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Att utbilda medborgare i ett komplext samhälle 

- En studie av styrdokument till Gymnasieskola 2011  

 

Abstract 
Med den komplexa problembild som idag växer fram på grund av våra sociala livsformer 
ökar kraven på samhällets medborgare. En undervisning med ett pluralistiskt synsätt där 
planetens framtid står i fokus, har idag utvecklats till det vi idag kallar utbildning för 
hållbar utveckling. Begreppet är problematiskt eftersom det innehåller en mängd 
tolkningsmöjligheter och dessutom utgör en begränsning i sig. Att blanda olika 
discipliner inom ramen för inlärning är ofta fruktbart och leder till en kunskapsmässig 
synergieffekt. Ett exempel där detta sker naturligt är i geografiämnet. Men i dagens 
samhälle räcker det inte med kunskap, eleverna måste utveckla förmågor att konstruera, 
kritisera, emancipera och transformera sin kunskap. Ett perspektiv som innehåller 
förutsättningar för detta är den postnormala forskningen som är en förlängning av 
utbildning för hållbar utveckling. Genom en innehållsanalys av styrdokument till 
Gymnasieskola 2011 konstateras att förutsättningar för att utbilda kompetenta 
medborgare finns, speciellt i läroplanen. I examensmålen är det mer oklart hur man ska 
jobba med tvärvetenskapliga frågor som till sin natur övar det komplexa tänkandet, 
medan det i geografiämnet är en naturlig del. Till mycket liten del i styrdokumenten 
betonas det emanciperande tänkandet och då i förbifarten i form av att eleverna ska 
jobba med att formulera problem.  
 
Nyckelord: hållbar utveckling, komplexitet, postnormal, gymnasieskola 2011, läroplan, 
examensmål, geografi, medborgare 

 

Framtidens medborgare 

“ Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig 
utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.” (Skollag, 2010:800 15 kap, 2 §) 

I gymnasieskolans uppdrag ingår att utbilda medborgare som i framtiden 

kommer att bli våra politiker, företagsledare och väljare. Både dagens och morgondagens 

beslutsfattare kommer att konfronteras med beslut som har stor betydelse för många 

människor, men där resultatet är osäkert - inte minst inom klimat- och miljöfrågorna. 

Genom decennierna har fokus i de olika läroplanerna varierat. Efter andra världskriget 

ifrågasattes de överordnade nationella värden som dominerade. Istället började skolans 

roll diskuteras ur ett demokratiskt perspektiv, parallellt med den ekonomiska och 

tekniska utvecklingens roll. Skolan inriktades på demokratifostran och skulle skapa 

propagandakritiska individer. Vetenskapen sågs som ett rättesnöre för demokratisk 
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undervisning (Englund 1986, s. 309-311).  Idag står världen inför nya utmaningar. 

Demokratibegreppet har utvecklats och just ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling 

har skapat en globaliserad och komplex värld som kräver nya perspektiv. Istället för ett 

kallt krig mellan stormakter, pågår idag en kamp mellan konsumism och miljö, mellan 

fattig och rik samt mellan komfort och solidaritet. För att kunna bli en aktiv och 

deltagande medborgare i dagens samhälle ställs krav på ett öppet och pluralistiskt synsätt.  

Uppfyller styrdokumenten i gymnasieskola 2011 kraven på att ge eleverna en god grund 

till detta? 

Syftet med artikeln är att undersöka hur läroplan, examensmål för 

naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet samt ämnesplanen för 

Geografiämnet i Gymnasieskola 2011 anger olika perspektiv och förmågor som ligger till 

grund för att utbilda medborgare i ett komplext samhälle. Undersökningen har sin 

utgångspunkt i - och hämtar exempel från undervisning för hållbar utveckling. 

 

Komplexiteten i utbildning för hållbar utveckling 

Utbildning för hållbar utveckling (Education for Sustainable Development, ESD) 

kännetecknas av sitt fokus på ekologi, ekonomi och sociala faktorer och har således en 

ämnesövergripande karaktär. Till skillnad från den tidigare miljöundervisningen tar 

undervisning för hållbar utveckling hänsyn till att miljö- och utvecklingsproblematiken 

innehåller konflikter mellan olika intressen och intar ett pluralistiskt förhållningssätt. Den 

etiska dimensionen poängteras (Öhman 2006, s. 16). Utbildning för hållbar utveckling 

lanserades i FN:s rapport Our Common Future (1987, 4 kap, 3.2). 1992 fördes idén vidare 

vid miljökonferensen i Rio och ytterligare fokus fick den vid konferensen om hållbar 

utveckling i Johannesburg 2002. U NESCO driver projektet Utbildning för alla där både 

Millenniemålen och årtiondet för hållbar utveckling (2005-2015, författarens anm.) driver 

på mot ett större fokus på utbildning för hållbar utveckling (Jickling, Wals, 2008, s. 4, 

Öhman 2006, s. 24).  

Sauvé (1996) länkar ihop miljöundervisning med utbildning för hållbar utveckling 

till ”miljöundervisning för hållbar utveckling”. I sin analys beskriver hon olika typologier 

för miljö, utbildning och utveckling. Bland annat kan miljö uppfattas som naturen i sig, 

en resurs, ett problem, en plats att leva på, vår biosfär eller ett projekt att engagera sig i. 

Utbildning kan ske i ett rationellt, humanistiskt eller innovativt perspektiv. Utveckling 

kan ses som ett kontinuum tack vare tekniska framsteg och frihandel, ett världstillstånd, 
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ett alternativ till ”traditionell” utveckling samt självständig utveckling gällande 

ursprungsbefolkningar (Sauvé 1996, s. 10-26). Det stora antalet definitioner ger upphov 

till en mängd kombinationsmöjligheter. Undervisning för hållbar utveckling och miljö 

kan således resultera i ett varierande innehåll beroende på vad vi som lärare lägger in i de 

olika begreppen.  

I Sverige har övergången mellan miljöundervisning och utbildning för hållbar 

utveckling till en början varit svår. I en undersökning gjord av Öhman (2006) konstateras 

att lärare kände osäkerhet inför vad utbildning för hållbar utveckling innebär och hur ett 

pluralistiskt och kritiskt förhållningssätt skulle hanteras. Merparten av den 

miljöundervisning som undersöktes visade sig vara normerande, d.v.s. inriktad på att 

påverka studenternas attityder. Endast en tiondel av de undersökta lärarna bedrev 

undervisningen för hållbar utveckling ur ett diversifierat perspektiv med inriktning på de 

studerandes roll som demokratiska medborgare (Öhman 2006, s. 28-29). På grund av 

faktorer som det oprecisa stoffinnehållet och hur man hanterar öppna, värdeladdade 

frågor samt områdets stora bredd innebar formuleringen av begreppet och 

undervisningspraktiken kring densamma olika problem. Ordet hållbarhet betyder att man 

ska fortsätta som vanligt. Det ger inga ledtrådar om hur man ska förhålla sig till 

konflikten mellan icke-kompatibla värdesystem som vad det är man ska fortsätta som 

vanligt med (exempelvis kapitalism eller ekologism, författarens anm.) Själva termen 

utbildning för hållbar utveckling är deterministisk eftersom den har ett förutbestämt syfte 

och inte öppnar upp för emancipation, lokal kunskap och demokrati (Jickling, Wals 2002, 

s. 222). 

 Undervisning kan vara förmedlande till sin karaktär (eng. ”transmissive”); ett sätt 

att förmedla fakta, färdigheter och värden till studenten där resultatet är förutbestämt av 

en liten grupp experter. Om undervisningen istället är transformativ (förändrande) skapas 

lärandet i sammanhang mellan tidigare kunskap, läroplanen och studenterna. Ett exempel 

på detta kan vara inom miljöundervisning där man möjliggör för studenterna att bli 

kritiskt medvetna om hur de upplever världen och uppmuntra aktivt medborgarskap när 

det gäller sociala och ekonomiska frågor samt deltagande i beslutsprocesser (Jickling, 

Wals 2008, s. 7).  

Scott (2002) delar uppfattningen att skolan ska utveckla det kritiska tänkandet om 

hållbar utveckling och få eleverna att uppnå en ”kritisk bildningsnivå”.  Han menar att 

orden rättvisa och jämlikhet ofta används i diskursen för utbildning för hållbar utveckling 
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men saknar begreppet frihet. För att skapa kompetenta medborgare menar Scott att 

utbildningen om hållbar utveckling har fyra uppdrag. Eleverna ska förstå varför hållbar 

utveckling är viktigt för dem, de ska bli hjälpta att tillgodogöra sig ett pluralistiskt 

perspektiv och de ska få hjälp att förstå vad de lär sig och vikten av det. De ska även 

uppmuntras att fortsätta tänka på vad de gör, individuellt och socialt, och vara öppna för 

andra människors uppfattningar. Gör man mindre än detta försummar man 

undervisningen för hållbar utveckling och styr man undervisningen mer riskerar man att 

indoktrinera eleverna. Att helt utesluta begreppet är enligt Scott att förespråka en 

ohållbar utveckling och finna sig i rådande samhällsstrukturer (Scott 2002, s. 4, 6).  

Ett av karaktärsdragen när det gäller utbildning för hållbar utveckling är att 

undervisningen ska vara värdeladdad (Jickling, Spork, 1998, s. 320). Det uppmärksammas 

i ett exempel om hur utbildning om biodiversitet inom ramen för utveckling för hållbar 

utveckling tydliggör dispyten mellan ett naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt sätt 

att se på frågan. Författarna menar att man måste förstå naturvetenskapens karaktär för 

att se vilken roll den kan spela i beslutsfattande om sociala och humanistiska problem, 

utbildning om det är ovärderligt för att skapa en bildad befolkning (Dreyfus m.fl., 1999, 

s. 169). I en situation där olika sätt att se på världen möts uppstår en dissonans som 

möjliggör en speciell typ av lärande s.k. ”learning on the edge”. Att delta i en diskussion om 

naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik är ett utmärkt tillfälle att lära sig om ytterst 

relevanta, kontroversiella, känslomässigt laddade och diskussionsvärdiga ämnen (Jickling, 

Wals 2008, s. 13, Jickling, Wals 2002, s. 222)  

 

Komplexitet i geografiämnet 

Geografiämnet är tvärvetenskapligt till sin natur och innehåller frågor som tas upp i 

utbildning för hållbar utveckling. Traditionellt har ämnet sysslat med att konstruera 

kunskap om rum och plats (space and place), vilket gör att man försökt lära ut ”världen 

som den ser ut” (Morgan, 2002, s. 22). Fien (1999) och Morgan (2002) resonerar om hur 

ett förändrat geografiämne kan bidra till att skapa en bättre värld. På samma vis som när 

det gäller utbildning för hållbar utveckling ställer man sig kritisk till positivistismen och 

poängterar vikten av värden och en medvetenhet om att vår uppfattning är partisk. 

Processen i undervisningen är viktig; metoden och vägen till lärande är lika stark som det 

man faktiskt lär sig (Morgan, 2002, s. 16).  
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Undervisningen bör inta ett social-kritiskt perspektiv.  Om 

geografiundervisningen ska leda till en bättre värld måste lärarna och eleverna kritiskt 

granska omvärlden. Läraren ska förmedla erfarenheter som utmanar och stärker 

studenter i deras arbete för social rättvisa och ekologisk hållbarhet (Fien, 1999, s. 142-

143). Den kritiska geografin har sina rötter i ett missnöje med det ekonomiska systemet 

och har öppnat upp fältet till att gälla ett bredare fokus som innefattar kvinnor, etniska 

minoriteter, sexuell läggning och funktionshindrade människor. Att få eleverna att 

upptäcka socialkritiken kräver kritiska pedagoger som uppmuntrar genom att ge 

kunskaper och förmågor som behövs för att fungera som samhällets ifrågasättande 

agenter, engagera sig i social förändring och skapa ett sant demokratiskt samhälle 

(Morgan, 2002, s. 23- 24). 

 

Medborgarförmågor 

Enligt den teori som hittills har presenterats bör skolan tillhandahålla en undervisning för 

hållbar utveckling som innebär ett tvärvetenskapligt, kritiskt tankesätt och skapar bildade 

medborgare. Prioritet för att diskutera hur skolan ska möta nutida samhällsförändringar 

är i dagens läge underordnat att kontrollera och mäta olika skolsystems effektivitet i 

kunskapsförmedling. Det komplexa samhället bygger på att medborgarna förkovrar sig i 

utbildningen och ser den som en väg att förverkliga sina ambitioner (Säljö 2007, s. 17). 

Enligt Wals och van der Leij (1997) börjar förutsättningarna för detta redan i skrivandet 

av kursplanerna. I och med de stora frågornas karaktär går det inte att ange ett specifikt 

fastställt mål med undervisningen. Det krävs att den är processorienterad, resultatet 

öppet och att läraren själv är en av de lärande (Wals, van der Leij, 1997, s. 9, Wals, 

Jickling, 2002, s. 227).  

En övergripande tanke är att undervisningen inte ska fostra eleverna att göra på 

ett visst sätt (enligt den behavioristiska skolan), utan att bli en viss typ av individer. Fokus 

flyttas från ”Vad kan jag?” till ”Vem blir jag?”. Eftersom undervisningen bör leda till 

utvecklandet av självständigt tänkande är det olämpligt att bestämma i förväg vad som 

ska tänkas. Ett exempel på det är att skolan i dagsläget inte utmanar ståndpunkten om 

ekonomisk tillväxt som positiv och hur man ska komma tillrätta med snedfördelningen 

av jordens resurser tillräckligt mycket (Wals, van der Leij 1997, s. 10-11).  

En av de viktigaste förmågorna aktiva och deltagande medborgare måste besitta 

är att ställa öppna, intressanta frågor som motiverar till vidare lärande (Säljö 2007, s. 20). 
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Som ett svar på ovanstående krav presenterar Wals och van der Leij fyra dimensioner av 

undervisning för hållbar utveckling och miljöundervisning, nämligen att eleverna ska 

konstruera, kritisera, emancipera (frigöra) och transformera sitt tänkande på ett 

existentiellt plan (Wals, van der Leij 1997, s. 7). De konstruerade kunskaperna ska bygga 

på tidigare vetande, erfarenheter och idéer. Underliggande värden, antaganden, 

världsåskådningar och moral som innehas av såväl inläraren själv som samhället ska ses 

ur ett kritiskt perspektiv. Emancipationen består i att upptäcka och exponera sin 

omvärldsbild, den fria tanken uppmuntras. Transformationen syftar till att förändra, 

forma och influera världen omkring oavsett i vilken omfattning detta låter sig göras 

(Wals, van der Leij 1997, s. 24). 

 

Postnormal vetenskap som undervisningsperspektiv 

Den värld som beskrivs i teorierna ovan är av postmodern art, det vill säga en verklighet 

som domineras av oordning, oförenlighet mellan värden och bristen på ett centrum som 

bestämmer det som pågår. För att kunna möta en sådan komplex verklighet krävs en 

ödmjuk, eklektisk attityd där erfarenheter sätts i centrum (Morgan 2002, s. 18). Dagens 

konventionella beslutsfattande utelämnar perspektiv på den komplexitet - på vilket ett 

stort antal sammanlänkande relationer mellan materiell standard, teknik, politiska 

handlingar och kultur hänger ihop. Beslut som fattas ser inte bortom dessa värden till de 

livsformer (forms of life) som i grund och botten präglar våra liv och den önskan om 

komfort som styr omvärlden runt omkring oss.  

Healy tar upp människans beroende av bilismen som ett exempel på det (Healy 2010, s. 

206). För att synliggöra interrelationer mellan omvärldens många komponenter kan ett 

systemtänkande anläggas. I traditionella naturliga system kan man se ett mönster mellan 

konkurrens och samarbete, (till exempel förekomst av rovdjur och bytesdjur, författarens 

anm.). I komplexa system är människan inblandad och skapar ett annat mönster fyllt av 

motsägelser vilket resulterar i mer avancerade sammanhang (Funtowicz, Ravetz 1994, s. 

569). Men de komplexa systemen innehåller mer än bara mänsklig påverkan. Inget 

ekosystem är längre helt naturligt. Vår livsstil har förändrat alla ekosystem så att de alla är 

påverkade av vår närvaro. (Funtowicz, Ravetz 1994, s. 579).  

En forskningsinriktning som uppkom i slutet av 1990-talet och som har antagit 

utmaningen i att bearbeta och implementera ett synsätt som kan möta dessa komplexa 

frågor är den postnormala vetenskapen. Den har fått sitt namn från att den tar avstånd 



Uppsala Universitet  2012-05-18 
Kulturgeografiska institutionen 
Forskarskola i geografi, Didaktik, 6hp 
Kajsa Nerdal 
 

	   7	  

från den ”normala vetenskapen”, som de anser hade som mål att förutsäga och 

bestämma, och riktar istället in sig på att värdera och konsultera. (Healy 2010, s. 202) I 

korthet kan den beskrivas som sakfrågebaserad med sin essens i att anta ett pluralistiskt 

perspektiv, inkorporera de osäkerheter som finns i komplexa system och sätta mjuka 

värden som etik och demokrati i fokus. (Funtowicz, Ravetz 1993, s. 749-752).  En typisk 

fråga där det postnormala synsättet implementeras är i klimatfrågan där IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) jobbar enligt perspektivet ovan (Saloranta, 

2001). I politiska frågor där faktauppgifter är osäkra, värden står mot varandra, riskerna 

är höga och besluten brådskande (Healy 2010, s. 202) som i en rad miljöfrågor, krävs 

speciella kompetenser hos beslutsfattarna. Från det postnormala perspektivet förespråkas 

så kallade utökade remissinstanser (extended peer-communities). Dessa grupper 

innefattar en bredd av involverade personer, institutioner och rörelser. Genom att fler 

aktörer äger frågan genom forskningsprocessen fram till beslutsfattande leder det till 

effektiva beslut grundade på tillit och förståelse (Funtowicz och Ravetz, 1993, s. 798-

799). Med bakgrund till den tidigare teorin är det fler av de nämnda egenskaperna när det 

gäller utbildning för hållbar utveckling och geografi som återfinns i det postnormala 

perspektivet. Problemen som omfattas är ofta sakfrågebaserade och pluralistiska till sin 

karaktär vilket förutsätter ett tvärvetenskapligt synsätt. Osäkerheten är stor eftersom man 

inte på förhand vet vad undervisningen ska innehålla och eleverna uppmanas tänka 

utanför ramarna och ta in åsikter och perspektiv från andra än sig själva. Att lösa ett 

problem och fatta ett beslut ur ett postnormalt perspektiv innebär att den traditionella 

dominansen av hårdfakta över mjuka värden har bytt plats. (Funtowicz, Ravetz 1993, s. 

750).  

Innehållet i det postnormala tankesättet stämmer väl överens med de färdigheter 

som presenterats tidigare i artikeln, liksom den kompetens som framtidens beslutsfattare 

kommer att behöva. Ett praktiskt exempel på hur undervisning i ett postnormalt 

perspektiv kan bedrivas är ett projekt om en insjö, Lake Wingra, i Madison, Wisconsin, 

USA. Projektet utfördes på universitetsnivå med studenter i miljöforskning med en 

metod som kallas ”scenario-planning”. Den går ut på att genom analyser av en rad 

faktorer skapa framtidsprognoser för en speciell plats, i det här fallet sjön Wingra. I 

utvärderingen efter kursen framkom fyra punkter som studenterna särskilt poängterade 

som lärorika. För det första att inkorporera osäkerheter och inte längre se det som en 

negativ faktor inom forskningen. För det andra att arbeta utanför universitet med icke-
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akademiker som var inblandade i sjöns framtid. För det tredje vikten av ett pluralistiskt 

perspektiv och slutligen, för det fjärde, att förstå forskningens roll i den politiska 

beslutsprocessen (Biggs, m.fl., 2010). Det postnormala perspektivet kan enligt exemplet 

ovan med fördel inkorporeras i utbildning för hållbar utveckling. 

 

Innehållsanalys av styrdokument till Gymnasieskola 2011 

Metoden för att granska styrdokumenten till Gymnasieskola har varit en innehållsanalys 

utförd som en fallstudie och med avstamp i den kritiska forskningen. Funtowicz och 

Ravetz (1994, 1993), Fien (1999), Morgan (2002), Säljö (2007) och Healy (2011) intar alla 

ett samhällskritiskt perspektiv i sina artiklar i form av ett ifrågasättande av dagens sätt att 

leva. Artiklarnas innehåll bidrar till att utveckla en kritisk kunskap och praktisk förståelse 

som möjliggör en förändring och tillhandahåller färdigheter för att införa nya 

verksamhetsformer i enlighet med presenterade resultat. Den kritiska forskningens 

uppgifter är att undersöka lokala fenomen, beskriva på vilket sätt dess budskap förmedlas 

och fungerar ur ett kritiskt perspektiv och slutligen bidra till en transformativ 

omvärdering av det studerade området (Alvesson, Deetz 2000, s. 21-23). Tänkbara syften 

med att få till stånd ett annat synsätt gällande ett studerat fenomen, kan innebära att 

introducera ett vidgat perspektiv om en kvalitativt annorlunda verklighet eller att 

aktualisera ett resultat för teoretiska överväganden (Alvesson, Deetz 2000, s. 169).  

I ett hermeneutiskt perspektiv, något som ofta tillämpas inom den kritiska 

forskningen, utgörs studieobjektet av unika mänskliga handlingar och företeelser sedda i 

sitt sammanhang där man söker efter innebörder och intentioner (Sjöström 1994, s. 73) 

Tolkningen har en central roll och den prövas fram och tillbaka mellan studiematerialets 

delar och helhet tills en rimlig slutsats kan dras (Sjöström 1994, s. 83).  

Den kritiska forskningen som görs i ett hermeneutiskt perspektiv kan bestå av 

fallstudier, exempelvis genom en kvalitativ innehållsanalys liknande den som presenteras i 

denna artikel. Undersökningsmaterialet är i det här fallet styrdokument från 

Gymnasieskola 2011 på tre olika nivåer; läroplan, examensmål för 

samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet samt ämnesplanen för 

geografiämnet. Det utvalda materialet har studerats, kategoriserats och tolkats. 

Tolkningen bygger på studiet av rådata d.v.s. texten i styrdokumenten, något som har 

skett parallellt med en konstruktion av kategorier som bygger på relevanta egenskaper 

hos dokumentens innehåll (Merriam 1994, s. 145). Fokus för tolkningen har varit 
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styrdokumentens formuleringar om kunskaper och förmågor som skolan ska förmedla 

för att skapa bildade medborgare. Utifrån presenterat forskningsläge har dessa rört sig 

runt: 

• I vilket sammanhang ett tvärvetenskapligt perspektiv anges. 

• I vilket sammanhang och hur begreppet ”hållbar utveckling” behandlas. 

• Beskrivningar som tyder på ett transformativt undervisningsperspektiv, det vill 

säga hur styrdokumenten lyfter fram syften eller mål för att utbilda medborgare 

så att de inte endast kan återge kunskapsstoff (transmissiv undervisning). 

• Förutsättningar för eleverna att utveckla förmågor att konstruera, kritisera, 

emancipera och transformera sin kunskap, där fokus har legat på den 

emanciperande förmågan. 

 

Som geografilärare i gymnasieskolan i en tid när ämnet i teorin och praktiken ges mindre 

utrymme, är grunden för denna analys att belysa vikten av ett tvärvetenskapligt och 

holistiskt perspektiv på undervisningen. Datainsamlingen har styrts av idéer och i vissa 

fall har tillfälligheter, som träffar i en databassökning, lett till att värdefull information 

hittats. Materialets relevans är beroende av forskarens förmåga att göra en kreativ analys 

av, i det här fallet, artikelns syfte (Merriam, 1994, s. 127). Sökningar har främst gjorts i 

databasen Scopus och på Google Scholar under sökorden: Post-normal, undervisning för 

hållbar utveckling, Environmental Education, Geography och Education for Sustainable 

Development. Även författare som framkommit i litteraturlistor i lästa artiklar har 

används som sökord. Det har exempelvis gällt Funtowicz, Ravetz, Wals och Fien. 

Gällande styrdokumenten till Gymnasieskola 2011 har nyligen utgett material och 

skolverkets hemsida använts. Resultatet av innehållsanalysen har silats, kombinerats, 

reducerats och tolkats tillsammans med presenterad teori och bygger på en induktiv 

process, vilket påverkar dess reliabilitet (Merriam 1994, s. 135). Resultatet är inte 

objektivt eftersom styrdokumentens författare inte fått komma till tals och förklara 

bakgrund och motivering till rådande formuleringar. Resultatet av undersökningen 

gällande innehållet i läroplanen, examensmålen och geografiämnet presenteras i tre 

avdelningar nedan. 
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Färdigheterna betonas i läroplanen 

Bakomliggande perspektiv för att ge en god grund för bildade medborgare kan utifrån 

tidigare nämnd teori sammanfattas i en transformativ utbildning inriktad på ett 

tvärvetenskapligt arbetssätt som ska forma eleverna att bli personer som kritiskt granskar 

och ställer frisinnade frågor om samhället. Läroprocessen och förmågor prioriteras 

framför förutbestämda faktakunskaper. På samtliga nivåer i styrdokumenten nämns 

förmågor och färdigheter som ska ligga till grund för ett aktivt och deltagande 

medborgarskap. Stort fokus läggs på konstruerandet av egen kunskap i form av 

diskussion, reflektion, analys, tolkning, problemlösning och problemformulering. Det ska 

leda till att: ”Eleverna ska (…) kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 

informationsflöde och snabb förändringstakt.” (Skolverket 2011a, s. 7). Det kritiska perspektivet 

omnämns i läroplanen bland annat som att eleverna ska ”… träna sig i att granska fakta och 

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.” (Skolverket 2011a, s. 7). Läroplanen 

uppvisar här ett synsätt som överensstämmer med ovan nämnda kvalifikationer till stor 

del. Det eleverna förväntas ta med sig ut i samhället i form av förmågor står i centrum 

före renodlad fakta.  

 

Motsättningar i examensmålen 

En av de färdigheter som poängteras starkast hos Wals m.fl. (2002, 2008) är att eleverna 

ska emancipera sitt tänkande. Det är något som inte nämns i de studerade 

styrdokumenten, i vissa fall råder det motsatta. Exempelvis kan man i examensmålen läsa 

att på naturvetenskapsprogrammet ”… ska eleverna utveckla ett naturvetenskapligt 

förhållningssätt.” (Skolverket 2011b, s. 247). Vidare ska ”programmet ha en tydlig 

naturvetenskaplig karaktär.”  (Skolverket 2011b, s. 248) och ”Ett naturvetenskapligt 

förhållningssätt betonas i examensmålen.” (Skolverket 2011b, s. 248). Liknande formuleringar 

på samhällsvetenskapsprogrammet lyder ”… ge eleverna möjlighet att utveckla ett vetenskapligt 

och kritiskt förhållningssätt.” (Skolverket 2011b, s. 257). Här nämns inte vilken inriktning av 

vetenskapen som ligger till grund för det förhållningssätt som ska utvecklas. Det följs 

sedan upp med att eleverna ska ”… tillämpa teorier och metoder som används inom 

samhällsvetenskapen.”  (Skolverket 2011b, s. 257) Ovanstående formuleringar med givna 

perspektiv innebär en begränsning för möjligheten att se samband på ett djupt plan och 

att frigöra tanken från den rådande grunduppfattningen (naturvetenskaplig- eller 

samhällsvetenskaplig) när det gäller utbildningens syfte. Trots det, återfinns 
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formuleringar om att eleverna ska utveckla en förmåga att se samband mellan sin egen 

och andra discipliner och få möjlighet att arbeta tvärvetenskapligt, både på 

naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskaps - programmet.  

Ett begrepp där ett interdisciplinärt samarbete är fruktbart är inom utbildning för 

hållbar utveckling. Om hållbar utveckling kan man på naturvetenskapsprogrammet läsa 

”… ge förståelse av hur naturkunskap och samhällsutveckling ömsesidigt har påverkat och påverkar 

varandra och särskilt belysa naturvetenskapens roll i frågor om hållbar utveckling.”  (Skolverket 

2011b, s. 247). Motsvarande text för samhällsvetenskapsprogrammet lyder: ”… ge eleverna 

förståelse av hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle.” (Skolverket 

2011b, s. 258). Läroplanen är således dubbeltydig när det gäller om- och i vilken 

utsträckning en problembearbetning över disciplingränserna är önskvärd. Det är också 

oklart om utbildningen för hållbar utveckling blir likvärdig på de båda programmen 

(Skolverket 2011b, s.12) om den på naturvetenskapsprogrammet ser problematiken med 

naturvetenskapliga förtecken, medan samhällsvetenskapsprogrammet behandlar frågan 

på ett öppnare sätt. Överlag är samhällsvetenskapsprogrammet mer komplext formulerat, 

bland annat nämns att ”… samhällsfrågor såsom integration, segregation och etnicitet kan tas upp ur 

ett lokalt, nationellt, europeiskt och globalt perspektiv.” En beskrivning av innehållet på 

naturvetenskapsprogrammet lyder till exempel: ”Inom biologi, fysik och kemi beskrivs 

omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori.”  En slutsats av detta 

kan vara att samhällsvetenskapsprogrammet ligger närmare en högre emancipationsnivå 

än naturvetenskapsprogrammet. Studien av examensmålens texter ger uppfattningen att 

det är olika författare som varit verksamma, utan att först ha utrett begrepp och mål med 

utbildningen samt klarlagt vikten av principer och vilken tyngd de ska ha i dokumenten. 

Som motvikt till detta formuleras i Skolverkets skrift ”Gymnasieskola 2011” att läroplan, 

examensmål och ämnesplaner hänger ihop. Texten beskriver att examensmålen endast 

uttrycker det som är specifikt för programmen och att läroplanen anger de övergripande 

principerna (Skolverket 2011b, s.15).  

Vid en ytterligare granskning av läroplanen och avsnitten om utbildning för 

hållbar utveckling hittas formuleringen: ”Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner 

och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” (Skolverket 2001a, 

s. 7). Här förutsätts inte något specifikt disciplinärt perspektiv, utan syftet är öppet och 

anpassat till gymnasieskolans samtliga program. Däremot används i såväl läroplan, som 

examensmål den mångtydiga formuleringen ”hållbar utveckling” och ”bygga ett hållbart 
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samhälle” utan preciserade definitioner om hur begreppet ska stipuleras. I läroplanen står 

det vidare som en punkt under rubriken ”Riktlinjer” att läraren ska organisera och 

genomföra arbetet så att eleven ”- får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.” (Skolverket 

2011a, s. 11). På det viset ska eleverna kunna ställas inför olika perspektiv och smälta 

samman dessa, vilket skapar en inlärningsprocess; ”learning on the edge”. För att det ska 

bli möjligt, går det inte att på förhand bestämma vilka idéer och uppfattningar som ska 

finnas med i smältdegeln. När man tittar på bedömningen av elevernas förmågor kan 

man i texten om gymnasiearbetet under rubriken ”värderingsförmåga och 

förhållningssätt”, konstatera att de egenskaperna underförstått ger höga betyg. Där står 

att eleven ska visa: ”- förmåga att kritiskt värdera och förhålla sig självständigt till valda källor” 

och ”förmåga att belysa frågeställningar ut olika perspektiv”. Det betyder att skolan premierar de 

elever som uppnår ett vidsynt tänkande med höga betyg.  

 

Tvärvetenskapligt geografiämne 

Inom geografi som är ett tvärvetenskapligt ämne och en blandning mellan 

naturvetenskap och samhällsvetenskap anges inte någon speciell disciplin som dominant. 

Istället uttrycks komplexiteten i ämnet med formuleringen ”… eleverna utvecklar kunskaper 

om jorden som ett sammanflätat, föränderligt, komplext system. Denna systemsyn är nödvändig, för att 

kunna beskriva och analysera rumsliga mönster och processer lokalt, regionalt och globalt som ett resultat 

av samspel mellan människa, samhälle och natur.” (Skolverket 2011c). Här syns en tydlig 

ämnesöverskridande ansats, vilket kräver att eleverna själva konstruerar sin kunskap och 

närmar sig ett emancipatoriskt tankesätt. Som framtida beslutsfattare är en förutsättning 

att i förväg resonera kring vilka konsekvenser ett beslut kan få på olika nivåer i samhället, 

men också hantera osäkerheter däromkring. Sammantaget med läroplanen finns en stark 

utgångspunkt för att fostra beslutsfattare redo för komplicerade problem med höga 

osäkerhetsfaktorer.  

 

Slutsats 

Styrkan hos de undersökta styrdokumentens är att där finns formuleringar som anger 

perspektiv och förmågor som ligger till god grund för aktiva och deltagande medborgare, 

utifrån den teori som presenteras i artikelns första del. Förmågor och färdigheter betonas 

före faktakunskaper med tydlig emfas på det kritiskt granskande, vilket gör 

undervisningen transformativ. De svenska ämnesplanerna är öppna och lämnar stort 
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kreativt utrymme för den enskilda läraren. Även den enskilda skolan har friheten att i 

praktiken bidra till att utöka exempelvis det tvärvetenskapliga arbetssättet genom 

schematekniska åtgärder. De svagheter som återfinns är dels vissa begränsande 

formuleringar, dels utelämnandet av de emanciperande och transformerande förmågorna. 

Som begränsning menas de förutbestämda synsätt som ges uttryck i examensmålen. 

Faktorer som saknas i styrdokumenten är framför allt begreppet emancipation eller 

”frigörandet” av tanken. Visserligen kan det sägas rymmas i det kritiska granskandet, men 

i och med att det utgår från färdigformulerade frågor är det inte frigjort tänkande i 

begreppets rätta bemärkelse. I läroplanen och examensmålen ingår i förbifarten att 

formulera problem, medan förmågan att lösa problem upprepas vid fler tillfällen. Att lösa 

ett befintligt problem, med vilken metod det än må vara, är inte lika emancipatoriskt som 

att formulera ett eget problem, i synnerhet inte om det i sin tur leder till nya generativa 

frågeställningar. Svaret på framtidens stora utmaningar kan vara en ny fråga! 

Studien innefattar endast en liten del av alla styrdokument som finns tillgängliga 

till Gymnasieskola 2011 och berör bara dess betydelse i teorin. I ett vidare perspektiv 

skulle det vara intressant att ta reda på vilken vikt som läggs på dessa i praktiken och hur 

de används i relation till varandra, både hos lärare och skolledning. En mer typologisk 

fråga som också bör ställas är hur praktiserande lärare definierar begreppet hållbar 

utveckling och vilket fokus det får i undervisningen. 

Dagens komplexa problembild har bäst chans att lösas av bildade medborgare 

som skapar kunskap genom att sammansmälta olika perspektiv. För att slippa leva nära 

kaos, ”living on the edge” kan ett pluralistiskt samhälle istället skapa ett gemensamt lärande, 

”learning on the edge”.  
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