsats stämmer i olika grad överens med Kymlickas framställning av 

medborgarskapsteorier, och Englunds modell förklarar i hög grad utvecklingen från ett 

kommunitärt medborgarskapsideal till ett oberoende medborgarskapsideal, där dominerande 

ekonomiska doktriner förändrats och därmed också medborgaren. Häri är det globala skiftet till 

en nyliberal hegemoni efter 1970 en viktig bakomliggande orsak till förändringen av 

medborgaren och medborgarskapsidealet i de svenska läroplanerna. 

 

5.3 Studiens bidrag och framtida forskning 

Tidigare studier rörande medborgarfostran i den svenska skolan har i huvudsak berört 

undervisningen i grundskolan.82 Inom ramen för en C-uppsats har den här studiens syfte istället 

varit att belysa hur medborgarfostran ser ut inom gymnasieskolan, vars fostransuppdrag delvis 

fungerar annorlunda. Om grundskolans utbildning i stor utsträckning handlar om att lära 

eleverna det kunskapsinnehåll som anses önskvärt för medborgarskapet, visar min uppsats att 

gymnasieskolan har ett tydligare fokus på att fostra vissa förmågor som anses fungerande 

medborgaraktiverande. Eleven förväntas till skillnad från grundskolan ta ett större ansvar för 

                                                           
82 Se till exempel Dahlstedt (2009), Dahlstedt & Olson (2013) 
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sin egen utbildning och samhället, och det här ansvarstagandet har förändrats under den period 

studien avhandlar. Min studie visar också att det finns tydliga spår av avnämarnas krav i 

gymnasieskolans utredningar och läroplaner och att dessa förändras i takt med ekonomiska och 

politiska strukturförändringar. 

För vidare studier hade det varit intressant att tydligare undersöka de ideologiska kopplingar 

som finns mellan läroplanen och den för samhället dominerande ideologin. Här skulle en 

fortsättning av Englunds gramscianska analys vara av värde för att förstå hur den senaste 

läroplanen utvecklats i relation till en tilltagande globalism och nyliberalism. Häri skulle också 

en diskussion om kunskapssynen inom läroplanerna kunna vara ett undersökningsområde. 

Vidare hade en normativ diskussion kring medborgarskapet varit intressant, och en 

undersökning kring vad en god medborgarfostran egentligen innebär hade kunnat skapa 

underlag för framtida läroplansutveckling.   
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