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HUR HANTERA LÄROPLANENS
INBYGGDA MOTSÄTTNINGAR?
AV   CRISTER SKOGLUND

Skall en elevs föräldrar kunna 
stämma en lärare för att eleven 
efter ett antal år i skolan fortfa-
rande inte lärt sig tillräckligt 
mycket för att få godkänt i ett 
ämne? Frågan är nog inte så 
orimlig som den först kan ver-
ka. Åtminstone inte för den 
som tagit den senaste tidens 
många uttalanden om att  det är 
”skolans skyldighet att förse 
eleverna med kunskap” på fullt 
allvar. Ta exempelvis den 
märkliga publikation med 
namnet ”Start - den nya sko-
lan” som Utbildningsdeparte-
mentet lät producera i samband 
med att beslutet om den nya 
läroplanen antogs. I denna 
”tidning”, som delades ut till 
eleverna i ett stort antal skolor, 
sägs bl.a. att om man som elev 
är missnöjd med sina skolresul-
tat skall man diskutera dem 
med sina föräldrar och sin lära-
re. För, konstateras det helt 
frankt: ”Det är lärarens uppgift 
att ge dig kunskap.” 1

Två synsätt på lärande
Detta sätt  att formulera lärarnas 
ansvar är dock inte okontrover-
siellt eftersom det alltsedan slu-
tet av 1700-talet  har pågått en 
debatt mellan två fundamentalt 
olika sätt att se på skola och 

lärande. Enligt det ena synsät-
tet är skolan en plats där elever 
förses med kunskap genom att 
lärare lär eleverna sådant som 
är viktigt att veta. I det andra 
synsättet har man vänt på per-
spektivet och betraktar skolan 
som en miljö där elever inhäm-
tar kunskap och med lärarers 
och olika läromedels hjälp lär 
sig det som är viktigt. Skillna-
den ligger i vem man upplever 
som den aktiva parten i läro-
processen. Är det läraren som 
lär eleven, eller är det eleven 
själv som lär sig något. Även 
om det kan tyckas vara en ”lek 
med ord”, är det inte oväsent-
ligt vilket synsätt man väljer, 
eftersom det i sin tur påverkar 
hur skolarbetet organiseras, vad 
man uppfattar som möjligt att 
påverka, vem som har ansvaret 
för vad en elev kan efter en gi-
ven tid e.t.c. 
 I det första synsättet, som vi 
kan kalla ett överföringsper-
spektiv, riktas uppmärksamhe-
ten mot hur man skall kunna 
göra kunskapsöverföringen så 
effektiv som möjligt, och hu-
vudansvaret för att eleverna lär 
sig något vilar på lärarna och 
skolan. Utifrån ett renodlat så-
dant överföringsperspektiv är 
det därför fullt rimligt att lova 

eleverna att ”det är lärarens 
uppgift att ge dig kunskap”, 
och tar man detta synsätt på 
fullt  allvar är det inte alltför 
långsökt att tänka sig att man 
skall kunna stämma de lärare 
som inte lever upp till detta löf-
te. 
 I det andra synsättet, som vi 
kan kalla för ett inhämtning-
sperspektiv  fokuserar man i 
stället på frågor som rör hur 
man i skolan skall kunna skapa 
bästa möjliga betingelser för 
elevernas lärande och hur man 
skall kunna skapa en stimule-
rande miljö som vidmakthåller 
elevernas lust att lära sig. I 
slutändan är det dock, enligt 
detta sätt att  se, eleven som har 
huvudansvaret för läroproces-
sen. Det hjälper då inte med 
aldrig så fiffiga undervisnings-
tekniker. Vill inte eleven lägga 
ned möda på att lära sig en viss 
sak så kommer han eller hon 
inte att lära sig den heller. Att 
då tänka sig att man skulle 
kunna ställa en lärare till svars 
för att eleven i fråga inte lärt 
sig det man önskar är orimligt. 
Däremot vilar ansvaret tungt 
över skola och skolledning om 
den försummat att skapa en så 
god miljö för lärande som möj-
ligt. Ett dåligt skött skolbiblio-
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tek med snåla inköpsanslag och 
minimala öppethållandetider är 
ur detta perspektiv en mycket 
allvarlig försyndelse, som bor-
de få föräldrarna att, om inte 
tillgripa rättsliga åtgärder, så 
åtminstone rikta allvarlig kritik 
mot skolan i fråga.

Oförenliga perspektiv
Överföringsperspektivet och 
inhämtningsperspektivet är 
ömsesidigt uteslutande. Man 
kan inte inta båda positionerna, 
utan måste välja att utgå från 
antingen det ena eller det andra 
synsättet. I ett längre historiskt 
perspektiv kan vi också se hur 
dessa två perspektiv kommit att 
utgöra huvudbeståndsdelen i 
två olika utbildningsideal - tra-
deringsidealet respektive bild-
ningsidealet. Skillnaden mellan 
dessa båda ideal har påtalats 
otaliga gånger, och att upprepa 
dem kan kanske framstå som 
onödigt. Men eftersom det 
märkliga skett att båda idealen 
finns representerade i den nya 
läroplanen Lpo 94 kan det  kan-
ske vara värt att summariskt 
ange deras respektive huvud-
drag, så som jag ser dem.
 Termen ”traderingsideal” 
syftar på att man i detta ideal 
tänker sig att skolans uppgift är 
att  tradera - d.v.s. överföra - 
kunskaper från en generation 
till en annan. En procedur som 
oftast ses en enkel förmed-
lingsprocess vid vilken kun-
skaper förs från lärarens huvud 
till elevens med hjälp av olika 
didaktiska metoder. Vanligt i 
detta sätt att se på lärande är 
också att skolarbetet koncentre-
ras på att komplettera det som 

eleverna inte kan, d.v.s. mycket 
tid går åt från lärarens sida till 
att  hitta elevernas brister och 
att  på olika sätt påpeka detta 
för dem. Kunskapen betraktas 
vidare som given och under-
visningsmålen är i första hand 
att  memorera in en uppsättning 
väsentliga fakta, termer och 
begrepp  samt drillas i vissa 
grundläggande färdigheter så 
att  man kan visa att  man be-
härskar dem vid ett provtillfäl-
le. Genomgående brukar före-
trädare för detta ideal betrakta 
eleverna som lata och oansva-
riga och i lärarens uppgift ingår 
därför att med hjälp en lämplig 
avvägning mellan hot och be-
löning få eleven att  anstränga 
sig. 

Rötter i medeltiden
Detta ideal, vilket har sina röt-
ter i en medeltida skolordning, 
har levt vidare in i våra dagar. 
Vi hittar det inom de undervis-
ningsformer som brukar gå un-
der namnet ”förmedlingspeda-
gogik”, men traderingsidealet 
återfinns också inom de peda-
gogiska riktningar som påver-
kats av behaviorismen. Allt 
från den hurtiga utbildnings-
teknologin med sin ”program-
merade inlärning” till den form 
av ”datorstödd undervisning” 
som baseras på drill och enkla 
”stimulus - respons” mekanis-
mer. 
 Mot detta sätt att se på lä-
rande växte det i slutet av 
1700-talet fram ett radikalt an-
norlunda alternativ. Till stor del 
hängde dess framväxt samman 
med den utmaning som Imma-
nuel Kants filosofi innebar i 

samtiden. Genom sin ”kritik av 
det rena förnuftet” kom Kant 
nämligen att förändra synen på 
kunskap på ett dramatiskt sätt. 
Det nya låg i att om man var 
villig att acceptera Kants påstå-
ende att vi aldrig kan komma åt 
”Tinget i sig” d.v.s. den yttersta 
verkligheten, då följer att san-
ningen aldrig kan vara slutgil-
tig och att vi aldrig kan säga att 
vi har forskat färdigt. Kun-
skapssökande blir därmed en 
process som inte har, och aldrig 
kan ha, något definitivt slut. 
Kombineras denna kunskaps-
syn med den tro på människans 
möjligheter som vi också kan 
hitta i den tyska upplysningen, 
får vi en annat sätt att se på lä-
rande. 

Tillit och respekt
En som var mycket viktig när 
det gällde kunskapssynens för-
ändring var litteratören, skol-
boksförfattaren och filosofen 
Johann Gottfried Herder, vil-
ken också brukar räknas som 
”bildningstankens fader”.2  De 
viktigaste komponenterna i 
Herders sätt att se på lärande 
var att han utgick från att kun-
skap inte är något som överförs 
utan som inhämtas av eleven, 
samt att människan är dyna-
misk och utvecklingsbar hela 
livet. Att  engagera sig i en lä-
roprocess innebär enligt Herder 
också att man utvecklas som 
person. Därmed kom också un-
dervisningsmålen att bli annor-
lunda. Skolan skall inte sträva 
efter att  eleverna skall memore-
ra in en massa fakta och be-
grepp, utan efter att eleven 
skall nå bestående insikter och 
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utveckla ett gott omdöme. Det 
är i detta ideal viktigare med 
generell kompetens och ”för-
ståelsekunskaper” än att känna 
till en mängd detaljer. I bild-
ningsidealet brukar man också 
utgå från att alla har en med-
född lust  att lära, och för Her-
der, liksom för andra som ut-
gick från bildningstanken, var 
det oerhört viktigt att inte sko-
lan utformades så att den berö-
vade barnet lusten att lära. Där-
för blir ”respekt” ett nyckelord 
för Herder, och han menade att 
”den goda skolan” känneteck-
nades av en ömsesidig tillit  och 
respekt mellan lärare och ele-
ver och mellan eleverna inbör-
des. 

Bildning i vanrykte
Även bildningsidealet har levt 
kvar in i vår tid och återfinns 
hos en lång rad pedagoger som 
varit  influerade av Rousseau, 
Herder eller Pestalozzi. Delar 
av det återfinns också hos s.k. 
progressivister som Dewey och 
hos olika folkbildare. Efter 
andra världskriget kom dock 
bildningsbegreppet i vanrykte i 
Sverige. Det kom allt oftare att 
förknippas med en rad yttre 
kännetecken och föreställning-
ar om att bildning egentligen 
handlade om att tvinga alla att 
tillägna sig borgarklassens be-
teenden och världsbild. I vårt 
land kom nämligen, till skill-
nad från övriga Norden, bild-
ningsbegreppet mycket meto-
diskt att användas som en sy-
nonym till latinläroverk och 
”kulturell polityr”. Detta sked-
de samtidigt som tron på ”den 
bildbara” människan kom att 

ersättas av tron på ”den form-
bara människan”, i enlighet 
med behaviorismens grundan-
taganden. I och med att bild-
ningsbegreppet på detta sätt 
förvrängdes, blev det i det 
närmaste omöjligt att  förstå de 
föreställningar som bar upp den 
tidiga arbetarrörelsens bild-
ningssträvanden, med många 
mycket märkliga historieskriv-
ningar som följd. I mitten av 
1980-talet  skulle emellertid 
bildningsbegreppets ursprung-
liga innebörd återupptäckas, 
och för denna renässans spela-
de en artikel i KRUT, författad 
av Donald Broady, en mycket 
stor roll.3  Med reservation för 
vissa revideringar och omtolk-
ningar är det i stort sett  samma 
tankegångar som återfinns i det 
av Broady författade inled-
ningskapitlet till betänkandet 
”Skola för bildning”, och en 
hel del av den ursprungliga 
KRUT-artikeln kan nog spåras 
i delar av den nya läroplanen 
som knyter an till ett bild-
ningsideal. Någon lustigkurre 
har också myntat termen 
”KRUT-bildning” för att  be-
teckna att bildningsbegreppet 
nu återigen upptagits i den 
skolpolitiska vänsterns peda-
gogiska diskurs. 

Skillnaden mellan intention och 
praxis
Det är dock viktigt att  komma 
ihåg att både traderingsidealet 
och bildningsidealet  är just 
ideal. D.v.s. de är uttryck för 
visioner och förhoppningar om 
hur ”den goda skolan” bör fun-
gera. Detta då till skillnad mot 
frågan om hur våra skolor fak-

tiskt har fungerat i historien. 
Det är, enligt min mening, 
nämligen viktigt att skilja mel-
lan dessa båda nivåer - mellan 
intention och praxis - eftersom 
det är en sak vad man skulle 
vilja göra, och en annan vad 
man faktiskt kan åstadkomma. 
Särskilt på ett  område som är 
så fullt av motstridiga viljor 
och hämmande strukturer som 
utbildningsområdet är skillna-
den mellan vilja och kunna på-
taglig. 
 Nu kan man kanske hävda 
att  det är hur något faktiskt 
fungerat i praktiken som är det 
intressanta, inte idealen hos 
några bortglömda pedagoger 
eller utbildningspolitiker. Var-
för bry sig om intentionerna 
när det ändå är praxis som be-
tyder något för den enskilde 
eleven? Det ligger onekligen 
något bestickande i detta sätt 
att  resonera, men om vi ensi-
digt fokuserar på hur skolan 
fungerar och fungerat histo-
riskt, så riskerar vi att inte bli 
varse den dragkamp mellan 
olika ideal och föreställningar 
som funnits - och fortfarande 
finns - på utbildningsområdet. 
Trots allt  är det inte hur något 
faktiskt förhåller sig, utan hur 
vi människor uppfattar att det 
förhåller sig som avgör hur vi 
reagerar i varje given situation. 
Vår världsbild styr också våra 
förväntningar, liksom den styr 
hur vi tolkar den ofta rätt kao-
tiska ström av intryck som om-
ger oss. Förhoppningsvis 
tvingar händelser i vår omgiv-
ning oss då och då att ompröva 
våra föreställningar, och korri-
gera dem som visar sig alltför 
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mycket avvika från hårda rea-
liteter, men det innebär enbart 
att  våra ideal måste förändras - 
inte att deras roll minskas.
 Detta pläderande för att 
uppmärksamma den roll olika 
föreställningar och ideal spelat, 
och spelar, i utbildningssam-
manhang innebär inte att  vi får 
negligera behovet av studier 
över hur skolans inre liv fak-
tiskt gestaltar sig för dem som 
är mitt uppe i verksamheten. 
Likaså är det högst angeläget 
att  studera vad som händer när 
idealen möte verkligheten, men 
för att  en sådan analys skall 
kunna komma till stånd är det 
nödvändigt att man skiljer de 
båda nivåerna åt. Till detta 
kommer att det är viktigt att 
förstå olika utbildningsideals 
inverkan om vi vill förstå de 
olika målkonflikter som under 
år av kompromissande byggts 
in i det svenska skolsystemet 
och som skapar osäkerhet, för-
virring och en känsla av miss-
lyckande bland lärare och skol-
ledningar. 

Att se dubbelt och vilja allt
Inget kan väl tydligare illustre-
ra de motsättningar som kan 
byggas in i ett måldokument 
bättre än den senaste läropla-
nen för grundskolan. Eller ”Lä-
roplan för det Obligatoriska 
Skolväsendet - Lpo 94” som 
den heter på präktig kansli-
svenska. Det är ett tunt  litet 
häfte, som trots sitt ringa om-
fång rymmer en rad mycket 
omvälvande tankar och spän-
nande resonemang. Tvärtemot 
vad man kanske kunde förvän-
ta, med tanke på dess tillkomst, 

är det dessutom nästan helt fritt 
från den typ  av äppelkäcka 
snömosparoller som känne-
tecknade så mycket av det som 
producerades i utbildningsde-
partementet under regeringen 
Bildts dagar. Samtidigt är det 
emellertid uppenbart att  Lpo 94 
är en kompromissprodukt i vil-
ken olika synsätt på lärande 
och på vad som kännetecknar 
en god skola har flätats ihop på 
ett  minst sagt märkligt sätt. 
Detta har lett till tvära kast 
mellan olika synsätt med flera 
interna motsägelser som följd. 
Inte minst gäller detta i avsnit-
tet som fått titeln ”Skolans 
uppgifter”. På sidan sju slås 
exempelvis redan i inledningen 
av detta avsnitt  fast att skolans 
huvuduppgift är att förmedla 
och överföra kunskaper och 
värderingar från en generation 
till en annan. Vidare heter det:

Skolan har uppgiften att 
dels överföra vissa grund-
läggande värden och för-
medla kunskaper, dels för-
bereda eleverna för att  leva 
och verka i samhället. Sko-
lan skall förmedla de mer 
beständiga kunskaper som 
utgör den gemensamma 
referensram alla i samhäl-
let behöver.4

Tydligare än så kan ett trade-
ringsideal knappast formuleras. 
Bläddrar vi fram en sida till 
sidan åtta finner vi emellertid 
att  tonen är en helt annan. Där 
utgår man istället  från ett bild-
ningsideal och man säger ut-
tryckligen ifrån att skolan 
”skall stimulera varje elev att 

bilda sig och växa med sina 
uppgifter”. Vidare betonar man 
vikten av att skolan skapar en 
god miljö för lärande och i 
samband med det  slås det fast 
att:

Eleven skall i skolan möta 
respekt för sin person och 
sitt arbete. Skolan skall 
sträva efter att vara en le-
vande social gemenskap 
som ger trygghet och vilja 
och lust att lära. Skolan 
verkar i en omgivning med 
många kunskapskällor. 
Strävan skall vara att söka 
skapa de bästa betingelser-
na för elevernas bildning, 
tänkande och kunskapsut-
veckling.

I sin betoning av nödvändighe-
ten att visa respekt för eleven 
och i vaktslående om lusten att 
lära påminner resonemangen 
väldigt om Herders bildningsi-
deal, och vissa meningar verkar 
nästan som om de vore tagna ur 
något av hans många skoltal. 
Betecknande är också att på 
denna sida i läroplanen ses lä-
rande ur ett inhämtningsper-
spektiv, och detta går också 
igen i de ”mål att sträva mot” 
som anges i nästa kapitel på 
sidan nio. Där fastslås det ex-
empelvis att  skolan skall sträva 
efter att ”varje elev utvecklar 
nyfikenhet och lust att lära” 
och man anger som ett mål att 
sträva mot att varje elev ”till-
ägnar sig goda kunskaper inom 
skolans ämnen och ämnesom-
råden”. Observera att man i 
sättet att  språkligt formulera 
dessa mål uppenbarligen har 
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ansträngt sig att få fram att man 
utgår från att det är eleven som 
är det aktiva subjektet i läro-
processen. Så skriver man t.ex. 
att  ett  mål är att  eleven skall 
utveckla vissa färdigheter, inte 
att  skolan skall utveckla fär-
digheterna hos eleverna. På 
samma sätt talas om elever som 
förväntas tillägna sig kunska-
per, inhämta erfarenheter etc. 
 Så formulerar man sig alltså 
på sidan nio. Vänder vi emel-
lertid blad ändras tonen åter-
igen. Under rubriken ”Mål att 
uppnå i grundskolan” sägs det 
där bl.a. att ”Skolan ansvarar 
för att varje elev efter genom-
gången grundskola känner till 
och förstår grundläggande be-
grepp och sammanhang inom 
de naturvetenskapliga, teknis-
ka, samhällsvetenskapliga och 
humanistiska kunskapsområ-
dena”. På samma sätt räknas en 
lång rad andra områden upp 
där skolan tar på sig ansvaret 
för att eleven förstått  eller kan 
vissa saker. Likaså hävdades 
det att skolan ansvarar för att 
varje elev efter genomgången 
grundskola utvecklat vissa fär-
digheter som ”kreativt skapan-
de”, ”förståelse för andra kultu-
rer” etc. När man läser detta 
måste man fråga sig hur detta 
ansvar skall kunna utkrävas. 
Vad händer om en elev efter 
avslutad skolgång fortfarande 
inte förstått de grundläggande 
tekniska begrepp man lovat 
lära eleven? Hur skall man som 
förälder reagera om ens son 
eller dotter inte alls visar prov 
på att ha utvecklat någon fär-
dighet i kreativt skapande? 
Skall man då, som frågades 

inledningsvis, kunna stämma 
skolan för att den inte uppfyllt 
vad den lovat att ansvara för? 
Nej, riktigt så långt tycks man 
inte ha varit beredda att driva 
överföringsperspektivet. Blädd-
rar man nämligen tillbaka till 
sidan nio så definieras vad som 
menas med ”mål att uppnå” på 
ett  något annorlunda vis. Här 
heter det:

Mål att uppnå uttrycker 
vad eleverna minst skall ha 
uppnått när de lämnar sko-
lan. Det är skolans och 
skolhuvudmannens ansvar 
att  eleverna ges möjlighet 
att uppnå dessa mål.5

Skolan ansvarar alltså för att 
eleverna under sin skoltid har 
getts möjlighet att  nå målen, 
inte att de faktiskt uppnått  dem. 
Vilket ju är något helt annat.

Nu återstår bara tillämningen
Listan på interna motsättningar 
och perspektivkollisioner inom 
Lpo 94 skulle kunna göras be-
tydligt längre, men ovanståen-
de kan kanske tjäna som exem-
pel. Varför har det då blivit så 
här? Ja, en möjlig orsak skulle 
kunna vara att man helt enkelt 
velat plocka de bästa resone-
mangen från olika pedagogiska 
skolor och försökt sammanföra 
dem i ett paket. Om det sen kan 
finnas motsättningar mellan 
dem har man inte reflekterat 
närmare över. En annan förkla-
ring skulle kunna vara att läro-
planen är en kompromisspro-
dukt, där det från början kanske 
har funnits en enhetlig och ge-
nomtänkt text i vilken sedan 

olika aktörer har gjort diverse 
ändringar utan att tänka på slut-
resultatet. Så lär enligt rykten 
Ve t e n s k a p s a k a d e m i e n s 
remissvar exempelvis ha orsa-
kat en hel del rabalder på Ut-
bildningsdepartementet, med 
en rad konstiga utspel som 
följd. Även mellan de olika 
partierna i den borgerliga rege-
ringen Bildt fanns det som be-
kant olika synsätt på skolområ-
det och varje fraktion har haft 
några symbolfrågor de omhul-
dat. Dessutom skulle dokumen-
tet genom utbildningsutskottet, 
med nya ändringar till följd, 
innan det kunde antas. Till det-
ta kommer att en läroplan som 
också skall gälla för s.k. 
”friskolor” med nödvändighet 
måste bli vag, samtidigt  som 
man inte kan släppa fältet fritt 
för vad som helst.
 Alldeles oavsett varför läro-
planen blivit så som den blivit, 
är det ändå ett dokument som 
landets alla skolor måste an-
passa sig till. Hur de skall klara 
av att rent konkret tillämpa en 
läroplan som både är så revolu-
tionerande och så motsägelse-
full på samma gång skall bli 
spännande att se. Utifrån erfa-
renheter av hur vi i andra sam-
manhang agerar i situationer 
där vi ställs inför två olika, och 
helt oförenliga krav kan vi tän-
ka oss några möjliga varianter. 
 Ett vanligt lösningsalterna-
tiv inför denna typ av målkon-
flikt är att förtränga den. Att 
låtsas att man hört det  ena kra-
vet, men inte det andra. Vi kan 
t.ex. fästa oss vid kravet  på att 
skolan skall överföra kunska-
per från en generation till en 
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annan, men att den samtidigt 
skall ge maximalt goda beting-
elser för elevernas växande låt-
sas vi inte om att vi har obser-
verat. Problemet med denna 
typ av lösning år dock att den 
innefattar ett  mått av självbe-
drägeri. Trots allt är vi medvet-
na om att vi ljuger för oss själ-
va, vilket kan leda till inre kon-
flikter och känslor av miss-
lyckade. Inte ovanligt vid den-
na typ av problemlösning är att 
man mår psykiskt dåligt, utan 
att  riktigt veta varför. Ett feno-
men, som bekant inte är helt 
okänt i den svenska lärarkåren.
 Ett annat förhållningssätt är 
att erkänna att här finns det en 
målkonflikt. Vi är ställda inför 
två fundamentalt olika krav där 
vi å ena sidan skall ”överföra 
kunskaper” och se till att ele-
verna klarar nationella kun-
skapsprov av rikslikande ka-
raktär etc., men å andra sidan 
skall vi stimulera elevernas 
eget kunskapssökande och in-
dividuella utveckling. Om nu 
dessa båda krav inte låter sig 
förenas, kan vi bestämma oss 
för att åtminstone leva upp till 
det ena och försöka göra det så 
bra som möjligt. Eftersom för-
äldrar och andra har lättare att 
reagera ifall en elev inte klarar 
de nationella kunskapsproven 
än om han eller hon inte fått 
”utvecklats och känna växan-
dets glädje”, som det heter med 
en vacker formulering i Lpo 
94, så är det inte orimligt  att 
tänka sig att de flesta skolor 
som valt  denna strategi satsar 
på ”provkunskap” i första 
hand. För den enskilda läraren 
är detta sätt att lösa en målkon-

flikt psykiskt sundare. Man 
bedrar ju inte sig själv eftersom 
man gjort ett medvetet val. 
Samtidigt leder dock även den-
na strategi lätt  till en känsla av 
tillkortakommande. Trots allt 
skulle man ju helst velat leva 
upp till båda kraven.
 En variant på ovanstående 
sätt att lösa en målkonflikt är 
att  man gör en sak ordentligt, 
och sedan försöker man uppfyl-
la det andra kravet genom att 
utföra symboliska handlingar 
av olika slag. En skola kan t.ex. 
bestämma sig för att ”banka in 
kunskapen i skallen” på elever-
na med hjälp av en så effektiv 
”överföringspedagogik” som 
möjligt. Samtidigt försöker 
man emellertid leva upp till det 
andra kravet genom att ordna 
studiedagar om bildning där 
man pratar lite vackert om vik-
ten av att  eleven ges tillfälle att 
utvecklas o.s.v. Man kan också 
försöka lösa dilemmat genom 
att ge eleverna vissa områden 
som de får utvecklas inom. En 
”teaterklass”, en tillfällig mu-
siksatsning el. dyl. får fungera 
som alibi ifall man grips av ru-
else för att inte ha levt upp till 
bildningskravet.
 En annan möjlig strategi är 
att  man försöker lösa upp  kon-
flikten genom att omformulera 
begreppen och ge dem en an-
nan innebörd. Så kan t.ex. 
”bildning” omdefinieras till att 
stå för en uppsättning ”vi-i-
femman-kunskaper”, vilka kan 
memoreras in med hjälp av 
vanlig gammaldags förmed-
lingspedagogik. Vidare kanske 
man gör antagandet att all indi-
viduell utveckling sker iden-

tiskt lika och i samma takt  hos 
alla elever, och då blir ju talet 
om att ”skolan skall stimulera 
varje elev att bilda sig och växa 
med sina uppgifter” inget annat 
än en tjusig omskrivning för att 
arbeta på med kollektivt sam-
manhållen undervisning i 
gammal känd stil. 
 Ytterligare ett  vanligt sätt 
att  lösa den typ av målkonflikt 
som finns i den nya läroplanen 
är att göra lite av varje. Man 
försöker blanda de olika per-
spektiven på lärande och hop-
pas att man på så sätt skall 
kunna göra alla till lags. Risken 
med en sådan strategi är att 
förvirringen lätt blir total och 
att  lärarnas engagemang i sko-
lan blir halvhjärtat. Vanligt i 
sådana situationer är också att 
man väljer satisifieringsnormen 
för bedömning av sin och ele-
vernas insatser. D.v.s. istället 
för att sträva efter att nå de op-
timalt bästa resultaten, blir man 
nöjd bara vissa minimikrav är 
uppfyllda. Så länge ”ungarna 
inte river bygget” och det åt-
minstone finns några elever 
som visar prov på en personlig 
utveckling finns väl inga skäl 
att  klaga? Problemet med detta 
förhållningssätt är att även det 
innehåller ett drag av självbe-
drägeri, med känslan av miss-
lyckande som följeslagare. 
Risken är vidare att satisfie-
ringsnormen gradvis sjunker 
och vi riskerar att på sikt bli i 
det närmaste totalt apatiska. 
Kollegierummet blir en lokal 
för ett ständigt gnällande över 
”dessa statsmakter” som man 
upplever kommer med ständigt 
nya krav som inte går att upp-
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fylla. Till slut känns allt hopp-
löst eller meningslöst. ”Hur 
man än gör, gör man fel” och 
då är det bäst att göra så lite 
som möjligt.

Bör läroplanen tas på allvar
Till sist måste vi räkna med 
ytterligare en form av reaktion 
på införandet av en ny läroplan, 
nämligen att bemöta den med 
total nonchalans. Några lärare, 
och kanske också hela skolor, 
kommer säkert att  strunta helt i 
att  det har kommit en ny för-
ordning på skolans område. 
Möjligen tar man till sig det 
egna ämnets kursplan, men de 
övergripande målen avfärdas 
med en axelryckning. Det skul-
le tyvärr heller inte förvåna 
mig om vi kommer att möta 
lärare som koketterar med att 
kalla den resonerande delen av 
Lpo 94 för ”poesiboken”, på 
samma sätt som man gjorde 
med Lgr 80. Detta sätt att för-
hålla sig till den lagtext som 
reglerar skolans område upp-
levde jag själv som chockeran-
de då jag första gången mötte 
det i samband med att jag höll 
föredrag om kunskapstraditio-
ner vid studiedagar o.dyl. Det 
jag, som själv är förälder med 
barn i grundskolan, fann upprö-
rande var att lärare som sa sig 
vilja värna om demokratiska 
värderingar, utan att skämmas 
eller bli angripna av kollegor, 
kunde visa ett sådant totalt  för-
akt för demokratiskt fattade 
beslut. För mig var detta bete-
ende lika upprörande som att 
tänka sig en åkare, som i sam-
band med högertrafikomlägg-
ningen avfärdade vägtrafikför-

ordningen med en axelryck-
ning, och hävdade att han min-
sann visste bättre om på vilken 
sida av vägen man borde köra 
än ”några byråkrater i Stock-
holm”. 
 Av alla tänkbara reaktioner 
eller sätt att lösa de målkonflik-
ter som finns inbyggda i den 
nya läroplanen är den totala 
nonchalansen för demokratiskt 
fattade beslut den enda som vi 
absolut inte får acceptera. Oav-
sett vad man tycker om läro-
planens formuleringar och oav-
sett hur svårt det kan vara att 
leva upp till alla dessa ”skall-
satser” och krav, så är det ändå 
ett  dokument som måste tas på 
det djupaste allvar. Kanske kan 
också själva oklarheten vändas 
till en fördel i och med att den 
tvingar fram diskussioner och 
självständiga ställningstagan-
den på ett  helt annat sätt än det 
fullständigt glasklara och opro-
blematiska. Måhända är det jag 
som överdrivit de inbyggda 
motsägelserna, och Lpo 94 
kanske i det långa loppet visar 
sig vara en utmärkt läroplan att 
arbeta efter. Våra finurliga och 
uppfinningsrika lärare finner 
kanske sätt att ta fasta på möj-
ligheterna och vägar att gå runt 
problemen. Eftersom jag själv 
har barn i skolan kan jag bara 
önska - Ack, om det vore så 
väl!
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1 START -den nya skolan  pro-
ducerad av Fri Media & Infor-
mation AB på uppdrag av Ut-
bildningsdepartementet s. 35

2  Om bildningsbegreppet och 
tidiga bildningstankar finns 
flera uppsatser iForskning om 
utbildning  nr 3/4 1993. Själv 
har jag bidragit med en essä 
som handlar om ”Herder och 
en skola för bildning”.

3 Donald Broadys ”Om bildning 
och konsten att ärva” stod i 
KRUT 3-4, 1984

4 Ur Läroplaner för det Obligato-
riska Skolväsendet och de Fri-
villiga Skolformerna - Lpo 94 - 
Lpf 94, Utbildningsdeparte-
mentet, Stockholm 1994 sid 7 
(Min kursivering)

5 Lpo 94 sid. 9 (Min kursivering)


